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Sayfa 
yeniden düzenlenmesi ile ilgili Yetki ka
nunu tasarısı ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 518 
ve 518'e 1 nci ek) 5:41 

3. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı 
Çay Kurumu Kanununun uygulanması 
için ahnacak tedbirlerle ilgili yetki ka
nunu tasarısı ve Anayasa, Tarım ve Plan 
komisyonları raporları (1/596) (S. (Sa
yısı : 529) 41:42 

4. — Gümrük kanunu tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley ve 10 arkadaşının, hastala
rın memleket içinde bulamadıkları ilaç
lan dış memleketlerden getirtmeleri ve 
dış memleketlerden getirecekleri ilâçlar 
için yapılacak işlemlter hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Güm-
rik Giriş Tarife Cetvelinin 87.11 tarife 
No. lu bölümünün değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifleri ve Ticaret, Sanayi, 
Millî ıSavunma, Ulaştırma, Adalet, Ma -
liye Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal 
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Sayfa 
Yardım ve Plan komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Ge
çici Komiyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) 
(S. (Sayısı : 162 ve 162'ye 1 nci ek) 42 

5. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı 
Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bu
lunan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun adı 
ile bazı maddelerinin değiştirilmesine, 

Kamu Hizmetleri Birlikleri kanun tasarısı
nın, havale edildiği komisyonlardan, dörder 
üye alınmak suretiyle, kurulacak bir geçici 
komisyonda görüşülmesine dair Devlet Bakanı 
Doğan Kitaplı'nın önergesi kabul edildi. 

Anayasa Mahkemesine Yasama meclislerin
den seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hak
kında kanun tasarısı kabul olundu. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 
bu kanunda değişiklikler yapan, maddeler ek
leyen 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Ka-

T asanlar 
1. — istanbul Üniversitesi 1970 bütçe yılı 

Kesinhesap kanunu tasarısı (1/653) (ISayıştay 
Komisyonuna) 

2. — Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 
Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hak
kında kanun tasarısı (1/654) (Orman ve Plan 
komisyonlarına) 

Tezkere 
3. — Yalvac'ın Tokmacık köyü hane 90, 

cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı Ali Os-
manoğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 do
ğumlu Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/800) 
(Adalet Komisyonuna) 

RAPORLAR 
4. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler kuru

luşu ve yargılama usulü Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa-

Sayfa 
bazı maddelerinin kaldırılmasına ve yeni 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı ile istanbul Milletvekili İsmail 
Hakkı TekineFin, 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 31 ve 53 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu 
hakkında Anayasa Komisyonu raporu 
(1/589, 2/617, 2/618) IS. Sayısı : 508 ve 
508'e 1 nci ek) 43 

ANAK ÖZETİ 

nunun bazı maddelerinin yeniden düzenlen
mesi ile ilgili Yetki kanunu tasarısının tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

17 . 4 . 1972 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 19,32 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Fikret Turhangil Enver Akova 
Kâtip 
Uşak 

Âdil Turun 

rısı ve Millî iSavunma ve Adalet komisyonları 
rı raporları (1/587) (IS. ISayısı : 562) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/17) (!S. (Sayısı : 573) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

6. — Yozgat Milletvekili ismail Hakkı Ak
doğan ve Neşet Tanrıdağ'm yasama dokunul
mazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/174) (İS. ISayısı : 574) (Dağıtma tarihi : 
14 . 4 . 1972) 

7. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana-

I. — GECEN TU 

II. — GELEN KAĞITLAR 
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yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/173) (S. Sayısı : 
575) (Dağıtma tarihi : 14 . 4 1972) 

8. — ISamsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/178) (IS. Sayısı : 
576) (Dağıtma tarihi : 14 . 4 .1972) 

9. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
barm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/177) (IS. Sayısı : 577) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

10. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisynlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/181) (S. Sayısı : 
578) (Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

Komisyon raporu (3/222) (IS. Sayısı : 579) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

12. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce
lerin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/223) (IS. Sayısı : 580) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

13. — Danıştay Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri ve Plan komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu 71 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/612) (S. Sayısı : 583) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

14. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ana
yasa, Adalet, Orman ve Plan komisyonların
dan 3'er üye seçilerek kurulan 73 Numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/583, 2/572) (IS. 
Sayısı : 584) (Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

11. — Bilecik Milletvekili Mehmet Er-
gül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 

» • • • « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Adil Turan (Uşak), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisimin 73 ncü Birleşimini açıyorum. 

III., — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatük cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

/. — Bakanlar Kurulunun istifa ettiğine, ye
ni Hükümet kuruluncaya kadar mevcut Ba
kanlar Kurulunun görevine devam etmesine, 
Başbakan Nihat Erim'in mezun sayılmasına ve 
Başbakanlığa Millî Savunma Bakanı Ferid He
len'in vekâlet etmesine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/801) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Prof. Dr. Nihat Erim istifa etmi§ 

ve istifası kabul edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞ 

1. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
Nail Atlı'nın, 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) (1) 

BAŞKAN — öncelik ve ivedilikle görüşük 
mesi hakkında önerge vardır, okutuyorum. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin «Birinci görüşmesi ya

pılacak işler» bölümünün 24 ncü sırasında bulu
nan Bursa milletvekilleri Sadrettin Çanga ve 

(1) 507 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu şu anda top
lantı halinde olup, 17 sayın üyenin de bu ko
misyonda bulunduğu nazara alınarak çoğunlu
ğumuzun olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

Aşırı yorgunluğu sebebiyle bugünden itiba
ren özürlü ve mezun sayılan Başbakan Prof. 
Dr. Nihat Erim'in teklifi üzerine; Başbakanlı
ğa, Millî Savunma Bakanı FerM Melen'in vekâ
let etmesi uygun görülmüştür. 

Mevcut Bakanlar Kurulunun, yenisi teşkil 
edilinceye kadar göreve devam etmesinin rica 
olunduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — BilgilerMze sunulur. 

fLEN İŞLER 

Nail Atlı'nın, 394 sayılı Hafta Tatili hakkında-
ıki Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi 507 S. Sayısı ile bası
lıp dağıtılmış bulunmaktadır. 

Turizm mevsiminin gelmiş bulunması ve tu
ristik eşya satan dükkânların tatil günlerinde 
açık bulundurulması ve dolayısıyle iç turizmi de 
teşvik edecek nitelikte bulunan kanun teklifi
nin bir an önce kanuniyet iktisabedebilmesi için 
mezkûr teklifin öncelik ve ivedilikle görüşül-
cmesini arz ve teklif ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
Enver Turgut 

Kayseri 

BAŞKAN — Bu kanun teklifinin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususu ayrı ayrı teklif 
edilmiş bulunmaktadır. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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önergeyi Genel Kurulun tasviplerine sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Kanun teklifinin raporunun okunması husu
sunda bir talep var mı?.. Yok. 

O halde raporu okutmayacağım. Bu husu
su tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Raporun okunmaması husu
su tasvilbedilmiştir. 

Tümü hakkında söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu tasviplerini
ze sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

394 sayılı Hafta Tatili Hakkındaki Kanunun 
4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

kanun teklifi 

Madde 1. — 394 sayılı Hafta Tatili Hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesine aşağıdaki 
(ı) fıkrası eklenmiştir: 

«ı) Turistik, hediyelik ve hatıra eşya sa
tan ticarethane ve müesseseler.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihlinde 
yiirürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kanunun 
tümü kabul edilmiştir. 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ve bu kanunda değişiklikler yapan, maddeler 
ekleyen 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesi 

ile ilgili Yetki kanunu tasarısı ve Anayasa ve 
Plan komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 
518 ve 518'e 1 nci ek (1) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısının müzake
resine devam ediyoruz. 

Sayın Hükümet ve Komisyon lütfen yerleri
ni alsınlar. 

Tümü üzerindeki müzakerelerde grup söz
cüleri konuşmuş ve şahsı adına da bir arkada
şımız görüşmüş bulunmakta idi 

Şahısları adına söz alan sayın üyelerden söz 
sırası Sayın Enver Akova'nındır. 

Sayın Akova, buyurunuz. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Yüksek huzurlarınızda 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu ve bu kanunda değişiklikler 
yapan, maddeler ekleyen 1327 sayılı Kanunun 
bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesi ile il
gili Yetki kanunu tasarısının tümü üzerinde 
söz almış bulunuyorum. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bir 
amacı ve gayesi vardı. Bu kanunun gaye ve 
amacı, Devlet dairelerinde çalışan personeli 
eşit işe eşit ücret almak suretiyle tek bir sis
teme yöneltmek ve bunları tatmin etmek için 
gerekli bir teşebbüsün neticesinde bu kanunu 
kaim kılmak idi. Bu hususta Osmanlı İmpara
torluğunun son, senelerinden 1965 senesine ka
dar hayli araştırmalar ve çalışmalar yapılmış
tır. Bunun için mesnet olan esaslar şunlardı: 

1. Devlet Personel Dairesi uzmanlarının 
görüşleri, 

2. Maliye Bakanlığı uzmanlarının görüş
leri, 

3. Yabancı uzmanların görüşleri, 
4. Üniversite öğretim üyelerinin görüşleri, 
5. Mecliste bu hususta yapılan hazırlık 

hakkındaki etütler ve konuşmalardan istifade 
etmek suretiyle genel bir envanter ve dokuman 
niteliğini taşıyan bir önrapor hazırlanmıştır. 

Bu önraporu Hükümet müzakere etmek su
retiyle Yüce Meclise sunmuş ve Yüce Meclisin 

(1) — 'S. Sayısı 518 ve 518'e 1 nci ek bas-
mayazı 72 nci Birleşim tutanağının sonuna ekli
dir. 
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oylanyle bildiğiniz üzere 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu çıkmış idi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunu, bende
niz iki bölüme ayırmak suretiyle maruzatıma 
devam etmek istiyorum. 

65. sayılı Devlet Memurları Kanununun ge
nel esaslarını tespit eden hususlar, yayımı ta
rihinden itibaren bir müddet ara ile yürürlüğe 
girmiş idi, fakat malî ve iktisadî durumla il
gili hususlar, bildiğiniz üzere, 1970 yılında 
çıkarılan 1327 sayılı Kanunla yürürlüğe girmiş
tir. 

Şunu katî olarak arz etmek isterim ki, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 1327 sa
yılı Kanunda çok iyi hükümler, maddeler var
dır. Bütçe ve Plân Komisyonunun sayın üye
leri, bu kanunun en iyi şekilde çalışmasını sağ
lamak için, kendi görüşlerini arz etmek sure
tiyle buna iyi bir yön vermek arzusundaydılar, 
hepimiz bunu arzuluyorduk. 

Tatbikatında bazı kusurlar görülmüştür. 
Bugün Devlet dairelerinde çalışan personelin 
sızlanmalarını, iniltilerini, feryatlarını duy
makta, müşahade etmekteyiz. Bunlar arasın
da, bilhassa teknik personeli* ve DevW, hatf/v 
nelerinde çalıştırmak istediğimiz doktorların 
şikâyetleri de vardır, iç Anadolu'daki, Doğu 
Anadolu'daki birçok hastaneye, Devlet teşek
küllerine mühendisleri, doktorları çok aşağı 
olan bugünkü ücretle göndermek mümkün de
ğildir. Bunun suçunu, bunun, günahını 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununda, onu tadil 
eden 1327 sayılı Kanunda mı aramak gerekir? 
Bendeniz maddeler üzerindeki görüşlerimi arz 
ederken bunu ifade edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, YetM 
kanunu tasarısıyla Meclisimizde bu hususta biz
den bu meseleleri düzeltmek, hâl yoluna koy
mak için yetki istiyor. Bu durum, Cumhuri
yet tarihinde ilk defa Parlamentonun karşı 
karşıya geldiği bir husustur. Bu yetkiyi ver
diğimiz zaman, acaba Hükümet açık ve vazıh 
bir şekilde bu hususları Yüce Mecliste belirt
tikten sonra mı vereceğiz, yoksa peşin hüküm
lere bağlanmak suretiyle bu yetkiye oy kullana
cak mıyız? Bu, çok mühim bir konudur, bir 
meseledir. Eğer, arzuladığımız, istediğimiz 
manada kanun hükmündeki kararnameleri Hü
kümet çıkarmazsa, şimdiden bu şekilde yetki 
tanımak kanaatimce doğru olmayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 64 
ncü maddesini ele aldığımız zaman, 1971 yılın
da muaddel olan bu maddede, kanun hükmim
de kararnamenin Meclis tarafından icra organı 
olan Hükümete verilmesi için bazı hususlar sayı
lıyor: 

1. Kanun hükmündeki kararname yetkisi
nin Hükümete verilmesi için, Hükümetin bu 
kanunda amacı bildirmesi gerekiyor. 

2. Kapsamı bildirmesi gerekiyor. 
3. İlkeleri bildirmesi gerekiyor. 
4. Yetki süresini bildirmesi gerekiyor. 
5. Yürürlükten kaldıracağı kanun hüküm-

lerinin belirtilmesi gerekiyor; bunu da açık 
olarak belirtmesi lâzımdır. 

Grupları adına konuşan sayın sözcüler, 
amaç üzerinde, kapsam üzerinde, ilkeler üze
rinde, yetki süresi üzerinde durmuşlardır. 

Değerli arkadaşlarını, bendeniz, yürürlük
ten kaldırılacak kanun hükümterinin ve mad
delerinin üzerinde, yüksek müsaadelerinizle, 
durmak istiyorum. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 
ni maddesi: «Hiç bir Devlet memuru, sınıfının 
ve sınıfının içindeki derecesinin görevlerinden 
başka bir görevde çalıştırılamaz.» demektedir. 
Hükümet, bu Yetki kanunu tasarısında, «45 
nci maddenin kaldırılacağını» söylüyor. Bu 
45 nci madde hakkında, kararname çıkarıldığı 
takdirde Anayasamızın 64 ncü maddesi gere
ğince Hükümetin çıkaracağı kararnamenin yü
rürlük tarihi ve - Anayasamızın 64 ncü madde
si «sonraki bir tarih de olabilir» diyor - 45 nci 
madde hakkında ne düşündüğünü Hükümet açık 
olarak burada belirtmeli ki, ben bir milletve
kili olarak ve Parlâmento olarak güvenle, hiç 
düşünmeden bu hususta güvenini sağlayan oyu
nu kullanabilsin. Hükümet beni irşat edeme
diği takdirde, 45 nci madde üzerinde Hükü
met bir işlem yaparak kararnameyi Meclise 
sunduğu zaman, belki de benim istediğim mâ
nada, daha doğrusu Yüce Meclisin istediği mâ
nada bir kararname ile Hükümet gelemeyecek
tir. Kararname Resmî Gazetede yayınlanır, 
Yüce Meclise geldiği zaman Meclis benimseme
diği takdirde bu kararnamenin hükmü kalmaz 
ye bu, bir israf olur. 

Muhterem arkadaşlarım, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 46 nci maddesi üzerin
de Hükümet Yetki kanunu tasarısında belirt-
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tiği üzere bir değişiklik yapmak istiyor. 46 ncı 
madde aynen: «Kurumlar, altı aylık devre için
de personel atanmasına lüzum gördükleri boş 
kadroların sayılarını, sınıf ve derecelerini be
lirterek Başbakanlık Devlet Personel Dairesi
ne altı ayda bir bildirmeye mecburdurlar.» de
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddenin, dai
releri, memurların atanmaları hususunda için
den çıkılmaz bir duruma götürdüğü gerçektir. 
Nasıl oluyor?.. İnhilâl eden bir kadroyu, ilgili 
kurum kendi en yüksek dairesine bildirecek, 
kendi dairesi Başbakanlığa bağlı Devlet Perso
nel Dairesine bildiriyor, Devlet Personel Dai
resi Maliye Bakanlığına yazıyor ve maalesef 
bugün gerek hastanelerde olsun, Devlet dai
relerinde olsun, diğer bakanlıklarda olsun, 
bu kadroya tayin yapmak için ilgili daire altı 
ay değil, bir sene beklediği halde bu kadroyu 
alamıyor ve tayin işlemi yapamıyor. Binaen
aleyh, Hükümet bu maddeyi yürürlükten kal
dırmak istediğini bildirdiğine göre, acaba ne 
gibi bir işlem yapacaktır; Parlamentoyu bu 
hususta da irşat etmesi gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı mad
desini yürürlükten kaldırmak istemektedir. 
1327 sayılı Kanunda ise, aşağı - yukarı, 48 
maddeyi yürürlükten kaldırarak bu hususta 
kararname çıkarmak için yetki istemektedir. 

1327 sayılı Kanuna geçiyorum: 31 . 7 . 1970 
tarihli ve 1327 sayılı Kanunun 39 ncu madde
sine göre aldığı şekil; son paragrafını okuyo
rum: 

«Kurumlarınca vekaleten tayin edilecek me
mur bulunmadığı hallerde, ilk, orta ve yüksek 
okulların öğretmenlik ve öğretim üyeliği (yaz 
tatili hariç) tabip, diş tabibi, eczacı, mühen
dis, veteriner, köy ve kasaba imamlığı kad
rolarına açıktan vekil atanabilir.» 

«Açıktan vekil atanabilir» deniyor. Hükü
met bu hususta ne düşünüyor? Bunu kaldıra
cak mıdır, vekil atanmayacaktır mı diyecek?.. 
Buna ne gibi bir formül getirmek istiyor; bu
nu biz bilelim. 

63 ve 64 ncü maddeler: «Bir göreve vekale
ten atananlara vekâlet edilen görevin dahil ol
duğu sınıftaki memuriyete giriş derecesinin ilk 
kademe aylığının üçte ikisi, öğretmenlik, öğ
retim üyeliği, tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, 

mühendislik, veterinerlik, hayvan sağlık me
murluğu, köy ve kasaba imamlığı kadrolarına 
açıktan vekâlet edenlere, sınıflarının bu gö
revler için tespit edilen memuriyete giriş dere
cesinin ilk kademe aylığı verilir.» denmektedir. 

Bu meselede şunu arz etmek istiyorum: Yü
ce Parlamento üyeleri tarafından, vekil imam
ların asil olmaları ile ilgili olarak Yüce Mec
lise bir teklif yapılmıştır. Bu teklifte, bugün 
15 nci derecenin 1 nci kademesine oturmak su
retiyle 700 lira maaşla çalışan vekil imamların 
durumu vardır. Bu vekil imamlar, 1327 sayılı 
Kanunun bu maddesiyle, atandıkları kadro
nun tam maaşını almaktadırlar. Acaba, şu an
da Hükümet bu madde üzerinde ne gibi bir de
ğişiklik yapacaktır kararname ile bu yetki ve
rildiği takdirde? Bunları atayacak mıdır, ve
kil imam olarak tutacak mıdır, tutmayacak 
mıdır, kadronun tam karşılığını mı verecek, 
yoksa üçte iki ile mi çalıştıracak? Bu, Yüce 
Meclisçe karanlıktır. Hükümetin bu hususta 
da Yüce Meclisi aydınlatması gerekmektedir ve 
bunu özel olarak da rica etmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, 1327 sayılı Kanu
nun 71 nci maddesi üzerindeki görüşümü de 
arz etmek istiyorum: 

İşgüçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 
zamları: 

«Hayat ve sağlık için tehlike veya çalışma 
şartları bakımından güçlük arz eden veya nor
malin üstünde gayret sarfını gerektiren veya 
eleman temininde müşkülât çekilen görevler 
için işgüçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 
zamları ödenir. 

Bu zamların miktarı ve hangi memurlara 
verüecebileceği, meslek nitelikleri, çalışma 
şartları, teminlerinde ve hizmette tutulmala
rında güçlük bulunması ve benzer hususlar na
zara alınmak suretiyle tespit edilir.» ve «Bir 
yönetmelik çıkarılır» deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, Karayolları bölge 
müdürlüklerine gidiyoruz, Genel Müdürlüğe 
gidiyoruz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
veya şubelerine gidiyoruz; her yerde teknik 
personelden şikâyet duymaktayız. Aleyhlerine 
değil, lehlerine Niçin? I 200 lira ile, 1 500 
|ira ile bir mühendis Sivas ilinde, Maraş ilinde, 
Eruzurum ilinde, Kars ilinde çalışmaz ve git
mez. 
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Şimdi, sayın Hükümet bu madde üzerimde 
de yetki istemektedir. AcaJba, 1327 sayılı Ka
nunun bu 71 nci maddesinin kusuru var mıdır 
muhterem arkadaşlarım?... Kusuru yoktur, ku
sur Hükümetindir. Maalesef Hükümet, bu de
ğişiklik yapıldıktan sonra, bu husustaki gere
ken yönetmelikleri çıkarmamıştır. Mühendisle
rin feryatları yükselmiştir. İş güçlüğü riski zam
ları verilmemiştir. 1 200 lira ile çalışmaz ve 
gönderemezsiniz. Serbest çalışmasını arzular ve 
ister. Binaenaleyh, ben, Hükümetin buradaki 
teklifini olumlu görmedim, çünkü, bu maddeyi 
tehire uğratmıştır. Bu bakımdan Hükümeti yet
ki istemekle nerede ise bizimle alay eder du
rumda glörüyorum. Benim kanaatim budur. Hü
kümet bu hususta yönetmeliği çıkarmış olsa idi, 
teknik personelin mağdur olmasına imkân veril
mezdi. 

'Değerli arkadaşlarım, biz, burada bu kanun 
görüşülürken «artıları» Adliye dairelerinde ça
lışanlara verdik, idarelere gelince; idarecilerin 
zaitlerini reddettik. Bir kısmımız istedi, bir kıs
mımız vermedi. Yüce Meclis bu artıları Adliye
ye tanıdı. 

Bu tanındı diye, huzurunuzda bunları şey 
etmek istemiyorum. Bu kanunun istediği tek 
ücret sistemini devam ettirecektik, kabul ede
cektik, zaitleri hiçbirine vermeyecektik. Yönet
melikle yan ödemeleri verecektik. O halde, hu
kuklara, adlî dairelerde çalışan personele ve
rildiğine göre, idarecilere de verilmesi gerekir
di, teknik personele de verilmesi gerekirdi ve 
sızlanan doktorlara da verilmesi gerekirdi. Ad
lî dairelerde çalışanlara veriyoruz, idarî durum
da olan valilere, kaymakamlara vermiyoruz, 
teknik personele vermiyoruz, doktorlara vermi
yoruz. Bu yürümez. Fakat, Hükümet bu madde
ye göre kendisine verilen yetkiyi de kullanma
yarak, yönetmelik çıkarmayarak sanki, suç, ka
nunda imiş gibi, bir de bizden yetki istemekte
dir. Yetkiyi versek, - ki süresi iki yıldır - bu 
süre içerisinde de çıkaracağına ben kani deği
lim. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek huzurlarını
zı fazla işgal etmek istemiyorum. Bir de inti
baklarla ilgili hususa değineceğim. 

1327 sayılı Kanun yürürlüğe girdi. Kanunun 
emrettiği manada 6 kişiden müteşekkil Devlet 
Personel Dairesinden 3, Maliye Bakanlığından 

3 uzmanın iştirakiyle intibak Komisyonu ku
ruldu. intibak Komisyonunun maksadı, intibak 
esaslarını tespit etmekti, inanınız, radyo ve te
levizyon ekranlarında bu komisyonun başkanlı
ğını yapan zatın sesinden şunu işittim : «Bu in
tibak esaslarını biz de beğenmiyoruz. Bunlar 
doğru değil ama, bunları hazırladık; buna göre 
kadro ayarlanması, derece ayarlanması, kademe 
ayarlanması yapılacaktır.» Bu, intibak Komis
yonu başkanının sözü. 

Değerli arkadaşlarım, doktorla mühendis 
değil, aynı dairede çalışan iki doktor aynı sene 
mezun olmuş; Haziran değil, Eylül de değil, 
Eylül'de diploma almışlar veya Haziran'da dip
loma almışlar. Aynı yıl, aynı fakülteden diplo
mayı alan iki doktor; birisi 7 nci dereceye otu
ruyor, diğeri 6 nci dereceye oturuyor. Peki, ay
nı sene mezun olan, aynı diplomayı alan, hiz
met bakımından farkları da olmayan bu dok
torların, neden birisi 6 nci dereceye oturuyor 
da, diğeri 7 nci dereceye oturuyor? Bunun ma
na ve maksadı nedir? 

Aynı yıl mezun olan iki öğretmen lisede ve
ya ortaokulda çalışıyor. Hizmet surelerinde de 
fark yok. Birisi 4 ncü derecede, diğeri 6 nci de
recede. Peki, birine 4 ncü dereceyi veriyorsun 
da, diğerine neden 6 nci dereceyi veriyorsun? 

Yüce Meclisin çıkardığı Personel Kanunu
nun manası, maksadı bu değildir arkadaşlar. 
Bu kanun aynen tatbik edilmiyor. Birine (A) 
muamelesi, birine (B) muamelesini tatbik et 
diye, Yüce Meclis bu kanunun maddelerini çı
karmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususa daha temas 
etmek istiyorum. 

Bu kanunda der ki : «Memurların intibakla
rını, intibak Komisyonunun tespit ettiği esasla
ra göre kendi daireleri yapar.» 

Maliye uzmanları, daha doğrusu Maliye Ba
kanlığı, kendi dairelerinin yaptığı intibakları 
bozuyor, kabul etmiyor, teklif ediyor, kabul et
miyor. 

Buna ilâveten, Sayıştay murakıpları, vilâ
yetlere, kazalara gitmek suretiyle kendi dairele
ri tarafından verilen intibaklar neticesinde de
receleri de bozuyor. 6 nci dereceye oturmuşsa 
iki derecesini alıyor, «8 nci dereceden maaş ala
caksın» diyor. 

Şimdi, buradaki yetki, acaba Maliye Bakan
lığında «mıdır, kendi dairesinde midir, yoksa 
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Sayıştay murakıplarında mıdır? Biz bunu anla
yamadık. 

Öğretmen şikâyet ediyor, mühendis şikâyet 
ediyor, filân şikâyet ediyor. Biz bu suçu kanun
da değil, intibakları yapanlarda aramalıyız. 
Maliye Bakanlığı bir yorum yapıyor, murakıp
lar ayrı bir yorum yapıyor, kendi dairesi, hiz
metine göre bir kadro veriyor. Murakıplar bu
nu bozuyor, ondan sonra Meclis de rahatsız olu
yor. Dünya kadar mektup var. Huzurunuza ben 
o mektupları getirebilirdim, getirmedim. 

Eğer Hükümet bu Yetki Kanunu ile yürür
lükten kaldırmak istediği maddeler hususunda 
bize tam bir bilgi verirse, ben de, hiçbir şüphe
ye düşmemek suretiyle ve rahatlıkla oyumu 
kullanabilirim. Aksi halde, bugünkü inancım, 
yönetmelikleri çıkarmayan bugünkü Hükümet 
istifa etmiştir, bundan sonra gelecek olan hü
kümetin de yetki kanunuyla birşey yapacağına, 
huzurunuzda belirtmek 'isterim ki, kaani deği
lim; hiçbir şey yapamaz. 

Konuşmam bu kadardır, inşallah benim dü
şündüğüm gibi olmaz. Bu Yetki Kanununun 
hayırlı, uğurlu olmasını niyaz ederim. 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı arkadaşlara 
bir hususu arz etmek mecburiyetindeyim. 

Genel Kurulun malumları olduğu üzere, 
Anayasanın 64 ncü maddesinde, bu kabil ka
nunların tarafsız, ivedilik ve öncelikle görüşül
mesi, süratle intacı kasdetilmektedir. Müzakere 
konusu da, daha evvel kabul buyurduğunuz 
1327 sayılı Kanunun aksaklıkları değil, takdir 
buyurursunuz, getirilmiş bulunan bir yetki ka
nununda belirli amaç ve hedefler çin yetki ta
lebinden ibarettir. O itibarla, bir ikaza mahal 
vermeksizin sayın hatipler, biraz evvel arz etti
ğim Anayasa hükmünüde nazara alarak konu 
dışına çıkmadan konuşmalarını bu suretle bitir
meleri bize hem zaman kazandırırlar ve hem de 
bizim bir ikazımıza mahal bırakmamak gibi bir 
imkân verirler. Bunu hassaten, herhangi bir sa
yın üyeyi kasdetmeksizin, rica edeceğim. 

PLAN KOMİSYONU ADINA MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Söz istiyorum, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun efen
dim. 

PLAN KOMİSYONU ADINA MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Kanun hükmündeki yetki tasarısı, bildiğiniz 
üzere Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince ha
zırlanarak Yüce Meclislere getirilmiş bir çerçe
ve kanunudur. 

Elimizde bulunan tasarıyı tetkik ettiğimiz 
zaman göreceğiz M, 64 ncü maddenin kapsamı
nı, 5 madde halinde tamamen kapsamış bulunan 
bu tasarı, biraz önce muhterem arkadaşımızın 
izah ettiği hususları da cevaplandıracak mahi
yettedir. 

Bilindiği üzere, bu kanunla Hükümet her 
hangi bir kararname çıkarttığı zaman, hangi 
maddeyi kasdediyor ise, kararname Resmî Ga
zetede yürürlüğe girdiği an, o madde yürürlük
ten kalkacaktır. Şayet, bu kararname, Yüce 
Meclislerde reddedildiği takdirde, bittabi bu 
madde olduğu gibi yürürlükte kalacaktır. Bina
enaleyh, Sayın Akova'nın işaret etmiş olduğu; 
«Kararname çıktı, neşredildi, binaenaleyh mad
de de kalktı, kalktığına göre, eğer Yüce Meclis
lerce bu kararname hükümleri kabul edilmez ise, 
bu takdirde ne olacaktır?» şeklindeki suali ba
his konusu değildir. Kanun tasarısında da açık
ça görüldüğü üzere, kararnamenin Resmî Ga
zetede yayınlanması ile aidolduğu madde yü
rürlükten kalkacak, şayet, kararname Yüce 
Meclislerde tasdik edilir ise, bu takdirde karar
namenin, o madde yerine kaim olan maddesi yü
rürlükte kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin bunu ge
tirmekteki gayesi, - Bütçe ve Plan Komisyonun
daki izahatlarından da anlaşılacağı üzere - bu
gün Personel Kanununda hepimizin şikâyetçi ol
duğu bazı aksaklıkları gidermektir..Bu aksak
lıkları gidermek maksadıyle - bilhassa intibak
larda - bir yetki imkânı tanınmaktadır. Biraz 
önce Sayın Akova işaret etti; intibaklarda bir 
hayli aksaklıklar var. Bu aksaklıklar, geçmiş 
zaman içerisindeki tatbikatlardan da güç ala
rak kararname ile giderilecek. 

Bu arada, bildiğiniz gibi, muvakkat istihda
mı 1327 sayılı Kanun kaldırmış idi. Ama, bu
gün Devlet hayatında muvakkat istihdama 
önemle ihtiyaç vardır. Hepinizin bildiği gibi bir
çok dairelerde, orman idaresinde, Karayolların
da, Devlet istatistik Enstitüsünde olduğu gibi 
bazı mevsimlik işlerde Devlet, muvakkat istih
dama yer vermek zorundadır. 

1327 sayılı Kanun bu muvakkat istihdamı 
ortadan kaldırmıştı. Tatbikatta görülen bu ak-

9 — 
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saklık nedeniyle muvakkat istihdama da imkân 
vermek maksadıyla komisyonda 2 nci maddede 
ufak bir değişiklik yapılmıştır ki; bu suretle 
Devlet, muvakkat istihdama da bu kararname 
ile yer verecektir. 

Diğer taraftan, vekâletle istihdam imkânı; 
bilfarz bazı rasat memurlarının bulundurulması 
keyfiyeti. Devlete bir memur tayin ettiğiniz za
man (x) kaza veya bölgede o memur devamlı 
bir kadroyu işgal etmesi hasebiyle Devlete bir 
yük, bir külfet getirecektir. Yaptığı iş ise çok 
cüzidir. Bunu önlemek maksadiyle orada bulu
nan her hangi bir Devlet memuruna, bilfarz bir 
öğretmene veya bir ziraatçıya vekâlet vermek 
suretiyle bu rasat memurluğu vazifesi gördürü-
lecektir ki, bu suretle tasarruf imkânları sağ
lanmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ve buna benzer 
hususları kapsadığı içindir ki, bugün arkadaş
larımızın şikâyetçi oldukları ve tatbikatta görü
len bir sürü aksaklıkları bertaraf etmek maksa
diyle, Maliye Bakanlığınca hazırlanmış olan 
daha önceki tasarıyı da bu tatbikata bir nevi 
mesnet teşkil etmek suretiyle, bu yetki kanunu 
tasarısı Hükümetçe getirilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Akova'nın, Bütçe Kanununun 15 nci 
maddesine istinaden söylediği şeyler, hakika
ten tatbikattan doğan aksaklıklardır. Hepinizin 
bildiği üzere; birçok bakanlıklarda boş kadro
lar vardır. Bütçelerde, boş kadro dahi olsa, bu
nun karşılığı olan ödeneğin konulması zorunlu
dur. Bu bakımdan, bu boş kadroları tasarruf 
edebilmek maksadiyle her vekâletten veya ku
rumdan, kendi kadrolarının zarurî olanla olma
yanını bir ay içinde bildirmesi, Bütçe Kanunu
nun 15 nci maddesi gereğince mecburi kılınmış
tı. Bu suretle, bütçede kabul ettiğiniz bir pren
siple, umumî bütçe üzerinden % 10 ve personel 
masraflarından da bu % 10 tasarrufun sağlan
ması bu madde ile mümkündür. Eğer Devlet 
dairelerinde münhal kadro var ise ve bunlar, 
hayatî bir ehemmiyeti olmayan, tasarruf edile
bilecek birer kadro ise, bu takdirde bu kadro
lar elde tutulacak ve zarurî olan kadrolar da 
o bakanlık emrine verilecek, istediği tarz ve şe
kilde kanun hükümlerine göre kullanılabilecek
tir. 

Binaenaleyh, Sayın Akova'nın işaret etmiş 
olduğu ve başka anlama gelebilecek; yani bu 
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tasan ile bu şekilde bir hüküm getirilmemekte, 
bu tasarı tamamen bir çerçeve kanunu olmak
tadır. Bu çerçeve kanunu ile Hükümet, tatbikat
ta görülen aksaklıkları, aidolduğu maddeleri 
tashih etmek, düzeltmek ve kararname şeklinde 
neşretmek suretiyle giderecektir. Bu suretle de 
hepimizin şikâyetçi olduğumuz 1327 sayılı Ka
nunun tatbikatmdaki bâzı aksaklıklar gideril
miş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; hepinizin bildiği 
gibi; iş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük; 
1327 sayılı Kanunla verilmiş olmasına rağmen, 
o maddede de açıkça görüldüğü üzere, her sene 
çıkacak olan bütçe kanunlariyle verilecektir. 
Bildiğiniz gibi, bu seneki bütçemizde yani 1972 
bütçe yılında, Bütçe Kanununun 21, 22, 23 ve 24 
ncü maddesinde, bu iş güçlüğü, iş riski vetemi-
nindeki güçlük zamları getirilmiş ve Yüce Mec
lislerin tasdikinden çıkmıştır. Binaenaleyh, ka
nunla verilmiş olan bu yetki, her yılki bütçe ka
nunlariyle Yüce Meclislerin tasdikinden geçecek 
ve bildiğiniz yan ödemeler bu suretle ödenmiş 
olacaktır. Yoksa, bu gelmiş olan bu Yetki Ka
nunu tasarısı ile bir ilgisi yoktur. 

Binaenaleyh, muhterem arkadaşlarımın bu
rada üzerinde hassasiyetle durmuş oldukları 
husus; Komisyonumuzda da inceden inceye tet
kik edilmiş ve Plan Komisyonu Hükümete ışık 
tutmak maksadiyle Yüce Meclise sunmuş bulun
duğumuz raporumuzda da arz ettiğimiz üzere, 
tatbikatta büyük aksaklıklar doğuran bazı ana-
meselelere - temenni kararı olarak - bir karar 
almış ve Yüce Meclise sunmuştur. Yüce Meclise 
sunduğumuz raporda da bu temenni kararları 
ilişik olarak verilmiştir. 

Binaenaleyh, burada bu Yetki kanunu tasa
rısında falan maddenin ne şekilde olacağı veya 
falan maddenin hangi şekilde çıkacağı değil; 
yetkiyi alan Hükümet, düzenleyeceği kararna
menin neşrini müteakip süratle Meclise gelece
ğine göre, çıkarmış veya tadil etmiş olduğu 
madde geldikten sonra, bu konuların müzake
resi daha uygun olacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — iSöz sırası Sayın Ahmet Şener' 
indir. 

Sayın Şener, buyurunuz efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
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Bu kanun üzerinde grupların görüşlerini 
dinledik. Sayın Sözcümüzün bu konuda, gerek 
Bütçe Komisyonunda ve gerekse buradaki ko
nuşmalarını da dinlemiş bulunmaktasınız. An
cak, Sayın Başkanın bir ikazı vardır. Bu ikaza 
milletvekilleri olarak her ne kadar uymak zo-
runluğu var ise de, bu Personel Kanunu o hale 
gelmiştir ki, haklı olarak arkadaşlarımız bir en
dişe ile bu kanun üzerinde bazı temennilerde 
bulunmak zorunluğunu görmektedirler. Aynı 
zorunluğu ben de duymaktayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz devam ediniz, Sa
yın Şener. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Baş
kan ; muhterem arkadaşlarım; 

Anayasanın 64 ncü maddesinde yapılan de
ğişikliklere göre, bu kanunu Hükümet getirmiş 
ve 657 sayılı Kanun ile bu kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 1327 sayılı Kanun üzerinde 
yetki istemektedir. Sayın Sözcü arkadaşımızın 
da ifade ettiği gibi; bu kanunun değişmeye tabi 
tutulacak maddeleri hakkındaki kararname 
geldiği zaman, o kararnamedeki değişiklikler 
üzerinde fikirlerimizi elbette geniş bir şekilde 
beyan edeceğiz. Ama kararnamedeki o madde
ler gelinceye kadar veya Hükümet tarafından 
getirilirken, yine aksak ve yanlış getirilmemesi 
konusunda, mutlaka görülen aksaklıkları belirt
mek zorunluğundayız. Çünkü sayın Başkan, 
gönlüm isterdi ki; Bütçe Komisyonunda yaptı
ğım teklife göre, Anayasanın 64 ncü maddesi 
müsaade etmiş olsaydı - benim kanım odur ki -
bu Personel Kanununda yapılacak değişiklikler 
için Hükümete 100 küsur madde üzerinde de
ğil de tümü üzerinde yetki verilmelidir. Zira bu 
kanun geldiği zaman, Hükümet de daha rahat 
bir şekilde hem kendisi bu değişiklikleri daha 
kolay getirebilirdi, hem de biz bu konuda gerek
tiği kadar tenkid ve temennilerimizi daha iyi 
yapabilirdik. Hükümetin bu konuda getirmiş 
olduğu maddelerin 169 olacağını zannediyorum 
- belki yanlış söyleyebilirim - bir 55 nci madde 
de Bütçe Komisyonunda ilâve edilmiştir. Bu
nunla beraber helki 170 madde olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; bu kanun Bütçe Komis
yonunda daha evvel 28 gün görüşülmüştü, 13 
gün de burada görüşüldü. Bu konuda grubum 
adına da vazifeli idim. Arkadaşlarım çok iyi fi
kirler ortaya koymuş ve bütün tereddütlerini 
söylemişlerdi; ama ortaya bir hakikat doğdu 
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ki, o da aksaklıkların meydana çıkmasıdır. Sa
yın Adalet Partisi Grubu Sözcüsü arkadaşımı
za hatırlatırım ki; «Bu Hükümet veya hükü
metler bunu iyi tatbik etmiş olsaydılar, bu ak
saklıklar doğmazdı» demiştim. Arkadaşlarım, 
ortada o kadar belirli misaller var ki, saymakla 
bitmez. 

Ben örnek olarak, yaptığım bir tatbikatı söy
lersem, aksaklığın ne derecede belirli olduğu or
taya çıkar : 

Aynı zamanda mezun olmuş 4 ziraat mühen
disi, aynı zamanda karşıma gelmiştir. O zaman 
Tarım Bakanlığında vazife görüyordum. Biri
sini, barem kadrosu verilmek üzere 450 ura ma
aşla tâyin ettim. Barem içi kadrom bitti; bir di
ğerini 10195 sayılı kararnameye göre 60 liralık 
yevmiye ile tayin ettim. Birisi 450 lira, diğeri 
1 800 lira alıyor. Yevmiyeli kadro da bir tane 
idi, o da bitmiş oldu, imkân kalmadı. Bir araş
tırıyorsun ve (D) kadrosunda bir tane 600 lira
lık kadroya diğer arkadaşı tâyin etmiş oluyor
sun. Bütün kadrolar bitiyor. Barem içindeki 450 
liralık kadroyu vermekle, barem içi kadro/ di
ğer yevmiyedeki kadro ve (D) kadrosu da bit
miş oluyor. Ondan sonra geliyor, 2919 sayılı Ka-, 
nunun 4 ncü maddesine göre de, 4 ncü sınıf ar
kadaşını tâyin ediyorsun. 

Şimdi bu 1327 sayılı Kanun çıktı, maliye 
onları intibak ettirdi. Birisi ile diğeri arasında 
hale 9 sene fark var. Birisinde 6 sene, birisinde 
ise 9 sene fark meydana gelmiştir. Yevmiye ile 
barem içine tâyin edilen arasında 9 sene fark 
var; bunda aksaklık yok mudur? Aksaklık var
dır. Bir kimseyi bir vazifeye tayin ederken, iş 
tarifi ve iş analizlerinin yapılması lâzımdı ve 
onu nerede istihdam edebileceksek o kadroya 
vermemiz gerekirdi. Aynı sınıfta olan müdür
ler muayyen bir derecede bulunurlar. Maliye 
Bakanlığındaki bir şube müdürlüğü île veya
hut da bir umum müdürlük ile Tarım, Orman 
veya Sağlık bakanlıklarında çalışanların aynı 
iş analizi içinde mütalâa, edilmeleri mümkün 
müdür? Mümkün değildir. 

Sayın Başkan, eğer bu gelecek olan kararna
melerde bu işler de halledilmez ise, pahalı bir 
personel rejimi ortaya çıkar. Neden pahalı olu
yor? Ucuz yapılması, yani ucuz bir kadro veya 
ücretle yapılması mümkün olan bir şube müdür
lüğü vazifesini, siz en pahalı bir şekilde yapı
yorsunuz. 
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Şimdi bir teknik personeli ele alınız : Nakıs I 
400 veya 1 000 metrede çalışan - yani yerin al
tında bir madende çalışan - bir işçi bir memur 
veya bir teknik eleman ile gayet iyi bir yerde 
bir barajda çalışan personel arasında, iş analizi 
bakımından elbetteki fark olması lâzımdır. Tür
kiye'de bu yapılmamıştır. Bunu yapamadığımız 
müddetçe bu aksaklık da ortaya çıkacaktır. Da
hiliye mütehassısı bir doktor ile beyin ameliyatı 
yapan bir operatör doktorun ücretini aynı yap
manız, ikisini aynı maaşta ve aynı kadroda tut
manız mümkün değildir, işte bu bir iş analizi
dir ve bu yapılmadığı takdirde personel reji
minde, bunun haklı olan tarafını, mümkün de- I 
ğil halledemezsiniz. 

Şimdi düşününüz; Anayasanın 64 ncü mad
desi müsaade etmediği için veyahut da Perso
nel Dairesi - inşallah iyi çalışmıştır - Hükümet 
buraya tadadetmiş olduğu maddelerden 'ilerde 
başkaları kendisine gerekli olmaz diye hepsini 
getirmemiş. Ama ben biliyorum ki, yarın veya 
öbürgün bir yerde bir memuriyet için yine böy
le bir aksaklık çıkacaktır. Bir maddeyi buraya 
koymadığı için, yeniden bir aksaklık ortaya çı
kacaktır. Bu çıkaracağımız Yetki Kanununa, 
«şu maddeyi koymadığınız için, bu işi hallede-
mem» diyecektir. Halbuki vatandaş da şimdi, 
«bu çerçeve kanunu çıktığı zaman bütün işleri
miz halledilecektir» diye bekliyor. 

Ben burada zabıtlara geçmesi için şimdi söy
lüyorum : Türkiye'deki bütün personelin, bu 
çerçeve kanunu ile işlerinin tümünün halledile
ceğine kani değilim. Ama bir kısmının halle
dilmesi mümkün olacaktır. O da Hükümetin ve 
memur arkadaşlarımla, teknisyenlerin tutumu
na bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; personelin hakkı
nı vermek çok güçtür. Çünkü Türkiye'de bütün 
mesele, ıfandıman alacak olduğunuz personele 
hakkını vermektir. Onun hakkını vermedikten 
sonra, o vatandaşın size hak vermesi mümkün 
değildir. Evvelâ bunu vermeye mecburuz. Ama 
bunu pahalılıktan, pahalı bir rejimden çıkart
mak için, mutlaka iş analizi yapılması zarureti 
vardır. 

«Eşit işe, eşit ücret» doğru ve iyi bir cümle
dir. Ama, hangi analizi yaptın da, ona «eşit iş» 
'diyorsun? Bu mümkün değildir. O halde, bana 
göre şu kürsüde bulunan bardağın kapağı ile, 
bardağın içindeki suyun mutlaka ayrı ayrı kıy- | 
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metleri vardır. Sen bana nakıs 1 000 metreden 
maden çıkar» dediğin mühendise verdiğin üc
ret ile gayet güzel bir yerde, bir ovada, fırıl fı
rıl rüzgâr esen bir yerde bir baraj yaptırmış ol
duğun bir mühendise verdiğin ücret aynı olur
sa, o zaman bu olmaz. Yan ödemeler dedik, risk 
dedik. Hani bulunması mümkün olmayan, çok 
ender raslanan ve ihtisas isteyen işlerde çalışa
cak ücretli personel için «Sözleşmeli personel» 
dedik. «Bunların kararnamesi hazırdır» deni
yorsa da, Hükümet bunları buraya getirmeye 
veya tatbik etmek imkânına sahibolmadı arka
daşlarım. 

Şimdi bu Personel Kanunu üzerinde nasıl 
olur ki, fazla konuşmayacağız? Korkumuz odur 
ki, gelecek olan kararnameler yine noksan ge
lecektir. Ama, ben burada peşin hükümlü deği
lim. Temenni ederim ki, her dairede kurulan in
tibak komisyonları tek bir sistem dahilinde ça
lışsınlar. Kanunun hükümlerine göre intibak 
yapan komisyonların icraatı başka; intibakları 
Maliye Bakanlığının İntibak tahminlerine göre 
yapan başka, kendi anlayışına göre intibak et
tirenlerin tuttuğu yol başka oluyor. Aynı hak
ları haiz olan personelin muhtelif dairelerdeki 
intibakları başka başka şekilde yapılıyor. 

Çok enteresan bir şey söyleyeyim arkadaş
larım, oğul babayı geçmiştir aynı dairede; oğul 
intibakta babasını geçmiştir. Bu bilfiil varittir. 
Efendim, belki akla gelir ki, tahsil durumları 
değişiktir. 

Hayır, ikisi de yüksek tahsil mezunu. 
Bu şekilde, bir müsteşarla bir sekreter aynı 

seviyede olur mu? Oldu. Çünkü 3488 sayılı Ka
nuna göre o, ihtisas yerine zamanında geldi; 
genç, yeni bir müsteşar getirdiniz, onu da 2 nci 
dereceye, sonradan 1 nci dereceye oturttunuz; 
ama o sekreter hanım da onunla beraber aynı 
seviyeye çıkmıştır. Ama siz diyorsunuz ki, «Biz 
bunların intibakını yaparken rahatlıkla yaptık 
ve şimdi huzur içindeyiz.» Bu, mümkün değil
dir. 

Sayın Başkan, bu konuda bu çerçeve kanu
nu yetkisi verildikten sonra kararnameler çıka
caktır; istirham ediyorum Sayın Hükümetten, 
bunu bilenler, elbette içinde olup bilenler var
dır, ama Türkiye'de olmayabilir, ecnebilerden 
de getirtilebillr, bu memleketin en çetin, her 
gün lâfı edilen bir personel rejiminin tahakku-
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ku için, tatbikatı için icabederse uzmanlar da 
getirelim. Bir komisyon kurulmalı, bu uzmanlar 
yardımcı olabilirler. 

Arkadaşlar, metot bilmiyoruz. Kanun Mec
listen çıkar, icraya verilir. Bakan kendisi elbet
te bu işin mütehassısı değil, bakan da mütehas
sıslara verir; bakıyorsunuz ki, Personel Kanu
nu aksak oluyor, intibaklar yanlış oluyor. Bize 
gelen mektupların mutlaka % 80'ni intibaklar
da olan haksızlıklarından mütevellit olarak ge
liyor. O halde bunların tahakkuku için, kıskan
mayalım arkadaşlar. Bunların tahakkuku için 
milyarlar veriyoruz, 22 milyardan bahsetti Sa
yın Maliye Bakanı, lazımsa 1 milyon verelim, 
2 milyon daha verelim, iki - üç ihtisas sahibini 
getirelim, bu memlekete, bu ihtisasın gölgesinde 
biz bu intibakları yapalım. 

Bu kanun buradan çıktıktan sonra işlerin 
halledileceğini sanmayınız. Gelecek olan karar
nameleri, burada müzakeresi yapılırken göre
ceksiniz, neler getirecek, öğretmenlerin bugün 
namütenahi ıstırapları vardır. Düşünün; bahçi-
vanı, odacıyı, şoförü, idareci sınıfına soktuk. 
Sınıflandırmalar yaparken bunları oraya sok
muş bulunduk. Şimdi düşününüz ki, teknik bir 
personeli demin misal verdiğim gibi, beyin ame
liyatı yapan bir doktoru hangi sınıfa sokacak
sınız? 

iktisadî Devlet Teşekkülleri personeli bura
ya tabi olmamakla beraber sonradan, bununla 
beraber paralel yürüdü. Yevmiyeleri kaldırdı
nız. 1 200 liraya, yeni çıkan bir mühendisi, Ke
ban Barajına göndereceksiniz. Keban Barajın
da, 1 200 liraya, bir çadırın altında bu mühen
dis çalışmaz. Neden çalışmaz? Başka tarafta 
ona 5 bin lira verirlerken, senden kaçacaktır. 
Bir firma ne yapacak? O teknik mühendise di
yecek ki, gel senin tazminatın ne ise onu da 
ödeyeyim benimle çalış. Rahatlıkla prim de ödü
yor ve bu mühendis oraya kaçıyor, gidiyor. Dok
torun da öyle; doktor bulamıyorsunuz. 

Şimdi, bu memlekette kanunlar Meclisten 
gayet iyi çıkıyor arkadaşlar; bonkör çalışıyor, 
iyi imkânlar veriyor. Hükümetler bunları tat
bik ederken, istihdamda evvelâ hata yapmasın. 

Sayın Başkan, belki bu mevzuda değil, elbet
te Personel Dairesini teçhiz ederken, bir kanun 
yapıyorsun; bugün 800 bin personelin reformu
nu, bir rejimini tahakkuk ettireceksin, oradak? 
imkânsızlıklar içinde bu mümkün değildir. On

lar için bir ekip kuracaksın, bir ihtisas komis
yonu kuracaksın, bunlara prim vereceksin, yev
miye vereceksin, geceli gündüzlü çalışacaklar, 
bu memlekete hizmet eden personelin hakkını 
vereceğiz. Ama biz çıkarttık kanunu, hadi ben 
seni intibak ettirdim git, demekle olmaz. Muh
telif dairelerde çalışmış olan personelin Devlet 
hizmetlerini toplamak mesele oluyor. 

Şimdi bir kanun daha çıkarttık, sigortada 
geçen hizmetleri de Emekli Sandığına bağlı ge
çen hizmetlerle birleştiriyoruz. Taze olarak söy
leyeyim, 1971'in 3 ncü ayında emekli olmuş bir 
adam sabahtan bana geldi. Maliyeden emekli 
olmuş, hâlâ emekli aylığı kendisine verileme
miş. Böyle şey olmaz arkadaşlarım. Devlet oto
ritesi böyle sarsılır ve yıkılır. Hükümetler bu 
işleri yaparken, getirdiği elemanı, Ahmet Şe
ner'in dostu diye değil, bizdendir diye değil, siz
dendir diye değil, bu işin ehlidir diye işe alma
lıdır. Sabahtan bana geldiği zaman merhaba de
memiştir, benim söylediğim haksız bir işi yap
mamıştır diye o personeli oradan uzaklaştırsa-
nız bu olmaz; mümkün değildir. Ama bunu yap
mak için ehliyetli insanların getirilmesinde ve 
onları tatmin ederek muhafaza edilmesinde za
ruret vardır. Bu Meclis hangi yetkiyi getirirse
niz getiriniz, elbetteki kanun ve nizam içinde, 
Hükümete vermeye amadedir. Yalnız şu kada
rını söyleyeyim ki, biz yetkiyi verirsek, İM 
seneye kadar bu intibaklar, bu haksızlıklar or
tadan kalkmaz ise o zaman kime sual soraca
ğız? Bakıyorsunuz, öteki diyorki Hükümet yap
tı, beriki diyor ki, öteki hükümet yaptı. Hükü
met etmek devamlılık arz eder. Devraldığın bir 
malın muhasebesini, müspet olanını müspet, 
menfi olanını menfi olarak vermeye mecbursu
nuz. Devri alırken bu böyledir. Hükümet etmek 
ve devlet etmek böyledir. O halde bunları icra 
ederken, benim zamanımda olmadı, benim kaba
hatim yoktur demek doğru değildir. Benim hak
kım ortadadır, o hakkı verirsin; kim olursa 
olsun beni alâkadar etmez. 

Muhterem arkadaşlarım; bu Personel Kanu
nu üzerinde konuşulacak çok şeyler vardır. 
Ama Sayın Başkanın ikazına da uymaya mec
burum. 

Bu yetkinin verilmesine taraftarım. Hatta 
gönlüm isterdi ki, 657 sayılı Kanunun ve 1327 
sayılı Kanunun tümü üzerinde yetki vermeliyiz. 

— 13 — 
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Yarın öbür gün Hükümet demesin ki, şu mad
de üzerinde vermediniz, onun için bu haksızhğ: 
ortadan kaldıramam. 

Muhterem arkadaşlanm, bu konuyu daha 
fazla eleştirmeye lüzum yoktur. Sayın Hükümet 
ve uzmanlardan istirham ediyorum - bu konu
yu getirirken kendilerine güvenimiz vardır -
bütün kararnameleri iyi düşünerek ve personel 
rejimindeki, tatbikatındaki aksaklıkları da gi
dererek bütün aksaklıklan halledecekler mi? 
Ahmet Şener burada, bakanlıkta olduğu iltima
sını bulduğu veyahutta kadrosunu bulduğu için 
90'dan 90 alıyordu, benim sınıf arkada
şım 60'tan 90 alıyordu; intibaklarımız yapılır
ken siz Ahmet Şener'i 90'dan 90'a intibak ettir
diniz, derece terfii, kademe terfii yapabilecek; 
ama diğer sınıf arkadaşımı 60'a intibak ettir
diniz ve 90'dan veriyorsunuz, onu da lütfen, 
ağlamasın diye. Hayır, bu haksızlıktır. Şimdi 
bu çerçeve kanunu ile, getirecek olduğunuz ka
rarname ile ona da 90'dan 90 verecek misiniz? 
Bunu mutlaka halletmeye zaruret vardır. Bütün 
ıstıraplar buradan oluyor. Hatta emekli olacak
lar bunu bekliyor. Bunu halletmek zarureti 
vardır. Bu üst dereceleri, mutlaka müktesep 
hakkı tanıyarak, kadro vermek zarureti var
dır. Efendim, kadro yoktur. Sayın Maliye Ba
kanlığından da, sayın Hükümetten de istirham 
ediyorum. Eski maliyecilik artık ölmüştür, eski 
mebusluk öldüğü gibi. Size şunu söylüyorum, 
artık her şeyi kara kaplı defter böyle dedi diye 
düşünemeyiz. Kara kaplı defter burada değişir, 
getirirsiniz, kanunda noksanlık varsa size yetki 
veririz. Getirirsiniz, kararname ile olacaksa 
Hükümette değiştirirsiniz. Ama siz bunun dı
şında yapalım derseniz; hayır.. Bu Devleti yal
nız maliye düşünmez. Bu Devleti bütün bakan
lıklar, 36 milyon Türk Milleti düşünür, düşün
meye mecburuz. Bu Meclis size, bu sene 52 mil-
liralık bir bütçe verirken, bunun sahibi sadece 
Maliye Bakanlığı değildir. Bunun sahibi Devlet 
ve Hükümettir. Hükümetten hesabı soruyoruz. 
Bana vazife vereceksin, yanımda bulunan aynı 
hakları haiz olan bir arkadaşa şu şekilde kadro 
vereceksin, aynı seviyede, aynı şartlarla, aynı 
ehliyette bulunan bir arkadaşa düşük kadro ve
receksin, bu olmaz. Zaman, iş analizini yapma
dığınıza göre, bugünkü sistemde herkese eşit 
kadro vereceksin, vermeye mecburuz. Şimdi Ma-

^ye Bakanlığından kadro almak mümkün değil. 
iemur istifa ediyor, askere gidiyor, ölüyor, 

jmekli oluyor, kadrosu Maliye Bakanlığına dev-
•ediliyor. Tekrar ihtiyaç olduğunda vekil bun
ları istiyor, ama almak mümkün olmuyor. Bize 
Bütçe Komisyonunda temsilci arkadaşlar böyle 
lemedi. Komisyon tutanaklarında vardır. So
rulmuştur. Temsilci arkadaşlar, hayır elbette 
hemen tayin edilecek, dediler. Tayin etseniz ya, 
sdemiyorsunuz. Vekilin elini, kolunu bağlamış
sınız, Hükümetin elini kolunu bağlamışsınız. İs
tirham ederim, bu işten vazgeçin. Yani Einstein 
gibi, «Ben bu dünyada olmasam dünyanın hali 
ne olacak».. Hiçbir şey olmaz, arkadaşlar. Bu 
memlekette maliye uzmanlan arkadaşlarım el-
betteki Ahmet Şener'den çok daha iyi düşüne
bilirler, bu işi. Ama memleket işi geldiği zaman, 
ban de onlar kadar düşündüğümü bilmelidirler. 
Buradaki konuşmalarımız siyasî liderleredir, 
teknisyenlere değildir, yanlış anlaşılmasın. Bi
zim muhatabımız Hükümettir, bizim sözlerimiz 
Hükümetedir, Hükümetten maliyeye veyahutta 
uzmanlara akseder. Hükümet bunlan halletme
ye mecburdur. Eskiden maliye ekonomiye hâ
kim idi, şimdi ekonomi maliyeye hâkimdir. Bit
ti o iş; o eski düşünceler hepsi bitti Şimdi sü
rat zamanıdır, yani zaman kıymetlidir. Bu mem
lekette başka türlü düşünmek mümkün değil
dir. Devletsin, çekirge mücadelesi yapılacak. 
Bütçe Komisyonunda karar almışsınız, demişsi
niz ki, bu tahsisatın dörtte biri verilecek. Üçte 
biri ne zaman verilecek? Çekirge bekleyecek 
mi? Maliye Bakanlığı dörtte birini ver de ben 
ondan sonra bu işi yaparım mı diyeceğiz? Kır
tasiye, mefruşat parasının yansı verilir mi? Gi
dip bir yerden yarım masa mı alacağım, kale
linin yarısını mı alacağım, daktilonun yansını 
mı alacağım? Bu mümkün değildir. Böyle de 
riizam olmaz. Efendim, «Nakit paramız yok
tur». Ona göre ayarlanır. Merkez Bankasında 
900 milyon dolar istif edildiğinden övünüleceği
ne onu harekete geçirerek memleket kalkınma
sına harcayalım. 

Saygılar arz ederim. 
BAŞKAN — Söz sırası Sayın ilhan Ersoy'-

da. Buyurun Sayın Ersoy. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş

kan, pek değerli arkadaşlanm; huzurunuzda gö
rüşülmekte olan, 1327 sayılı Kanunla değiştiril-

I miş bulunan 657 sayılı Kanunun uygulanmasın-

- 14 



M. Meclisi B : 73 17 . 4 . 1972 0 : 1 

da karşılaşılan güçlükler, aksaklıklar dolayısiy-
le ve bunların giderilmesi maksadiyle Hükümet 
tarafından hazırlanmış olan, Anayasanın çizdi
ği sınır ilerisinde bir Yetki kanunu tasarısı ya
ni, daha doğrusu Hükümete yetki verilmesi hu
susunu derpiş eden bir kanun tasarısı, özlük 
haklarının böyle bir yetki kanununa konu olma
sının ne dereceye kadar isabetli olacağına dair 
tereddütlerin bir yana, iyi niyetle hazırlandı
ğına, görülen aksaklıkların, huzursuzlukların 
giderilmesini öngördüğüne inandığım için bu 
yetkinin verilmesini şahsen uygun görmekteyim. 
Ancak kanaatimce yetki vermek veya yetki 
almak mülhim değildir, burada aslolan veri
len yetkinin en iyi derecede kullanılması ve de-
ğ^lendirdlmesi'dir. Bu durumda akla derhal bir 
soru geliyor Acaba, Hükümet bu yetkiyi lâyıki 
veçhile kullanmaya hazır mıdır? Bence mülhim 
olanı budur. Talihsizliğim şurada M, ben şu ko
nuşmayı yapmazdan bir saat önce Hükümetin 
istifası ilân olundu, yeni Hükümet için aynı 
sualleri sormak tabiî imkân dâhilimde. 

Bu konuda, hele bir yetki alalım da sonra
sını düşünürüz diye bir esbabı mucibe ile, bir 
gerekçe ile çıkaracak ve hazırlıkları bilâhara 
yapacaksak, ben bu yetki kanunu tasarısından 
da bir şey beklemediğimi peşinen arz etmek du
rumundayım. 

IFersonel Kanununun kendisi ile, bumda yapı
lan değişikliklerle, Bütçe kanunları ile Genel 
Kadro kanunları ile Hükümete şimdiye kadar 
verilmiş pek çok yetkiler vardır. Acaba bun
lar uygulanabilmiş midir? Yeterince değerlen-
dirilebilmdş midir? Bu, insanı üzerinde bir neb
ze düşünmeye sevkediyor. 

1327 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi başta 
olmak üzere, çeşitli maddeleri ile Hükümete ve
rilmiş yetkiler vardır. Hatta bunlar yetki ol
maktan da ileri birer görevdir. Fakat, bu gö
revlerin 19 Kasımda yayınlanan bir kararname
ye göre - yanılmıyorsam 7/8434 sayılı Kararna
me - genel ve katma bütçeli idarelerde 1 nci, 
2 nci, 3 ncü, 4 ncü dereceden maaş alacakların 
ve 1 000 + 50, 100, 150, 200 göstergelerin kimle
re tatbik edileceğini gösteren bu kararnamenin 
henüz bütün Devlet dairelerinde tatbik edildi
ğini maalesef göremedik. Bazı yerlerde henüz 
tatbik edilmediği yolunda bilgilerimiz var. Bi
liyorsunuz, bundan sonra katma bütçeli idareler

le ilgili bir yeni kararname daha çıkarıldı, bu
nun ne dereceye kadar tatbik edildiğini de şu 
anda bilmiyorum. 

Yan ödemeler ne olmuştur? Yan ödemeler, 
çeşitli zamanlarda, çeşitli sorumluların beyan
larına konu olmaktan ileri gidememiştir, önüm
de birkaç tane gazete var, bunlar arasında 26 
Şubat tarihli bir igazetede bir mesul sayın bakan; 
«Teknik personele Mart ayında yan ödeme ya
pılacak» diyor. 

6 Nisan tarihli bir gazete de, Sayın Başba
kanın basın toplantısında, «Yan ödemelerin ya
pılabilmesi için yetki kanununun çıkarılmasının 
beklendiği» ne dair bir pasaj var. Nihayet 13 
Nisan tarihli bir gazete de ise; «Teknik perso
nele, 2 000 lira yan ödeme ve 2 derece terfi sağ
lanıyor» diye bir beyan var. Bu son beyan da 
bir sorumlu bakan tarafından verilmiş. 

Çok muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar 
bunların hiçbirinin yerine getirilmemiş olması, 
kanunun amir hükümlerine, tekrar ediyorum, 
Hükümete yetki değil, görev verilmiş olmasına 
rağmen, yan ödemelerin hâlâ ödenememiş, bu 
tatbikatın yerine getirilememiş olması elbette, 
başta teknik personel olmak üzere çeşitli ele
manlarda şüphe ve endişe ile karşılanmıştır. 
Bu elemanları dört elle işlerine sarılmaya icbar 
etmek bir hayli güçleşmiştir. Çeşitli ve birbiri
ni nakzeden beyanlar Devlete olan inancın ze
delenmesine yol açacak niteliktedir, buna hiç
birimizin hakkı yoktur. Son bir hafta kadar ön
ce, Sayın Devlet Bakanımız Doğan Kitaplı Bey; 
teknik elemanın yüreğine bir nebze daha su 
serpmiş ve yan ödemelerden istifade edecek çe
şitli ısanat grublarına mensup elemanları (biraz 
ferahlatmıştır. Temennimiz, kendüerinin beyan
larını bir müjde, yerine getirilecek bir tatbikat 
örneği olarak görmektir. 

Burada şu hususu da bir nebze Yüce Heye
tinizin ıttılaına arz etmek ve gelecek olan Hü
kümetin de bilgilerine sunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, yan ödemeler mutla
ka şantiyede çalışan adama verilmez. Sanat 
gruplarının hizmet çeşitlerine göre yan öde
melerin verilmesi lâzımgelen yerler vardır, ele
manlar vardır. Bunlardan bir tanesi de proje
lendirme hizmetidir. Plan ve proje tanzimi hiz
metinin de ihmal edilmesi, bir şantiye hizmeti 
olmadığı için bunun bir kenara itilmesi /bahis ko
nusu olamaz; çünkü son yıllarda yabancı pro-
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je bürolarına vermiş olduğumuz fahiş fiyatlar, 
bunun ne kadar lüzumlu, ne kadar isabetli bir 
düşünüş olduğunu zannederim ki açıkça mey
dana çıkaracak (niteliktedir. 

Değişen hayat şartlarına, bütün pahalılıkla
ra, geçen yılki devalüasyon neticelerine rağmen 
(beş yıldan beri aynı parayı alan bir Devlet me
murundan huzur içerisinde dört elle hizmetine 
sarılarak gayret beklemek zannediyorum ki, 
beyhudedir. Umanım, yetki kanunu tasıarısiyle 
Hükümet bunları gMerecek çareleri düşünecek
tir. 

Kanaatimce, personel işlerinin düzenlenlme-
sinde, hizmetin arzulanan seviyede giörüleıbil-
mesdmi teennimde sadece bu yetki kanunu tasarısı
nın çıkarılması kâfi gelmeyecektir. Bir 'kısım 
bakanlıklar ve özellikle Karayolları, Devlet Su 
işleri vesaire gibi yatırımcı daireler, yeterli 
kadrolarla acilen teçhiz edilmedikçe başlamış 
olan inşaat mevsimlinde bu kadrolar tamamlan
madıkça yeltki kanun tasarısının meyvelerini 
bu seme almak mümkün değildir. Yatırımları 
da arzu ettiğimiz seviyeye çıkarma imkânımız 
maalesef yoktur. 

İntibaklarda yapılan hataların derhal düzel
tilmesi, özelikle öğreltimenlerim ve teknik per
sonelin intibak hatalarının giderilmesi yoluna 
gidilmedikçe de bu (taslarının bir mania ifade 
edebileceğimi zannetmiyorum. Bu arada şu hu
susu da ıbelirtımek arzusundayım; her halde ye
ni Hükümetimiz intibaklarla alâkah konuları 
tetkik ederken, geçici maJddelerideıki aksaklıkla-
n amaımıaddelere tercih etmeyecek, özellikle 36 
ncı maddedeki esasları geçici maddelerin yanlış 
kaleme alınış şekliyle tatbikatta yeni yeni ak
saklıklara meydan vermeyecektir. 

Demin arz etmiş olduğum 7/3434 sayılı Ka
rarnameyi de günün icaplarına ve hizmeıtin ge
reklerine uygun şekilde derhal düzeltmek, tat
bikatımla da hemen başlamak lâzımıgelir kanaa
timce. Bu konuda, henüz personel kanununun 
aksaklıklarını giderici ıbir yetki kanun tasarısı
nı görüştüğümüz şu anıda, çeşitli huzursuzlukla-
rın dalha da mevcudolduğunu belirtmekte fay
da mülâhaza etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, bahsetmiş olduğum 
3434 sayılı Kararname, maalesef bazı bakanlık
larda, bazı kuruluşlarda daha büyük aksaklık
larım meydana gelmesine sebebiyet vermiştir. 
Şöyle M; bakanlıklarda sorumlu mevkiler işgal 

17 . 4 . 1972 O : 1 

eden, sorumluluk yüklenen şahıslar bir tarafta 
dururken, hiç de sorumluluk yüklenmeyen, yük-
lemmeımıesi lâzımgelen, hizmeti ağır olmayan mü
şavirlik, uzmanlık vesaire gibi kadrolara çok 
daha yüksek |dereceıler (verildiği U. (000 1+ 150 İye 
kadar - yanılmıyorsam - ek gösltergeîer tatbik 
edildiği yahult edilmesi lâzıımigelddği bu kararna
mede yer almaktadır. Hizmetin ağırlığı, sorum
luluk esas olduğuna göre, bu kararmaımjedeki bu 
aksaklıklarım tezelden düzeltilmesi ve tatbikatım 
ibuna göre çok kısa zamanda ele alınması aan-
nıımoa zaruridir. 

Yan ödemeler konusunun da artık her defa
sında bir hafta, ha/tıtâ bir ay öteye, yeni bir ay 
başına tehiri yolundan vazgeçilmeli, bunun der
hal tatbiki ve elemanların tatmini yoluna da 
derhal gidilmelidir. Ancak bundan sonra huzur
suzlukların giderilebileceğimi, aksakhkîarın or
tadan kaldırılabileceğini, memurların ve memur
ları bünyesinde toplayan kuruluşlarımızın hiz
metlerini bu sayede isabetle, canla başla göre
bileceğimizi umuyorum, bu temennilerle Yüce 
Heyetlinizi saygılarımla selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayım Enver Tur
gut'ta, buyurun efendim. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

657 sayılı Kanunu değiştiren 1327 sayılı Ka
nunun uygulanmasında çıkan aksaklıklarım bi
ran evvel düzelebilmesi için Hükümete yeltki ve
rilmek istenmektedir. 

Şimdiye kadar kamu kesiminde görev gören, 
görev alan arkadaşlarımız çeşitli statülerde hiz
met etmişlerdir. Bu çeşitli statüler, dolayısiyle 
Türkiye'mizde birçok değişik ücret sistemi uy
gulanmıştır. Bu değişik ücret sistemimim bir sis
teme bağlanabilmesi için hakikaten eüriden fiberi 
üzerinde şikâyetler yapılan 657 sayılı Kanun ve 
bunu değiştiren 1327 sayılı Kanun, Meclsâmiz-
den çıkmış bulunmaktadır. Güya, o tarihlerde, 
bu aksaklıkların giderilmesi için, «1327 sayılı 
Kanun çıkarsa bunlar önlenir.» - Bu kanunun 
müzakeresi esnasında - denımişıti. Benden evvel 
konuşan arkadaşılanımız bu konuda çeşitli görüş
lerini ortaya koydular ve bu vesile ile 'de benim 
bahsedeceğim birçok konuları dile getirdiler. 
Ben, bunların dışımda bir misal vereceğim; 16 
yıl Devlet hizmetimde ücretli olarak hizmet yap
mış, büiâlhara tapu sicil kâtipliğine atanmış ve 

16 — 



M. Meclisi B : 73 17 . 4 . 1972 O : 1 

12 yıl »da tapu sicil katipliği yapmış bir arkada
şımızın acıklı bir durumu var. 'Bu arkadaşımı
zın ücneitOi çalıştığı 16 yü için emeklilik primi 
keöilmemdş, tapu »Lcil kâtipliğine atandıktan 
sonra ıbu konuida çılkan kanunlar muvacehesinde 
10 yılı taçlanıdırılımış ve bunu ödemiş; bilâihara 
yeni çıikan bir kanunla bu 10 yıllık müddet 15 
yıla çıkarılmış, o borçlanldırmayı da ödemiş, 
1327 sayılı Kanunun uygulanması esnasında ar
kadaşımızın Idurumu hiç dikkat* alınmamış. Bil
miyorum, yani Maliye Bakanlığı veya bu konu 
ile ilgili Devlet daireleri acaiba hakikaten bu 
gdıbi görevleri bilmiyor mu, yoksa hakikaten 
gwmemeallkb&n mi geliyor? Meselâ, arkadaşı
mız kadrosuzluk dolayısiyle 3O0 lira üzerinden 
3 üst derece almak suretiyle 450 lira almış ve 
bu uzun zaman sürmüş, 1327 sayılı Kanun çık
tıktan sonra üç üst derece aldığı için kadrosu 
300 üzerinden intibak görmüş ve arkadaşımız 
burada da mağdur edilmiş bulunmaktadır. De
falarca "Devlet dairelerinin ilgililerine bu konu
nun halledilmesi lâzımdır dediğimizde, «Efen
dini ne yapalım, kanunu siz böyle çıkardınız.» 
demektedirler. Şimdi, tasarıyı gerek Maliye Teş
kilâtı gerekse Personel Dairesi teknik eleman
ları hazırlayıp getiriyorlar, Meclislerimizce az 
tadilât yapmak suretiyle çıkardığımız kanunla
rın günahı da vebali de bizim üzerimiza yükle
niyor. «Siz bu kanunları çıkardınız.» diyorlar. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bir husus daha 
var; yine bu kanunların müzakeresi esnasında 
Devlet Konservatuvar öğretmenlerinin durumu 
da unutulmuş. Düşünün.. Devlet Konservaituvar 
ve İstanbul Belediyesi sanatçı öğrenenlerinin 
durumu hakükaten acıklı bir durum arz etmek
tedir. Meselâ; onun okuttuğu talebe 9 ncu dere
ceden başlamak suretiyle 1 nci derecemin son 
kademesine kadar yükselme imkânına sahibo-
luyor da, ders veren öğretmen 12 nci dereceden 
başlıyor 4 ncü derecenin son kademesine kadar 
gelebiliyor. Yani bu birbirine tezat teşkil eden 
hususların mutlaka giderilmesi lâzım, bu yet
kiyle. Yani Hükümete yetki verdiğimize göre 
Hükümetin ilerde bu aksaklıkları mutlaka dü
zeltmesi lâzım. Bu tamamen Personel Kanunu
nun, yani 1327 sayılı Kanunun ek 12 ve 13 ncü 
maddeleriyle ilgilidir. Yetki Kanununun zaten 
94 ncü maddesinde de ek kanunların maddeleri 
derpiş edilmiş bulunmaktadır, binaenaleyh dik
kate alacaklarını ümidediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir de bu kanunların 
müzakeresi esnasında, Türkiye'de çeşitli sıtatü-
lerdeki çalışıma tarzlarının kaldırılması ve 2 sis
temin ihdas edilmesi lâzımdı. Bir Devlet memu
ru, bir de işçi pozisyonunda çalışanın işçi sayıl
ması meselesi. Biz bir kanun çıkardık, kamu 
kesiminde ne kadar çalışan varsa, temizlikçi, 
bulaşıkçı, aşçı, şoför ve buna benzer birçok gö
revlilerin hepsini memur kabul ettik. E.. Şimdi 
Türkiye'de herkesin memur olması mümkün 
mü? Değildir... Bu statüler itanzim edilirken, 
hakikaten görevi bakımlından, memursa memur, 
işçi ise işçi sayılmalıdır. Bu hususta, Sayın Hü
kümet her ne kadar istifa etmişse de. Hükü
metler devamlılık arz eder, bu görüşlerimiz za
bıtlarda yer alırsa gelecek Hükümetlerin bu ko
nuyu dikkate almaları gerekir. Bu bakımdan bu 
işçi memur meselesini de kesin bir şekle bağla
mak için bir görüş getirilmelidir ve bu keşme
keş oıii&dan kaMmlmailıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bir araştırma komis
yonu vesilesiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
ne gittik. Tıp Fakültesi yeni açılmış ve dekana 
bu faMiltenin açılması için gerekli elemanları
nızı alın diye talimat verilmiş. Dekan ilân yap
mış, hastanede çalınacak personelin alınması 
için imtihan açmış, imtihanı kazananların tayi
nini yapmış, bilâhara Maliye Bakanı kadroları 
torbadan çıkarmadım diye göndermemiş. 

Şimdi, düşünün arkadaşlar, Devlet daireleri 
nasıl çalışıyor; bundan hakikaten üzüntü duyu
yoruz, burada biz murakabe görevimizi yapıyo
ruz diyrouz, ama maalesef bu görevimizi her 
halde biz de yapamıyoruz. Çünkü, ayıp oluyor; 
düşünüyoruz, bu böyle değdi de böyle olmuş, 
belki yanlışlık olmuş, bari söylemeyelim; fakat 
söylemeden de olmuyor. 

Bu vesileyle zamanınızı fazla almak istemi
yorum. Sözlerimi burada bitirirken Yüce Mecli
se saygılar sunarım. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Sayın Başkan mz istiyorum. 

BAŞKAN — Feflri efenldim. Sayın Bakan söz 
istiyorlar, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Saym Başkan, değerli arkadaşla
rım; bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu çeşitli sebeplerle uzun yıllar ertelen
miş, 1327 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler-
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den sonra ancak 1 . 12 . 1970 tarihinden itibaren 
tamamiyle yürürlüğe konulaltalmiştir. Kanunun 
getirdiği 3 anailkeyi şöyle ifade etmek mümkün
dür. 

Bunlardan birincisi, bütün kurumlarda Dev
let memurluğuna giriş şartlarını belli esaslara 
bağlamak; ikincisi, eşit işe eşit ücret prensibini 
gerçekleştirmek iğin sınıflandırma esasını ge
tirmek; üçüncüsü ide, aylıkları konjonktüre gö
re ayarlayacak mekanizmayı yani echelle - mo-
bil sistemini getirmekti. 

Bu ilkeler, personel kanunlarımda bulıumımıa-
sı gereken ideal ilkeleridir. Bununla beraber bu 
yolda getirilen hükümlerin tam tatbikatını yap
tık dememiz mümkün değildir. Nitekim bu tat
bikatta zuhur eden aksaklıklar huzurunuzda 
günlerdir münakaşa edilmektedir. Huzurunuza 
yettki isteyerek gelmemizin sebebi de bu aksak
lıkları gidermektir. Her zaman huzurunuzda arz 
ettiğim gibi, bizi sıkıntıya sokan, prensip, ana-
kanun değil, kanuna getirdiğimiz intibak hü
kümleridir daha çok. Nitekim ilerde özetlemeye 
çalışacağım hususlar da gösterecektir ki, huzu
runuza getirdiğimiz sıkıntılarımızın büyük kıs
mı intibaklardan, çok az kısmı da anakanundan 
neşet etmektedir. 

Bu kanunun tatbikatında tespit edebildiği
miz sakınca ve adaletsizlikleri 2 grupta topla
mak mümkün. Birincisi, idarî yönden tespit 
edebildiğimiz arızalardır ki, şöyle sıralamak 
mümkün, bu arızaları da: 

Süresi ve niteKği ne olursa olsun, her hiz
metin bir kadroya bağlanması esası getirilmiş 
olduğumdan, kısa süreli ve mevsimlik işlerde, 
daimî bir memur istihdamını gerektirmeyen hiz
metler için kadro alınması mecburiyeti doğ
muştur, bu kanunla, isbaitiısıtdik Genel Müdürlü
ğünün anket işleri, kısa süreli kadro isleri, or-
ımıan yanığını bekçileri, sanat okulları döner ser
maye saymanlıkları, rasat işleri giibi işler bu me-
yanda zikredilebilir. Bu durum ise hizmetlin, 
Devlete pahalıya mal olmasına veya hiç yapıl
mamasına sebebiyet vermektedir. 

Sözleşmeli personel istihdamı çok sınırlı tu
tulmuş olduğundan yabancı dille tedrisat yapan 
kolej ve liselerde dahi yabancı öğretmen, mev
simlik işlerde muvakkat personel ki, Turizm 
Bakanlığında olduğu gibi, çalıştırma imkânı he
men hemen ortadan kalkmış gibidir, İş hacmi az 
olan il ve ilçelerdeki ve müesseselerdeki sözleş

meli personel, serbest avukatlar için de durum 
başka türlü değildir. Boşalan görevlere aşağı 
dereceden memur tayini ve lüzum hasıl olduğu 
hallerde memurların kadrolanyle birlikte daha 
önemli görevlerde çalıştırılmaları imkânı orta
dan kalktığı için idarede gerekli olan hizmet 
seyyaliyeti zedelenmiş görünmekteıdir. 

ilk defa açıktan memuriyete tayinlerde mer
kezî imtihan usulü getirilmiş olduğundan, ka
nunun tatfoiki halinde boşalan kaJdrolarm bir 
müddet açık kalması zorunlu bir hal almıştır. 
Burada da, hiç olmazsa mahallî memurlarda im
tihanların muayyen yerlerde ve mahallen yapıl
ması zarureti doğmuştur. O bakımdan bu sıkın
tımız da huzurunuzda ifade eltmek zarureti hâ
sıl olmuştur. 

Fazla mesainin esas olarak izinle telâfisi yo
luna gidilmiş ve kanunla bazı memurların tev
di edilen ikinci görevleri parasız yapmaları ön
görülmüştür. Bu ise yukarda izaha çalıştığımız 
bazı mahzurları ortaya çıkarmış ve~ müddetli iş
lerde sıkıntı tevlideltımişitir. 

Disiplin işlerinde cezalar sayılmış, bu ceza-
lan gerektiren suçlar tüzüğe bırakılmıştır. Gö
revleri başında kalmaları sakıncalı görülen me
murların görevden uzaklaştınlmalarınıda yalnız 
memurların hukuku gözetilmiş, idarenin gerek
leri nazara almmamıştır. Meselâ; suçlu görüle
rek muhakeme altına alındığı için görevden 
uzaklaştırılan bir memur vazife görmediği hal
de, tevkif edilse bile, muhakemesi sonuna ka
dar tam maaş alabilmektedir. Askerî Personel 
Kanununda dahi böyle bir hüküm mevcut değil
dir. 

Ücret yelpazesinin dar tutulması ve 1425 
sayılı Kanunla emeMi aylıklarının yükseltilme
sinin bir sonucu olarak, kıdemli memurlarda 
emekli aylıkları memuriyet aylıklarına yaklaş
mış olduğundan, hizmetlerinden istifade edilen 
tecrübeli birçok memurun emekliye ayrılanaıla-
rına yol açılmıştır. 

Bunların dışında kanunda tespit edilen bir
takım boşluk ve birbirleriyle çelişen hükümlerin 
tashihi düşünülmektedir. 

Memurlar yönünden haksızlıklar: 
ilk defa memuriyete girenler için tahsil du

rumuna göre tespit edilen giriş dereceleri, eski 
derecelerinden daha yukarda tespit edilmiş ol
duğundan yeni memuriyete girenler eski memur-
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lara yaklaşmıştır. Bilhassa intibaklarda kanu
nun asıl prensibine aykırı olarak ve her zaman 
şikâyetçi olduğumuz aksaklıklar ortaya çıkmış
tır. Devletin aslî görevini yapan maaşlı memur
lar için intibakta kadro esas alındığı halde, da
imî hizmetliler ide emeklilik derecesi, geçici hiz
metlilerle, sözleşmeli ve yevmiyelilerde* hizımet 
süresi nazara alınmıştır; bu da maaşlı memur
ların çok aleyhine bir sonuç vermiş ve bunlar 
da, haklı olarak, şikâyetler meydana gelinmiş
tir. 

Danıştayın da islişari kararından sonra, 
yevmiyeli teknik personellin intibakında yeni gi
riş derecelerinin esas alınması yüzünden, bun
lar aynı işte çalışan maaşlı meslektaş! arının en 
az 2 derece üzerlerine çıkmışlardır. 

özel sektörde sigorta primi ödemek suretiy
le geçen hizmetlerin ücretlilerin derece intiba
kında sayılması, birkaç seneden beri Devlet 
hizmetinde çalışan bir hizmetlinin maaşının, 
kendi amirinin birkaç derece üzerine çıkarılma
sı gibi bir netice doğurmuştur. 

Burada kanunun ilk nazarda £Öze baltan bel-
liibaşlı sakıncaları sayılmıştır. Bunların bir so
nucu olarak, istenmemekle beraber ve kanunun 
anaprensiplerine aykırı olmasına rağmen, kamu 
rejimlerinde önplanda tutulması lâzıımigelen gö
rev ve ücret ilişkileri zayıflamıştır. 

Yetki kanunuyle güdülen amaç, hu adalet
siz ve sakıncalı durumların önem sıralarına gö
re 2 yıllık zaman içerisinde ele alınarak gide
rilmesi olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, grup sözcüsü ve kendi 
görüşlerini ifade eden arkadaşlarım, bu sıkıntı
ların daha da detayına girerek burada ifade
lerde bulundular. Bunların içinde bizim iştirak 
etmeyeceğimiz hiçbir husus hemen hemen yok
tur. Ancak, bir yanlış anlamayı tashih için bir 
hususu huzurunuzda ifadeye mecburum. 

Teknik personel meselesi, hakikaten günün 
aktüel meselesidir ve bizim de Hükümet olarak 
üzerinde titizlikle durduğumuz ve durmakta de
vam ettiğimiz bir meseledir. Ancak şunu söyle
mek doğru olur; teknik pehsonelon silkintisi, bu 
kanunla ancak söylediğim bir maddede kadro
lu ile yevmiyeliler arasındaki farkta vardır. 
Asıl sıkıntısı, bizim şimdiye kadar üzerinde ça
lışıp çıkarmaya muktedir olamadığıımız karar
nameden ileri gelmektedir. Bu kararnameyi çı
karırken, müesseseler arasındaki dengeyi mües

sese içindeki görevler arasındaki dengeyi ve 
teknik personel arasındaki nırusvaızeneyi iyi tes-
pât edefbiiım® endişesiyle üzerimde titiz çahşma 
yapmamız bu gecikmeye sebehoimuştur. Ancak, 
şunu yine ifade etmek zorundayım ki, bu iışlıe 
uğraşan arkadaşınız olarak ben, yalnız bundan 
3 - 5 gün evvel bir toplantıda teiknik personel 
meselesi üzerinde durdum ve 15 - 20 gün içeri
sinde, hiç olmazsa genel ve katma bütçelilerin, 
helM de iktisadî Devlet Teşekkülü da buna ye
tişirse onların, yan ödemeleri meselesini bir 

ölçüde halledebileceğimizi ifade ettim ve ora
da şöyle dedim: «Meselelerinizin üzerinde çalışı
yoruz. öyle zannediyorum ki, 15 - 20 gün içinde 
«Yan ödeme» meselesini tanzim edeceğiz. An
cak, şunu yine ifade ediyorum ki, bunu tanzim 
etltiğimiz, bu kararname çıktığı gün dahi bu me
seleler bitmeyecektir. Bunun için yeni tashih 
kararnameleri çıkarmak mecburiyeti hâsıl ola
caktır. Çünkü tecrübelerimiz bize bunu göster
mektedir.» Ve şöyle devam ettim: «Bundan 2 
ay evvel iktisadî Devlet Teşekkülleri için çıkar
dığımız 1/4 Kararnamesini 1 ay sonra tashih 
etme ihtiyacı doğmuştur.» 

Zaten bu kanun Yüce Mecliste görüşülürken 
- hatırlıyorum - o zamanki yetkililer de bu ka
nunun ancak muayyen devre içinde tam kema
liyle oturabileceğini ve tatbik imkânını bulaca
ğını defaatle ifade etmişlerdir. Ben de bu işteki 
1 yıla yakın tecrübemle söylüyorum ki, yapaca
ğımız her türlü tashih mutlak manada meseleyi 
halletmeyeoektir; ama tashihlerle, bir müddet 
sonra bu kanunu esas yerine oturtma imkânını 
bulmuş olacağız. 

Bir arkadaşımız, «Bu kanunlar gizli celseler
de hazırlanıyor, yahut gizli hazırlanıyor» diye 
her zaman söyler. Doğrudur; kanunlar vekâlet
te hazırlanır. Tabiî umuma açık bir müzakere 
tarzı yoktur; ama buna rağmen bendeniz bu 
kararnameleri hazırlarken, hatayı daha az yapa
lım diye daima müesseselere açık tutmuşumdur. 
Ama kanunlar hazırlandıktan sonra komisyon
da ve Yüce heyetlerinizde enine boyuna mesele
ler zaten tartışılır, dolayısiyle kanunların gizli
liğini, gizli hazırlığını iddia etmenin netice ola
rak bir faydası yoktur. 

Yine bir arkadaşımız, «öyle bir kanun çıkar
dık ki, bu kanun çıktıktan sonra birçokları es
kisinden daha az ücret alır duruma geldiler» 
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buyurdular ve bunum için de bilhassa İktisadî 
Devlet Teşekküllerini gösterdiler. 

Kamunun .bir maddesi, eskisinden daha az 
ücret almayı zaten menetmektedir; «Yeni inti
bakı eğer eski ücretinden daha az para alması
nı icab&trtMyorsa, eski aldığı kendisine ödenir» 
hükmünü vazetmiştir. 

Kaldı ki, - bir müessese dçin söyleyeyim - 3 
derece aşjağı düşmüş olmasına rağmen, yan öde
nmeleri kalkmış olmasına rağmen, bir İktisadî 
Devlet Teşekkülüne sadece Personel Kanunu
nun 'getirdiği yük 50 milyonu aşmıştır. 

Muayyen seviyeye kadar olan memurlar yüz
de yüzün üzerinde bundan istifade etmıişler-
ıdir; onlar memnundur. Bu kanun yan ödemele
ri kaldırdığından, «idareci» dediğimiz üst kade
meyi memnun «dememiştir; ama onun da anah
tarlarını geıtarmiştir. İşte 1/4 Kararnamesi, ek 
gösterge ve şimdi bahsettiğimiz yan ödemeler 
isdıstemi, bunların da tatmini iımjkânlannı vere
cektir .1 

Ancak, yine söylüyorum, bizim şiikâyetleri-
ımiz : Kanunun getiridiMerini zamanında tahak
kuk ettiremememiz bir; ikincisi de ve en mühi
mi de, intibaklarda olan adaletsizliklerdir, ki, 
kaili, JIU tetkik ettiğiniz zaman bunların hepsi
ne - şimdi (bencim konuşmamı da ilâve ederseniz -
prensip olarak değinilmiş olduğunu tespit et
mek mümkün olacaktır. 

Aıfcadaşlarıımız Bütçe Kanununun 15 nci 
maddesinden şikâyet ettiler. 15 nci madde Ko
misyonda ve huzurunuzda görüşülürken ifade 
edildi; artık Meclisten aldırımız «kadro verme» 
salâhiyetini kullanmanın mesuliyetini Hükümet 
olarak üzerimize alamaz olduk ve dedik ki, 
«Bundan sonra kadro vermeyi yine aslı* saMbi-
ne iade edelim» Ve bu zamana kadar, yani 
1.3.1972 tarihine kadar almış olduğumuz kad
roları ıda bir muhasebeye tabi tutahm; ne yapa
lım: Maliye, kanunî kadroları, torba kadrola
rı vizesinden geçirsin... Neticelde verilen kadro
ların, bütçesine personel masrafı olarak kon
muş olan tahısisaittan çok fazla olduğu tespit 
edildi. O baJkumjdan arkadaşlarımızın şikâyet et
tiği husus ortaya çıktı. Maiye haklı olarak de
di ki, «Senin bütçende personel masrafı bu ka
dar. Bu kadar personel masrafîıyle şu kadroyu 
karşılayabilirsin; öyleyse ben senin bu kadronu 
»erfeest bırakırım. Eğer aktarma temin eder, im

kân bulur personel masrafına ilâve edersen on
dan sonra da öbür kadrolarını serbest bırakı
rım.» 

İşte ıbu; bütçe ile, malî imkânla kadrolar 
arasındaki muvazeneyi temin etme endişesinden 
başka bir şey değil, ama bunun neticesinde de 
haklı olarak sızıltılar, şikâyetler olagelmekte
dir. 

Demin de arz ettiğini gibi, gerek kanunda 
ifade edilen, gerek benim ifadeye çalıştığım (bu 
hususlardan sonra arkadaşlarınım bazı endişe
lerden de bahsettiler; haklıdırlar. Yeni "bir tat
bikattır, Anayasaya yeni girmiş bir hükümdür 
ve bu hükmün ilk kanunu huzurunuzda müna
kaşa edilmektedir. Alışılmış, gelenek haline gel
miş bir husus terk edilirken, tabiî bunun endi
şeleri de olacaktır; ama bunda anaespri Hükü
mete itimattır ve şu garantisi de vardır: Ka
rarname çıkar çıkmam ilk sevk edileceği yer Yü
ce Meclislerdir. O zaman bunun enine boyuna 
münakaşa edilme imkânı doğacaktır. Burada biz 
ısadece şu söylediğimiz arızaları, imkânların el
verdiği müddette, 2 yıl içinde tashih etme im
kânım bize bahşedin diyoruz, sizden istediğimiz 
bundan ibarettir. 

Tabiî ki, her mesele huruzunuıza geldiği za
man bunun münakaşasını çek daha geniş olarak 
yapmak mümkün olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
M. NUEi KODAMANOĞLU (Niğde) — Sa

yın Başkan, bir soru... 
BAŞKAN — Suali lütfen kaydedin. Söz 

alan arkadaşların sözleri bittikten sonra Ko
misyondan ve Hükümetten soru sormak isteyen 
diğer iarkadaşlar da var; o zaman sorarsınız. 

Sayın özdenoğlu, buyurun. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Hükümet Başkanının istifası friibi meraklı 

(bir haberden sonra benim burada personel sta
tüsü gibi karışık ve sıkıcı bir konuda konuşma
mın ilgiyle izlenmeyeceğini biliyorum. Bununla 
ibirluktıe, mümkün olduğu kadar, müsamahanıza 
sığınarak meselenin, burada tutanaklara geçir
meyi bir görev bildiğim noktalarını kısaca arz 
edeceğim ve her halde sabrınızı taşırmamaya 
çalışacağım. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu yetki kanunu 
gecikmiştir bir; ikincisi yetki kanunu çıkmadan 
da Balkanlar Kurulu bu aksaklıkların bir kısonı-
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m giderebilirdi. Bu aksaklıkların samanında gi-
derilmemesinin reaksiyonları Devlet bayatında, 
hizmette yaratmış olduğu aksaklıklar büyük ol
muştur. 

Kanunu savunan arkadaşlarımız, görevli ar-
kadaşlanımız gücenmesinler, alınmasınlar. 1327 
sayılı Kanun daha Bütçe - Plan Komisyonuna 
geldiği zaman orada birçok arkadaşlarımız gi
bi, biz de bu kanunun, mevcut nizamı da altüst 
edeceğini! açık seçik bir şekilde ifade etmiştik. 
Aynı kanaati muhafaza ediyoruz. Gerçekler bi
zi haklı çıkarmıştır. Türkiye'de bir kamu düze
mi, kamu fonksiyonu düzeni eğer mevcut idi ise, 
1327 sayılı Kanunla getirilmiş olan nizamı bunu 
da altüst etmeye yetmiştir. 

Şimdi «Günah - sevap» münakaşasını, mu
hasebesini de yapacak değiliz. Hemen şunu ilâ
ve edeyim ki, bu kanun getirilirken peşinen bir
takım prensipler ilân edilmişti. Bunların başın
da da hizmetsin Devlet için arz ettiği önem pren
sibi vardı, yetki ve sorumluluk esası vardı. He
men ifade edeyim ki, - daha ba:ka prensipleri 
saymıyorum, arkadaşlarım saydı, kısa kesmeye 
çalışacağım - 1327 sayılı Kanun peşinen ilân 
edilmiş olan bu prensiplere ihanet etmiş bir ka
nundur. 

Şiimdd tasavvur buyurabilir misiniz: Bir dev
let yetkimin ve sorumluluğun hakkını vermiyor, 
yetki ve sorumluluk sahibinden hizmet tekli
yor... Olmaa böyle şey. 

Şiimıdi valiyle, onun yanında çalışan bir nü
fus kâtibim aynı kategoriye ithal ediyorsunuz, 
birisime Devleti temsil yetkisini, tekmil vilâye
tin emniyetlini, asayişini, huzurunu, sükûnunu 
ve kanunların ilân ve tatbikini, kendi vilâyetin
de idarî kaza fonksiyonunu gören bir kurulun 
başkanlığını veriyorsunuz ve yerine, zamanına 
göre binlerce memurun tezkiye amirliğini, sicil 
amirliğini veriyorsunuz, hipodrumda çıkan kav
gadan fevkalâde ahvale kadar, tabanca vesika
sından tohumluk buğday tevziatına kadar ve 
hele 50 küsur komisyonun balkanı olarak da 
fahrî görevlerle ayrıca sorumluluklar yüklüyor
sunuz ve ondan sonra diyorsunuz ki, «Siz, em
rinizde çalışanların da emrinde olan bir nüfus 
kâtibiyle beraber aynı hizmet kategorisine da
hilsiniz» Böyle şey olmaz. Dünyanın hiç bir 
memleketinde olmadığı ve olamayacağı gibi... 

Buradaki ilgili arkadaşlarımız, Devlet Per
sonel Dairesinde ve Maliye Bakanlığında görev-

| li arkadaşlarımız mutlaka tetkik etmişlerdir. 
Batı Almanya'da ve İspanya'da bu hizmetler 
önem derecesine, yetki ve sorumluluk esasına 
göre 4 kategoriye ayrılmıştır. Batı böyle hallet
miş. Gönül arzu ederdi ki, bizde de bu esas dik
kate alınsın. Tabiî bu olmadığına göre başka şe-

I ye geçemiyoruz. 
| Yetkinin ve sorumluuğun hakkı verilmedi

ğine göre, hizmet kategorileri bu 2 kıstasa göre 
değerlendirilmedikçe zaten hizmetin do£ru yü
rümesine, sorumluluk yüklediğiniz adamın so
rumluluğun icabını yapmasına da imkân düşü
nülemez. Nitekim bugün - idareyi misal olarak 
seçiyorum, tabiî pek çok hizmet çeşitlerini de 
koyabilirsiniz, âmme hizmetlerini koyabi
lirsiniz, idarede; çalışkan, yaratıcı, kabi
liyetli, sorumluluk alabilecek kaymakam, vali 
bulamıyorsunuz. Kaymakamlar kaçıyor. Çünkü 
bir kaymakamın görev gördüğü bir kazada on
dan daha sonra fakülteyi bitirmiş hâkiım arka
daşımız 6 bin lira alıyor, kaymakamı ise 2 250 
lira alıyor, önemli bir farktır bu. Büyük bir 
fark, büyük adaletsizlik... Tabiî sizin hakkınız 
olan bir mükâfat başkasına verilirse ne hizmet 
yürür, ne de o cemiyette huzur olur, değerli ar
kadaşlarım. Bunu bir misal olarak arz ediyo-

I rum. 
Devlet avukatlarının şimdi arz etmiş oldu

ğum sorumluluk esasına göre, büyük sorumlulu
ğa muhatabolan hizmet mensuplarının, Devlet 
aleyhine açılmış milyonlarca liralık davaların 
büyük sorumluluğunu yüklenmiş olan, Devletin 
açmış olduğu milyonluk davaları yürütmekle, 
kazanmakla görevli olan Devlet avukatlarının, 
meselâ, serviste çalışan bir fiş memurundan 
farksız olarak, mahkeme hükmüyle karjı tara
fa tahmil edilmiş olan ücreti vekâlet hakkın
dan mahrum edilmeleri, büyük adaletsizliktir. 

Devlet avukatı olan arkadaşlarımızın vazife
lerimden ayrılmaları nedeniyle bugün Devlet 
aleyhine açılmış olan davalar kaybedilmekte, 
Devlet büyük külfetler altına girmekte, Devlet 
adına açılmış olan davalar ise takipsizlik nede-

I niyle düşmektedir arkadaşlarım, 

Şimdi, gerek prensiplere riayet edilmemiş 
olması, gerek - arkadaşlarım da ifade ettiler -
intibak hükümlerinim çok hatalı bir tarzda, ger-

I çekten insaf duygularını bile ayağa kaldıracak 
I derecede haksız ve yanlış, bir tarzda uygulan-
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ması sonucu büyük reaksiyonlar olmuştur ve 
Danıştaya 10 binlerce dava açılmıştır, intibak
lar nedeniyle. Danıştay'da özel daire ihdas edil
miştir, değerli arkadaşlarımı. 

Nedir, müktesep haklar? O zaman biz, bar 
bar bağırmışız; müktesep haklar eğer korun
muş olsaydı, memurun Devlete vermiş olduğu 
tekmil kamu niteliğiimdefei hizmetlerin toplamı 
yüksek: tahsil görmüş ise o memur, her 3 sene 
1 derece, her yıl 1 yan terfi, kademe terfi savıl
mak suretiyle değerlendirilip, intibaklar bu 
esasa göre yapılmış olsaydı, bu arâaletisiızlMer 
bu reaksiyonlar, bn haksızlıklar olmayacak ve 
hizmet iflâs etmeyecekti. 

Hakkını alamayan, aynı gün kendisiyle ay
nı sınıftan mezun olan, aynı bakanlıkta aynı 
nitelikte hizmete başlayan bir memur, tasavvur 
buyurun ki, belli bir kadroda arkası, hamisi ol
madığı içiin 16-18 sene beklemek gilbi bir mah
kûmiyete çarptınlıyor, öbür tarafta o kaidroyu 
zamanında alan sınıf arkadaşı onu 3 - 4 derece 
geçiyor, değerli arkadaşlarım. Bunun emısalleri-
ni çok görüyoruz. 

öyleyse, Devlettim intibak komisycmları, bu 
derece haraaıs konuyu realize ederken, demin 
arz eittdğim gibi, memurun, kamu görevlisinin, 
kamu niteliğindeki tekmil hikmetlerini toplaya
cak, tezkiye alamadığı seneleri bu toplamdan çı
karacak, ama, bir üst dereceye terfi edebilir, 
buna ehildir diye tezkiye aldığı senelerim, bil
farz yüksek tahsil yapmışsa, her 3 yılını bir de
rece, artan her yılını 1 yan kademe terfi olmak 
üzere bir değerlendirecek intibakları bu esasa 
göre yapacaktı. 

Tabiî bunları, gelecek Hükümet, gelecek 
Bakanlar Kurulu sorumluluk duygusu içerisin
de benimsesin, daha büyük reaksiyonları önle
sin diye, zabıtlara tescil etmek maksadiyle, hu
zurunuzda değerli arkadaşlarımdan daha fark
lı olarak arz etmek zorundayım. O itibarla, ma
zur görmenizi rica ediyorum. Çünkü, kamu sek
töründe büyük huzursuzluğun başlıca nedeni, 
arz ettiğim gibi, bu inltilbaklardaki büyük hata
larıdır ve memurun müktesep haklannın dikka
te alınmayışıdır. 

Evet, yan ödemeler, arz ettiğim gibi, bu yet
ki tasarısı getirilmeden de ödenebilirdi. Zaten 
kendileri de, Hükümet olarak açık kalplilikle 
itiraf etmişleridir. Hakikaten adliye personeline, 
teknik personele, idarecilere bütün bu yan cds-
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meler zamanında ödenebilirdi. Bu suretle bü
yük huzursuzluklar giıderilebilirdii; yapmam,ı§-
lardır. Aslında yapmayan Bakanlar Kurulu, bu 
kanunla da yapmaz, Gecikmiş olan bu tasarı 
Hükümeti son bir ikaz anlamını taşıyor. Ama 
arz ettiğim gibi, tasarıyı gözden geçirecek olur
sak, - zamanı gelince 3 ncü maddede de daha 
geniş olanak arz etmeye çalışacağım. - ne üçün
cü maddede, bu tasarı kanunlaştığı zaman, Ba
kanlar Kurulu rehber madde olarak 3 ncü mad
deyi uygulamaya başladığı zaman, 3 ncü mad
de içerisinde, biaim burada ortak hedeflerini 
tespit edip, buradan ifade buyurdukları, birta
kım prensiplerin geme metinde yer almadığını 
üzüntü ile göreceğiz, değerli arkadaşlarım. 

Arz ettiğim gibi, baştan itibaren ilân edil
miş olan hedefi, prensibi, hizmetin Devlet için 
arz etmiş olduğu önemdi. Baştan beri ilân edil
miş olan bu prensip, yetki ve sorumluluk bu 
metinde yok, değerli arkadaşlarım. 

Keza, açık ve seçik olarak, burada, memu
run kamu hizmeti niteliğinde ifa etmiş olduğu 
görevlerin toplamının müktesep hak telâkki 
edilerek, hepsinin değerlendirileceği hususu da 
bu rehber maddede yer almamıştır. 

öyleyle, tasarı noksan bir taşandır.; ben 
bunu dikkatle inceledim. Arz ettiğimiz istika
mette, tekmil hataları ve tekmil adaletsizlikleri 
giderecek nitelikte bir sarahat yok bu madde
de; tefsire tabidir. «Bıakanlar Kuruluyum ben, 
istediğim gibi tefsir öderim, belli boşlukları dol
dururum ama, asıl adaletsizliğim temeli olan 
noktalan giıdermeyeıbilirim. Bu madde aslında 
«efradını cami ağyarını mâni» - eski deyimle -
dört başı mamur, hiçbir adaletsizliği ortada bı
rakmayacak derecede kesin, sarih hükümleri 
kapsamalıydı. 

Bu hususta bir önerge de takdim edeceğim. 
Personel Kanununu değiştiren 1327 sayılı Ka
nun görüşülürken hepimiz yaşadık, karınca ka
rarınca hepimiz kavgasını vermeye çalıştık ve 
fikirlerimizi de buradan ifade ettik. O zam,an 
söylemi'şjizdir, maalesef komisyon olsun, bizler 
olsun birtakım, baskı gruplarının tesiri altında 
kalımsızıdır değerli arkadaşlarım, bumu ifade 
etmek isterimi. Bu bizim zaıfımız olmuştur. 

Gönül temenni ediyor M, bu tasan geçtikten 
sonra uygulama safhasında Sezar'ın hakkını Se-
zar'a vererek, yan ödemeler hak edene verilsin, 
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hak etmeyene verilmesin. Bunun ölçüsü nedir? 
Bunun ölçüsü; demin arz ettiğim gibi, başlan
gıçta ilân edilen, gerek Bütçe Plan Komisyonun
da, gerek Yüce Meclislerde görüşülürken zabıt
lara geçirildiği giıbi, kamu görevi gören kimse
nin ifa ettiği hizmetin sorumluluğu olmalıdır. 

Sorumluluk taşıyan bir memurla, taşımayan 
bir memuru bir araya getiremez ve aynı statü
ye tabi tutamazsınız, mümkün değildir, büyük 
adaletsizliktir, ehliyetli, namuslu, çalışkan 
adam bulamazsınız ve Devlet bugün içine düş
müş olduğu bunalımdan, perişanlıktan kurta
ramazsınız arkadaşlarım. Bunu bir kere daha 
yüksek huzurunuzdan ifade etmek isterim. 

Tabiî bu yan ödemeler yapılırken âdil ola
caksınız. Bakanlar Kurulu âdi! olmaya mecbur
dur. Elbette riskleri, meslek güçlüklerini, gö
rev güçlüklerini, iş görme riskini en âdil ölçü
ler içerisinde bulup tatbik etmek mecburiyetin
desiniz. Elbette, yer altında çalışan bir maden 
mühendisiyle, gece yarısından sonra saat 03.00 -
04,00'te kalkıp ameliyat yapan bir operatörle, 
büroda çalışan bir müşavir, bir şube müdürü 
bir tutulamaz, tutulmamak lâzımdır. îlk uy
gulamada bunlar dikkate alınmamıştır. Bütün 
gönlümüzce bu yeni tasarıdan sonra yapılacak 
uygulamada bütün bu adaletsizliklerin serinkan
lılıkla, şu veya bu hesabın içine girmeksizin, son 
derece objektif ve âdil bir şekilde, şu veya bu 
yatırımdan tamamiyie uzak bir zihniyıeitle, âdil 
ve objektif esaslara göre çözümlenmesi en sa
mimî dileğimizdir. 

Sözlerimin, başında da arz ettiğim gibi, bu 
tasarı gecikmiş bir tasarıdır. Aslında Hüküme
te verilmiş olan 2 yıllık yetki bile kanaatimizce 
fazladır. Devleti başıiboş 2 yıl daha bu prensip
leri tatbike bırakamayız arkadaşlarım. 

Maddelere geçildiği zaman, bu konuda ayrı
ca önerge de vereceğiz. Huzurunuzda bulunan 
tasarıyla, çok temenni ederim ki, 1327 sayılı 
Kanunun kaderine uğramayacak bir kanun kar
şımıza gelmiş olsun. Gelecek Bakanlar Kurulu, 
sorumluluğunu müdrik olarak amme hizmetle
rini içinde bulunduğu bu büyük sarsınsıdan ve 
büyük bunalımdan kurtarmış olsun. 

Hepinizi saygılarla selâmlarım arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Kifayet önergesi verilmiştir, 

yalnız kifayetin oylanmasından önce soru sor
mak isteyen arkadaşlarımız vardı, buyurun Sa
yın Kodamanoğlu. 
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NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — inti
bakların uygulandığı 30 . 11 . 1970 tarihinde 
4598 ve 242 sayılı Kanunlar, memurlaınn işgal 
ettikleri kadrolarla 1, 2 ve 3 üst derecelerine 
kadar terfi edebilmelerine imkân verdiği için 
bu haktan yararlanarak bu terfi etmiş meomur-
lara geçen kanunda maaşları verildi; fakat kad
rolarına intibak dolayısiyle, bu memurlar 3 yıla 
kadar kıdem kaybına uğradı. O tarihten bu ya
na 2 yıl daiha geçti 5 yıl oldu. Sayın Bakanın 
konuşmalarnıda, bu 5 yıllık kaybın giderilece
ğine dair sarih bir açıklama yer almadı. 

Sayın Bakandan sorum : 
1. — Bu arızayı gidermeyi Hükümet derpiş 

edecek midir? 
2. — Bunu düzeltecek ise, yetki 2 yıl için is

tendiğine göre, 1 yıl, 11 ay 20 gün sonraya bı
rakarak 1 - 2 yıl daha bu meımurlaır mağdur 
edilecekler midir, yoksa bu arızanın giderilmesi 
derhal yapılacak mıdır?' 

Açıklarlarsa minnettar olurum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam

sun) — Saym Başkan, durdukça haksızlığın 
üzerine senelerin ilâve edilmesi mümkün de
ğil, Haksızlık nerede yapılmışsa o zaman, ne ka
dar yapılmışsa o kadar olarak devam eder. 
Bugün de yapsak, duzeltsek, iki yıl sonra da 
duzeltsek haksızlık yapıldığı miktar kadar
dır, o düzeltilecektir. 

Düşüncelerimizin içinde bu gibi intibak ha
talarının düzeltilmesi vardır. Ancak, yetkiyi 
2 yıl almamızın bir sebebi de, bunları yaparken 
Devletin maddî olanaklarını da birlikte mü
talâa edebilmek içindir. Eğer bunu şu gün 
yapacağız dersek, bu zor* bir beyan olur. Malî 
imkân olmadığı takdirde bu intibakların ta
hakkuku mümkün değildir. Çünkü, bunların 
tatbiki yeni malî külfetler getirecektir. 

O bakımdan bu 2 yıl içinde, bu gibi arıza
ları giderineyi Hükümet düşünmektedir. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen sa
yın milletvekili?.. Yok. 

Kifayeti okutuyorum: 
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz mevzu aydınlan
dı. Bu sebeple kifayetin kabulünü arz ile say
gılar sunarım. 

istanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 
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BAŞKAN — Kifayet önergesini tasvipleri
nize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kifayet kabul edilmiştir. 

Şimdi, Anayasa Komisyonu Başkanının ver
miş olduğu bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
518 Sıra Sayısında yer alan, Yetki tasarısı 

'hakkımdaki Komisyonumuz raporunun sondan 
bir evvelki paragrafında sehven yer almış bu
lunan (96 nci maddesi bulunmadığından ve) iba
resinin, «36 ncı maddesi bulunmakla beraber» 
şeklinde düzeltilmesi ve bu düzeltmenin tuta
naklara intikâlini arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Anayasa Komisyonu Ba'şkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

BAŞKAN — Bu düzeltmeyi, Dahilî Nizamna
menin 109 ncu maddesi gereğince Genel Ku
rulun tasvibine sunuyorum . Kabul edenler... 
[Etmeyenler... önergede betiltilen düzeltmenin 
yapılması kabul edilmiştir. 

Tümü hakkındaki müzakereler bitmiş ol
duğu cihetle, tasarının maddelerine geçilme
si hususunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yetki 
kanunu tasarısı 

Amaç 
Madde 1. — 1327 sayılı Kanunla bazı mad

deleri değiştirilen ve bazı maddeler eklenen 
657 sayılı «Devlet Memurları Kanunu» kap
samına giren konularda ve aşağıda belirtilen 
çerçevede Bakanlar Kuruluna kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. Değiştirme önergesi yok. 1 nci maddeyi 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kapsam 
(Madde 2. — Bu yetki kanununa göre çıka

rılacak kararnameler; 
a) Devlet memurlarının istihdam esas ve 

usullerine, disipline, aylıklarına, sosyal hakla
rına ilişkin esasları, 
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b) intibak hükümlerinin yarattığı farklı
lıkları, (haksızlıkları mevcut maddelerin ye-
iterisizliği sebebiyle ortaya çıkan farklı uygu
lamaları giderecek hükümleri, 

Kapsar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye var mı?... Yok. Bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yetki kanun tasarısının 

2 nci maddesi (a) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini öneririm. 

Saygılar. 
Elazığ 

Mehmet Aytuğ 

«{Kapsam: 
Madde 2. — a) Devlet memurlarının istih

dam esas ve usullerine, aylıklarına, sosyal hak
larına ilişkin esasları.» 

'BAŞKAN — önergeyi dinlemiş bulunuyor
sunuz ; Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı?. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — «Disiplin» kelimesini çı
karmışlardır ki, buna katılmaya imkân yok
tur. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) — Biz de katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergenizi izah sadedinde bu
yurun Sayın Aytuğ. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Hükümete, 
kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetki
sini vermekteyiz. 2 nci madde tasarının kap
sam maddesidir. Bu maddede, Devlet memur
larının istihdam esas ve usullerine, Devlet me
murlarının aylıklarına ve sosyal haklarına iliş
kin yetkinin, verilmesinde cidden büyük ya
rar ve fayda vardır. 

Ancak, takdir edersiniz ki, uzun seneler Dev
let memurluğu yapmış, muhtelif yetkiler ve 
salahiyetler içinde kalarak vatandaşlarala ve 
kendi dairesinde çalışan diğer memurlarla iliş
ki kuran bir memurun şahsî dosyasında, disip
line ilişkin mutlak surette bir kayıt vardır. 
Kim olursa olsun; durumu, Devletteki görevi, 
yetkisi, salâJhiyeti ve formasyonu ne olursa ol
sun, her Devlet memuru mutlaka bir disiplin 
cezasiyle karşı karşıya gelmiştir. 

24 — 
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Biz bu yetkinin bu yönden Devlet memuru
nun aleyhine kullanılacağı hususunda art bir 
niyetin sahibi değiliz. Fakat, mademki Bakan
lar Kuruluna bu yönden bir yetki veriyoruz; 
onu, kanun kuvvetinde kararname ile, bir yet
kiyle teçhiz ediyoruz; öyle tahmin ederiz ki, 
yarın bu yetki ile teçhiz edilen Hükümet, ev
velemirde bütün Devlet memurlarının dosya
larını celbedecek ve disipline ilişkin bir ka
yıt arayacaktır. Bu kayıt arandığı takdirde 
ise, biraz evvel de söylediğim gibi, Devlet me
murluğu yapmış herkesin dosyasında mutlak 
surette bu kaydı bulacaktır. 

Disiplin cezası almış olmasına rağmen hâlâ 
Devlet memurluğu görevini devam ettiren bu 
memurlar hakkında, bu verdiğimiz yetkiye da
yanılarak rahatlıkla tasfiyeye gidilecektir. Bu 
itibarla ya zuhulen veya gözden kaçmış olma
sı ihtimaline binaen bunun madde metninde 
bulunmasında sakınca görmekteyim. Yüsek 
«Meclise bunu önergemle sunmuş bulunuyorum. 
önergem maddenin ayniyle muhafazasıdır; sa
dece disipline ait kelimenin madde metnin
den çıkarılmasını istiyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — önergeyi Genel Kurulun tasvi
bine sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Başka değiştirge önergesi yoktur. 2 nci mad
deyi okunmuş bulunan şekliyle tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İlkeler 
Madde 3. — Bakanlar Kurulu 1 nci mad

de ile verilen yetkiyi kullanırken kamu hizmet
lerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevin ye
rine getirilmesi şartına uymak suretiyle aşağı
daki ilkeleri göz önünde bulundurur: 

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

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

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

d) Kanundaki boşluk ve tutarsızlıkları gi
dermek, 

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

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

g) Devlet hizmetlerinde kadro piramidini 
sağlayacak esasları getirmek, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?... Buyurun Sayın Kodamanoğ-
lu, C. H. P. Grubu adına. 

C. H. P. GRUBU ADINA NUEÎ KODAMAN-
OĞLU (Niğde) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Tasarının tümü üzerinde konuşulurken bel
li sınırlar içinde kalmakla birlikte, Yüce Mec
lise arz etmek istediğim bir mesele, özellikle 
Sayın Bakanın cevaplarından sonra daha haya
tî bir mahiyet iktisabetmiştir. 

Bu meselenin çözümüne imkân verecek de
ğiştirme, bu 3 ncü maddeye eklenecek bir fık
ra ile olabileceğinden, konuyu bu defa mün
hasıran bu meseleye aidolmak üzere tekrar 
ele almak ve Yüce Meclisin dikkatini topla
mak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Personel Kanununun eksik ve kusurlarından 

doğma sayılamayacak kadar çok haksızlıklar, 
«intibak» derken hâsılolmuş intibaksızlıklar, 
vardır ve bunların hepsini belli ölçüler içeri
sinde saymaya çalıştık; fakat bunlardan bir 
tanesi vardır ki, hiçbirisi ile 'kıyaslanamaya
cak kadar önemlidir; hiçbirisi ile kıyaslanama
yacak kadar haklıdır. 

Bu konu hangisidir?.. Bu konu şudur de
ğerli arkadaşlarım; Devlet memurları, 4598 
sayılı Kanunun verdiği imkândan yararlana
rak, 242 sayılı Kanunun verdiği imkândan ya
rarlanarak, kadroları düşük olduğu halde, 
bir derece, iki derece, üç derece üste terfi et
tirilmişlerdi. Hangi yasaya dayanılarak?.. Yü
ce Meclisin kabul ettiği ve yukarda numara
lanıl verdiğim bu iki kanuna dayanılarak. 

Bakanlıklar o tarihlerde, memurlarının ter-
filerine yararlı eşit kadro almayı, (Bu imkân 
mevcut olduğu için) düşünmediler. Düşünen
leri de Maliye: «Bu imkân vardır, ondan ya-
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r arlanmak dururken niçin ek kadrolar istiyor
sunuz?» diye reddetmişti. 

O halde şimdi durum nedir? Türkiye'de 
millî iradenin sahibi Yüce Meclis iki kanun 
çıkarıyor ve diyor ki; «Kadrosu düşük de olsa 
üç üst dereceye kadar memurunu terfi ettir.» 
Bu imkândan yararlanarak ilgili vekâletler, 
kıdemini doldurmuş, kanuna göre terlfie hak 
kazanmış memurunu terfi ettiriyor. «Ne olur, 
ne olmaz, bunların kadrosu eşit olsun.» di
yen bakanlıkları, Maliye Vekâleti, «Kanunun 
verdiği imkânlar varken niçin beni ek kadro 
külfetine sokuyorsun.» diye refuze ediyor. Bir 
gün geliyor, bir intibak kanunu çıkarılıyor ve 
o Devlet memuruna deniyor M, «Sen genci bü
tün bu kademelerde sabırla, başarı ile üçer 
yıl çalıştın, gerçi Yüce Meclis iki kanun çıka
rarak senin terfi imkânını da sağladı ama, 
şimdi bunların hepsini geri alıyorum.» « 

Bu kanun ne yapıyor, bu intibak hükmü ne 
getiriyor? Şunu söylüyor: Bu gibi memurla
ra maaşlarını verelim, ama kadrolarına inti
bak ettirelim. 

Bunun akıbeti nedir Onu da arz edeyim. 
Bunun akibeti; bu gibi memurlar almakta 

bulundukları maaşı üç yıldan bir ay eksik za
manda dahi alsalar, yani iki yıl 11 ay ve hat
ta 29 gün dahi alsalar, bunlar bu maaşın ilk 
kademesine oturtuldular, üçüncü kademeye, 
hatta bir üst dereceye terfie ramak kalmış me
muru ilk kademede tespit ettiler ve böylece 
bu müddetlerin kademeleri tanınmadı. 

Haksızlık bundan mı ibarettir?.. Hayır! Bu 
haksızlık daha da ağırlaştı... Nasıl?.. Bu memur
lara, 1970 ten iki yıl geçmiş olması dolayısiy-
le, ilgili bakanlıklar kadro bulduklarında Ma
liye Bakanlığı dedi ki; «iSize bu kadronun ve
rildiği bugün, sanki bu maaşa terfi etmiş gibi 
kademe terfii için çalışmaya devam ediniz.» 

«Efendim, ben bunu zaten iki yıl, 11 ay, 29 
gündür alıyorum.» 

«Hayır, kadro mademki bugün verildi, bu
gün terfi etmiş arkadaşınla aynı durumdasın.» 
dediler. 

Üç yıl kıdem farklı ve başarılı bir memuru, 
arkasından gelen, üç yıl geriden gelen insan
la bir tuttular. Bu tip memurlar ise üç yıl kay
bettiler; iki yıl da kadro beklediler, eder beş 
yıl... 

Şimdi biz Bayın Hükümete diyoruz ki; «Bu-
nu düzeltecek misiniz?» Diyorlar ki; «Niyeti
miz var, ama imkânlarımızın ne olacağını bil
miyoruz, ne zaman yapacağımızı da bilemiyo
ruz.» 

Bu yetki kaç yıl için veriliyor? İki yıl için 
veriliyor, Tabiî, yüksek bürokrasinin ihtiyaçla-
riyle birtakım özel Devlet hizmetlerinin sıkın
tılarına ilişkin kararnameler hemen önplânda 
çıkarılacak, kitlelerin' ıstırabı olan bu durum 
2 yıl tehir edilecek, böylece memurun ömrün
den 7 yıl eksilmiş olacaktır. Çok rica ederim, 
memurun ömrü 25 - 30 yıldır, bunun 7 yılının 
tasfiye germesi hangi mantığa, hangi adalete 
uyar ve bu duruma düşmüş bir memurdan aşk 
ile, şevk ile hizmet görmesini kim isteyebilir? 

Efendim; «Bu haksızlıklar bundan ibaret de
ğil, daha bir yığın var» deniyor. Ancak hiçbir 
haksızlık bunun kadar önemli ve haklı değil
dir. örneğini vereyim: 

Yeni intisabedecek memurlar için başlan
gıç maaşları yüksek tutulduğumdan, kendin
den 3 - 4 sene evvel işe başlayan memurlarla 
aynı durumda oldular. Ama arada şu önem
li fark var; bir tanesi kendi rejiminin için
de yükselmeye başlamış, ötekisi yeni geldiği 
için Devletin yeni imkânlarından, yeni lütuf-
larından istifade etmiş. Eskiden gelen, ken
di zamanının mahrumiyetini yaşamış ise bun
da Devletin büyük günâhı yoktur; ama gönül 
istemez mi ki ikisi de aynı adalet üzere inti
bak ettirilsin? Gönül bunun böyle olmasını is
ter, ama bu güzel bir temennidir, bir haksızlı
ğın telâfisi değil, bir lütfün temadisidir. 

Biraz evvel arz ettiğim haksızlık ise; se
neler senesi bu kadrolarda alınteri dökerek, 
kıdem sağlayarak, hizmet görerek, başarı sağ
layarak kazanılmış hakları yok saymaktır. Bu
nunla onun arasında mukayese edilemeyecek 
kadar mahiyet farkı vardır aziz arkadaşlarım. 

Bu önemli bir ilkedir, bu adaletsizliklerin 
temelidir, bu adaletsizlik eğitim sektöründe 
180 bin kişinin, sağlık sektöründe • 15 bin kişi
nin derdidir. Bu, 200 bine yakın memurun der
didir, kitlenin meselesidir. Kitlenin meselesine 
Hükümet nasıl ve hangi gün cevap vereceğini 
bu kürsüden söyleyemiyor. 

Şimdi bendeniz haklı ve hazin olarak^ A. P. 
Grubu adına konuşan değerli arkadaşım Nuri 
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Bayar'ı bir defa daha hatırlıyorum. Bu kürsü
den meseleyi haklı olarak eleştiriyor ve di
yordu ki A. P. Grubu adına; «Bu Hükümet elin
deki imkânları kullanmak şöyle dursun, ne 
yapacağını da bilmiyor, yetki verin de düşü
neyim» diyor ve «Böyle Hükümet olur mu» diye 
sözlerini bağlıyordu. 

Bendeniz 0. H. P. Grubu sözcüsü olarak, A. 
P. Grubu sözcüsü, değerli arkadaşımın yanın
da yer alarak diyorum (ki; «Yetki ver de son
ra ne yapacağımı söylerim» diyen Hükümet 
olur mu? 

Değerli arkadaşlarımı; 
Bu bir siyasî tercih kararıdır ve bu karar 

bürokrasiye ait memurların takdiri ile yürü
mez. Burada Hükümet mesuliyetini deruhde 
edecek, imkânlarım önüne koyacak, kararını 
verecek ve Yüce Meclise gelip açıkça ilân 
edecek: Bunu yapacağım, ya da yapmayaca
ğım. Bu konuda bize bir şey demelidir. Biz bun
dan sonra oylarımızı verirsek, o takdirde gü-
naihın ve sevabın mesuliyetini Yüce Meclis mem
nuniyetle kabul eder. Böyle davranılmaz da; 
«Bakalım ne yaparız Allah kerim» denilirse, o 
takdirde «Allah kerim» diyen Hükümete yetki
nin bu noktada verilebileceği kanısında deği
lim. Ne yapacağını bilen, ne yapması gerekti
ğini bilen ve bunu Yüce Meclise açıkça ifade 
edebilen Hükümet bu yetkiye Ehildir kanım
ca. 

Değerli arkadaşlarım; 
îster, istemez bir karamsar tahlile daha yer 

vermeye mecbur olduğum için üzgünüm. Ama, 
anlaşılan büyük memur kitlesinin şu arz etti
ğim haksızlıktan doğma tashih arzusunu, iş
tiyakını kamu oyuna göstererek yetkiyi ala
cağız, sonra yüksek bürokrasinin küçük ihti
yaçları ve günlük Devlet ihtiyacının birtakım 
arızalarını gidererek, derdimize deva bula
cağız; fakat büyük kitlelerin meselesine ge
lince; «Bakalım ne gün, hangi şartlar içinde 
durumumuz müsait olur düşüneceğiz» diye 2 
yıl daha vuslatı başka bahara talik edece
ğiz. 

Bunu, millî iradenin tecellisinde aleniyet il
kesine aykırı bulurnz, bunu Hükümet olmanın 
mesuliyet ve ciddiyetine aykırı buluruz, bunu 
binlerce bu haksızlığa maruz kalmış binler
ce memur kitlesinin ıstıraplarına karşı say

gısızlık görürüz. Bu memlekette dertler, me
seleler ne ise bu kürsüden açıkça konuşulma
lıdır ve herkes mesuliyetini yüklenmelidir. Bir
takım ümit verici sözlerle memur kitlelerini 
avutmak, onları birtakım karamsar ruh halet
lerine itmek doğru değildir, aynı zamanda 
tehlikeli bir tutumdur da bu. Bir memuru avut-
makfcansa ona bir şey yapılamayacağını söy
lemek çok daha ciddî bir tutumdur. Çok rica 
ediyorum, elimizi vicdanımıza koyalım; şu ya
pılan iş gerçekten temel meseleyi çözmeyecek 
ise, bu yetkideki telaşın anlamı yoktur arka
daşlar. 

Sayın Başbakan daha geçen gün bu kürsü
den ve kamu oyunda; «Bu yetki Kanununun 
gecikmesinden doğma mağduriyetler birtakım 
memurlarımızı kırıyor, ümitsizliğe düşürüyor» 
buyuruyorlardı. Biz de, bu sözlere hak vererek 
tehalük ile muhtelif partiler şu metni huzu
runuza getirip biran evvel çıkaralım diye gay
ret gösterdik. Ama şimdi ne görüyoruz? Hükü
met birtakım bahanelerle meseleyi geçiştirmek 
arzusundadır. 

Bizim kanımız odur ki, böylesine samimî ol
mayan bir tutumun, Yüce Meclis mesuliyetine 
ortak olamaz ve şimdi bendeniz Hükümetin 
bu tutumundan sonra A. P. Grubu adına ko
nuşan değerli arkadaşım Nuri Bayar'm bu nok
tadaki görüşlerini tamamiyle paylaşarak bu 
Hükümetin bu yetkiye hazır olmadığını gö
rüyor ve bu noktada yetki verip, vermeme ko
nusunda tekrar düşünmemiz gerektiği netice
sine varıyorum. 

Aziz arkadaşlarım; 
Şu arz ettiğim sıkıntı, diğer hiçbir arıza ile 

kabili kıyas değildir. iBu sıkıntı bir temel mese
ledir. Memurlar bu sıkıntının hallediceğini 
ümit ederek, zannederek ve Yüce Meclisin de 
kendi haklarıma sahip çıkacağını tahmin ede
rek şu yetki kanununu hasretle bekliyor. Biz 
bu kitleyi nasıl avuturuz aziz arkadaşlarım? 

Hastaya bakarken, içlerindeki burukluğun 
tesiri ile bunların hizmetleri etkisizleşmekte
dir. Bunlar, ders verirken içlerindeki buruklu
ğun acısı ile hizmetlerini gereği gibi yapama
maktadırlar. Bunlar, vatandaşla olan bütün 
ilişkilerinde müktesep haklarının geri alınmış 
olmasının, ihlâl edilmiş olmasının verdiği si
nirliliğin, üzüntünün etkilerini hizmetlerinin 
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dışına çıkaramıyorlar. Bütün bunlara kim de
va olacaktır arkadaşlarım? 

Reform Hükümeti olmak nedir? «Siyasî par
tiler düzenin işlediği mekanizmada birtakım 
meselelere temel tedbirler getiremediniz, biz 
şimdi oya da muhtaç değiliz, hiçbir partiye de 
yaranmak ihtiyacımız yoktur, çözeceğiz dert
leri» diye ortaya çıkacaksanız Hükümet ola
rak, ondan sonra derdin en önemlisini vaz
edeceğiz, buna nedir cevabınız, diyeceğiz; bu
na kesin cevap veremeyecek kadar kaçak gü
reşeceğiz. (Tâbirimi mazur görün) Bu olamaz 
aziz arkadaşlarım... 

Bendeniz bu noktaya açıklık getirmek için 
muhtelif partilere mensup arkadaşların imza
larını muhtevi bir önerge takdim edeceğim. 
Hükümet buyurabilir ki; «Efendim, buna ihti
yaç yoktur zaten kanun metnindeki umumî 
ifadeler bu derdi çözmemizi bize telkin edi
yor.» Doğrudur, ama Hükümetin bunu ciddiyet
le ve biran evvel çözmesini gerektirecek vu
zuhtan kaçmasını anlamak imkânı da yoktur. 
öyle ise; daha şimdiden bu temel meseleye 
karşı ciddî tedbirler alamayacağı hissedilen 
Hükümeti bu vazifeyi yapmaya memur et
mekten başka çare yoktur, bunu memur etme
nin tek tedbiri de muhtelif partililerin imza
ladığı bu nâçiz önergemize kabul oyu vererek 
Hükümeti buna mecbur etmektir. 

Bunu yaparsanız, Türkiye'de memur haya
tına ve Devlet idaresine bir ciddiyet getire
ceksiniz; eğer bunu yapmazsak, memurları 
avutmak gibi bir tedbirin vebaline ortak ola
cağız ve bundan doğacak hükümetlere karşı 
güvensizliğin, meclislere karşı güvensizliğin 
sebebi olacak ve hem de ilk defa kullanıla
cak olan yetki müessesesinin itibarini zedele
yeceğiz, buna sebebiyet vermiş olacağız ve 
gölge düşüreceğiz, 

Ben tavsiye ederdim ve dilerdim ki, Sayın 
Hükümet çıksın, «Evet biz bu tedbiri alacağız, 
bu temel arızayı gidereceğiz» desin. Diyebilir
ler ki; «Efendim, malî takatimiz müsait değil
se ne yapalım?» efendim, bu mesele iki yönlü
dür; birisi bu arızalardan doğma birikmiş, hak
ların verilmesi meselesi, ötekisi bu arızaların 
hukuk planında hiç olmazsa kararname tari
hinden itibaren halledilmesi. Türk memuru ka
rarname tarihinden itibaren hukuk planında 

I bu arızanın giderilmesini bir görse, geçmiş 
haklarından belki vazgeçmeye de razı olacaktır 
ve lâzım ise, biz bu tasarıya böyle hükümler 
koymaya da hazırız. Ama Hükümet, meseleyi 
çözmeye ciddiyetle sarılmayacağı endişesini bize 
derinlikle telkin etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kanun geçen sefer de görüşülürken, ben

deniz gibi birçok nâçiz arkadaşınız birtakım 
arızaları böyle yana, yakıla söylemeye çalış
tık. Hatırlıyorum ben şimdi, Hazine avukatla
rı için yapılan muamelenin ne kadar haksız 
olacağını ISayın Özdenoğlu, bendeniz ve pek 
çok arkadaşımız bu kürsüden ve komisyonlar
da ne kadar çok söyledik. Aylardan sonra bü
rokrasi şimdi bu arızayı görmüş, şimdi telâş 
ile bunu düzeltmeye çalışıyor, Ondan sonra 
da: «Efendim, bu Meclise biz kanun getiririz, 
ama (Meclis kolay kolay çıkarmıyor ki..» de
nir. Efendim, bu Meclise bir kâmil kanun gel
di mi ki? Bu Meclis kusurları ve eksikleri dü
zeltmek için ne kadar zahmet ve mihnet içinde, 
tatil yapmaksızın oylardan beri sıkıntı ile ça
lışıyor. Bunu söyleyen yok. Kolay oluyor Yü
ce Meclise karşı birtakım haksızlıkları yap
mak. Bütün bunlarda bizim bu kürsüden birta
kım gerçekleri açıkça ve cesaretle söylememe
mizin tesiri var. 

Değerli arkadaşlarım; 
Vaktinizi aldığımı biliyorum, Sayın Hü

kümete ve özellikle saygı duyduğumuz Hükü
met temsilcisi değerli Bakanımıza hitabeder-
ken üslûbumun ıstırabın şiddetiyle mütena
sip olduğunu da idrak ediyorum; fakat beni 
mazur görmelerini dilerim. Çünkü, Yüce Mec
lis geçen kanun müzakeresinde, türlü vaat ve 
kürsü beyanlarına rağmen, şu veya bu madde 
metnine sıkıştırılmış birtakım özel hükümler
le Devlet memurlarının mağdur edip, kaba
hati de Yüce Meclise yıkmıştır ve şimdi bu mü
talâaların sahipleri de dış görevlerde hiçbir 
sorumluluk taşımaksızın, hesap vermeksizin 
bulunmaktadır. 

Bunları belirttiğim için özür dilerim; fa
kat belirtmeye mecburuz arkadaşlar. Şu kür
süde, Hükümet olup, rahatça birtakım mü
talaaları söyleyip, savuşup gitmek kolay. 

I Ama bundan doğacak günah ve vebali Yüce 
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Meclisin manevî şahsiyetine maletmeye de- I 
vam edecek misiniz aziz arkadaşlarım? 

Bendeniz hulûs ile Sayın Hükümete ve özel
likle 'gerçekten derin bir saygı duyduğum 
Devlet Bakamımıza böyle bir vebalin altında 
kalmalarını tavsiye etmeyeceğim. Bundan kur
tulmalıdırlar. Bu sıkıntı, 200 bini aşkın memurun 
ekmek kavgasıdır. Emek kavgası oba mesele 
değil; emeklilik kavgasıdır. Âhir ömründe, Dev
lete harcadığı ömrünün neticesi üç kuruş emek
li maaşını alabilmek için 25 yıl, 30 yıl beklemiş 
olan bu insanlara haksızlık etmeyelim arka
daşlar. Bu vebalin altında kalmayınız Sayın 
Bakan. Bunu hulus ile arz ediyorum ve bu 
Meclis bu vebalin altında kalmamalıdır; kal
mayacaktır değerli arkadaşlarım. 

Bu inan ile hepinize yürekten saygılar su
narım. (Alkışlar) 

DEVLET BAKANI DOĞAN KÎTAPLI (Sam
sun) — Sayın Başkan... 

(BAŞKAN — Sayın Şinasi özdenoğlu, buyu
run. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Biz de grub 
adına söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Hükümet 
söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, konuşmak üzere ayağa kalkıp gelinir
ken... 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, Sayın Bakan 
ayağa kalkmışlar, ben göremedim. Onun için 
kendisine söz veriyorum. Buradan ikaz ettiler, 
onun üzerine haberim oldu. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sa
yın Kodamanoğlu'nun şahsıma gösterdiği te
veccühe berveçhi peşin teşekkür ederim. An
cak bir meselede anlaşaımıyoruz: Esasında bü
tün bu sıkıntılarda anlaşmış durumdayız; bu 
arızalarda anlaşmış durumdayız. Bu sıkıntı
lar ve bu arızalar var ki, biz, Devletin imkân-
lariyle de bağdaştırarak, bu arızalan muay
yen müddette gidermek için huzurunuza bir 
yetki kanunuyla çıktık. Biraz evvel kabul 
buyurduğunuz 2 nci maddenin (b) fıkrasında 
da kapsamı şöyle tespit ettik: 

«İntibak hükümlerinin yarattığı farklılık
ları, haksızlıkları mevcut maddelerin yetersiz- | 
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ligi sebebiyle ortaya çıkan farklı uygulama
ları giderecek hükümleri kapsar.» Gayet sa
rih ve hatta Sayın Kodamanoğlu'nun söyledi
ğinden daha geniş... 

Ancak mesele şu: Yetki kanunu, son tadiller
le Anayasamıza getirilen yeni bir müessese 
olarak .münakaşa edilmektedir. Anlaşamadığı
mız mesele, «Yetki kanununun içine neyi koya
lım, neyi koymayalım; bunu nasıl ifade ede
lim?» meselesinden ibarettir. Yani, aslın dı
şında bir nevi usul müzakeresi gibi oluyor. 
Biz deriz ki: Bu arızaları hisseden biziz ve huzu
runuza bu sıkıntıyı gidermek için geniş yetki 
talebiyle çıktık. Eğer yapmaya niyetimiz ol
masaydı böyle bir teklifle huzurunuza gelmez
dik. 

«Hükümet bunu yapmaz» endişesi de yer
siz. Çünkü, Hükümet bunu yapmazsa Yüce Par
lamentonun kanun tedvin etmesi zaten kendi 
salâhiyeti dahilide. Hükümet sadece teklif-
çidir. 

«Hükümet bazı kanun arızalarını Parla
mentoya yükleme temayülünde.» buyurdular. 
Ben bunu sureti katiyede huzurunuzda redde
derim. Biz hiçbir zaman böyle bir düşüncenin 
sahibi olmadık; böyle bir düşüncenin sahibi 
olmak da benim için zaten mümkün değil. Bu 
mevzuda da sıkıntılar ve anlaşmazlıklar olmuş
tur.. Bahse değer, ama kimsenin de Yüce Par
lamentoya hata atfetme gücü yoktur, salâhi
yeti yoktur, hakkı yoktur. 

Sayın Kodamanoğlu endişelerini bana sual 
olarak da tevcih etmişlerdi; o zaman da şöyle 
karşılamıştım ve demiştim ki: Bu kanunda iki 
yıl istememizin bir esprisi var; bu kanunu 
Anayasanın yetki kanunu esprisi içinde ted
vin endişemiz var. O bakımdan, kararnameye 
girmesi lüzumlu olan hususları buraya der-
cetmek, kanun tedvini ve tekniği bakımından 
bir usulsüzlük olur. Şöyle devam etmiştim: Hak
sızlıkları huzurunuzda ifade ettik. Bunun için 
de, demin arkadaşlarımın teferruatıyle söyle
diği; kadroların çeşitliliği bakımından, aynı 
görevi yapıp da, lüzumu olmadığı için kadro
yu zorlamayan iki memur arkadaşın intibakla-
rındaki sıkıntıdan; başlangıç derecelerinin çe
şitli olması sebebiyle, aynı görevi yapan insan
ların yeni ve eski olmaları dolayısıyle intibak-
lardaki haksızlıktan bahsettik ve dedik ki; şu 
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genel kapsam içinde, yani intibak hükümleri- I 
nin yarattığı farklılıkları, haksızlıkları, mev
cut maddelerin yetersizliği sebebiyle ortaya 
çıkan farklı uygulamaları gidermek gayesiyle 
bu kapsamda bize yetki verin. Biz bunu iki yıl
lık devre içinde kademe kademe, öncelik sı
rasına göre huzurunuza getirelim, zaten Ana
yasa hükmüne göre her kararname her şeyden 
önce huzurunuza gelmek zorundadır. O zaman 
bunların münakaşasını yine burada yapalım. 

iSaym Kodamanoğlu der ki, «Hükümet niye 
kaçar bu bizim söylediğimizden?..» Biz ondan 
kaçmıyoruz. Yalnız, onu buraya koyduğunuz 
zaman o, bildiğimiz kanun olur, çerçeve kanun 
olmaz. Başka, bir tâbirle de bunun adı çerçe
ve kanunu; bana çerçeve vereceksiniz; yetki 
vereceksiniz. Eğer Hükümet bu yetkiler için
de şurada söylediklerimizi getirmez ise, o za
man kanun teklif etme ve kanun yapma salâ
hiyetimiz olduğuna göre, bunu bizzat siz ya
par duruma geçeceksiniz. 

İşte deminden beri arz etmeye çalıştığım 
esasta biriz de, sıkıntıları müşterek anlıyoruz 
da, (Anlayışta bir farkımız yok) ancak o sıkın
tıları igiderecek yetki kanununa neler konup 
neler konmaması lâzımgeldiği hususunda an
laşamıyoruz. Biz diyoruz ki, onu buraya genel 
kapsamıyle koyduk, huzurunuza öyle geldik. 
Anailkeleri (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) fık-
ralarıyle tespit ettik. Sizin söylediğiniz husus
lar bu ilkelerin ve kapsamın içinde vardır. De
diler ki, «Vardır ama yapamazsınız!» E, ca
nım, koyarsınız da yine yapmaz Hükümet... O za
man siz yine kanun tedvin edeceksiniz. 

Bu ilk tatbikattır. Bunda hassas olmamızın 
sebebi, ilk çerçeve kanun, ilk yetki kanunu Yü
ce Mecliste müzakere edilmektedir. Buna bir 
anaprensip koymak gereklidir. Hemen bunun 
peşinden kısa bir yetki kanunu daha yine huzu
runuzda münakaşa edilecektir. Başlangıçta bir 
yetki kanununun, bir çerçeve kanununun sınır
larını iyi tespit edelim. 

Hükümetler devamlıdır. Gerçi bugün Sa
yın Başjbakan istifa etmiş, (Huzurunuzda okun
du) ama Hükümetler devamlı olduğuna göre 
bundan sonra gelecekler de, şu verdiğiniz ana-
ilkeler ve kapsam içerisinde bu arızaları gider
mek için çalışacaktır. Bundan şüphe etmemek, 
Devletin devamlılığı yönünden gereklidir. O 
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bakımdan, değerli arkadaşlarımın bu endişele
rinden (yerinde olmadığı demiyeceğim de) kur
tulmalarını istirham eder, hepinize saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan; konuşan arka
daşların hepsi ayrı ayrı örnekler verdiler. Bir 
arkadaş köy imamları için bir örnek verdi, bir 
başka arkadaş ziraat mühendislerinin intibakla
rından örnek verdi, son konuşan arkadaş 1, 2, 
3 ncü derecede olanlar konusunda bir örnek 
verdi, öyle zannediyorum ki, arkadaşlar, mü
şahhas olarak verdikleri bu örneklerin bu yet
ki kanunuyla ileride düzeltilmesinin mümkün 
olup olamayacağı konusu üzerinde duruyorlar. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Devlet 
avukatları var, kaymakamlar var.. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu hâkimlerle 
kaymakamlar misalini verdi, istişare ederek 
bunlara kesin bir cevap verildiği takdirde zan
nederim tartışma biraz azalır bir yerde. 

Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De

vamla) — Şimdi, kaymakamların özlük hakları 
ayrı, yani emekliliğe tabi haklan ayrı; işin 
önemine göre Personel Kanununun getirdiği 
haklar ayrı. Sayın özdenoğlu haklıdır; inti
baklarda sıkıntı vardır, alt üste geçmiştir. Me
selâ ihtisas müessesesi dejenere olmuştur eski 
tatbikatta. Aslı gibi mütalâa edildiği için inti
bak hükümlerine alınmıştır, eski hata çok bü
yüyerek ortaya çıkmıştır. Demin söylediğiniz 
gibi sekreterler umum müdürün üzerine çıkmış
tır. Bunun içinde o var; bu tashih edilecek. 

Kaymakamlar için işin değerine göre, Per
sonel Kanununun verdiği yetkiler kullanılacak
tır. «Teknik personel» olarak geçen umumî 
tabirin içinde kaymakamlar ve vali muavinleri 
de vardır, sağlık personeli de vardır. Ama adı
na hep «Teknik personel yan ödemesi» deniyor; 
burada hep öyle ifade edildi. Şurada ifade edi
yorum: Benim, «onbeş güne kadar çıkacak» de
diğim yan ödemelerin içinde kaymakamlar, vali 
muavinleri ve sağlık personeli tümüyle vardır. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Devlet 
avukatları da bununla mı halledilecek? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Devlet avukatları bununla halledile
cek. Orada ben demin söyledim, hattâ birçok 
misaller verdim. Sözleşmeli personelin dar tu
tulması sebebiyle büyük sıkıntılar doğduğunu 
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söyledim. Geçen gün burada Keban meselesini 
anlattım; «İki yıl sürecek istimlâk dâvaları için 
avukat bulamıyoruz» dedim. Çünkü, mukavele
li avukat tutmak imkânımız yok. İki yıl için de 
kadrolu avukat göndermek mümkün olmadığın
dan dolayı orada büyük sıkıntımız var, dedim. 
Burada avukatların sair meselelerinden de bah
settim; «küçük yerlerde avukat bulamıyoruz» 
dedim. Bunlar bunun içinde halledilecek. Sara
haten beyan edilmiştir. 

öğretmenlerin meselesi intibak meselesidir, 
özel bir mesele değildir. Demin söylediğim me
selelerdir. Yani, kimisi kadro meselesidir, ki
misi de yeni girme, eski girme meselesidir. Bu
nu biraz evvel ifade ettim. Dolayısiyle, bun
lar halledilince öğretmen, ziraat mühendisi ve
ya sair meslek sahiplerinin meseleleri de tü
müyle halledilecek demektir. Danıştayın son iş-
tişârî kararına göre teknik personelin de prob
lemi vardır. Yevmiyeli teknik personel, kadrolu 
teknik personelin iki üstüne çıkmıştır. Hattâ, 
«ödeyemiyoruz» dediğimiz, Sayıştayın vize et
mediği meseleler vardır. Şunu biran evvel çı-
karmamızdaki fayda bu gibi meselelerin en kı
sa zamanda halline imkân bahşedecektir. 

Demin de söyledim; bunlar önceliklerine gö
re sırayla bir sistem içinde halledilecektir. O 
bakımdan müddeti iki yıl istedik ki, malî ola
naklarımızın yetişmediği kısmı, için bütçede 
karşılığını koyarak gelecek yıl huzurunuza ge-
lebilelim. Yoksa şu anda büyük malî külfeti ol
mayan, bu söylediğiniz avukatlar, kaymakam
lar, öğretmenler meselesi halledilebilir. Ama, 
nihayet Hükümet bir meseleyi ele alırken bu
nun malî yükünün de ne olacağını, bunu kaldı
rıp kaldıramayacağını ve huzurunuza ne miktar 
yeni taleple geleceğini tespit etmek zorunda
dır. iki yılı koymamızın sebebi de budur. Çün
kü bu yılın Bütçe Kanunu çıkmıştır, muayyen 
imkânları vardır. Nihayet ek ödenek imkânı da 
mahduttur ama, ikinci yılda bu dediğimiz bü
tün meseleleri halletme imkânını bulalım diye 
iki yıl müddet koyduk. 

Zabıtlara geçmesi bakımından yine şunu 
huzurunuzda ifade ediyorum: Bütün bunları 
halletmeye çalışacağız; fakat Personel Kanunu 
içim meselelerimiz bitmiş «olmayacaktır, ileri ki, 
senelere meselelerimiz yine aktafılacatkır. Her 
yaptığımız tatbikatın yeni arızaları çıkacaktır. 

Yeni arızalar da yeni imkânlarla düzeltilerek, 
Türkiye'de hakikî, oturmuş bir personel rejimi 
elde edilecektir. 

Buna da misal verdim; bir ay evvel teknik 
elemanlardan aldığım, iktisadî Devlet Teşek
küllerinin 1 - 4 ve ek göstergelerini bizzat ken
dim her müessesenin umum müdürü ile tek tek 
müzakere ettim, tek tek münakaşa ettim, bir 
ay evvel kararname çıktıktan sonra anladık ki, 
müesseselerin (bir kısmı bazılarını unutmuşlar, 
bir kısmı isimlerini yanlış yazmış. Bir ay gibi 
kısa süre sonra 8049 yerin değerlendirmesini 
yapıyorsunuz, kolay değil bu arkadaşlarım. 
8049 yer hunun içerisinde şahıs yok, bir değer
lendirme yapıyorsunuz, bu değerlendirmede mü
esseseler arasındaki muvazeneyi düşünüyorsuuuz, 
müessese içindeki muvazeneyi, müesseseler ara
sındaki muvazeneyi, meslekler arasındaki mu
vazeneyi düşünüyorsunuz. Bu nihayet takdir
dir, takdirde ölçüler mutlak olmaz. Hattâ za
man gelir ki fbu takdiri hükümlerin ağırlığı 
değişir. Bugün değeri odur; fakat a makamın 
bundan bir iki sene sonraki değeri değişebilir. 

Bu bakımdan benim bir yıllık tecrübemden 
anladığım şudur M, Personel Kanunu, devamlı 
tashihe ve devamlı ıslaha muhtaç bir rejimdir. 
Elbette ki, Türkiye'de bir personel sistemi bı
rakılmış, yeni bir rejim gelmiştir; sıkıntılar ola
caktır. Zaten demin de söylediğim gibi burada 
dahi bu sıkıntıların olacağı bütün arkadaşları
mız tarafından, evvelden ifade edilmiştir; ama 
yine «zamanla ıslah edilsin» denmiştir. Bizim 
bütün endişemiz, saydığımız büyük çaptaki şu 
ana sıkıntıları iki yıl gibi bir süre içinde bü
yük ölçüde (giderebilmektir. İşte onun içim de
riz ki; şu kapsam içinde bütün endişelerinizi 
ifade eden manâ var, o mânâ içinde bizi kı
sıtlamadan yetki verin ki, biz, huzurunuza ön
celik sırasına göre bunu getirelim ve o zaman 
münakaşa edelim. Doğru yaptık az mı yaptık, 
değerlendirmemiz tamam mı oldu, noksan mı 
oldu hususları zaten o zaman münakaşa edile
cek ve sizin tashihlerinizle tekemmül edecek, 
tekâmül edecek. 

Sayın Başkanın ikazları üzerine arz ettim, 
burada bahsedilen bütün anzalar, sıkıntılar, şi
kâyetler şu anakapsam içerisinde giderilebile
cektir. Ancak, tabiî burada konuşulurken kanu
nun dışında bazı sıkıntılardan bahsedildi. O ha
talar; bizim, benim 1,5 aydır şahsen bütün 
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Personel Dairesini tahsis etmeme rağmen, tek
nik personelin, kaymakamların, vali muavin
lerinin ve sağlık personelinin genel - katma büt
çe içindeki kısmını ancak bir prensibe bağla
yabildik, öyle zannediyorum ki, bir hafta veya 
10 gün içinde (bunu kararname Ihalinde sevket-
memiz mümkün olacak, işin zorluğunu huzuru
nuzda arz ediyorum ve gene diyorum ki, o 
zaman dahi o arkadaşlarımızı tam tatmin etme
miz mümkün değil, kısa bir zaman sonra yeni 
tashihler, yeni tamamlamalar birbirini takitoede-
cektir. 

Teşekkür eder saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Demokratik Parti Grubu adına Sayın Kadri 

Eroğan, buyurun efendim. 
D. P. GRUBU ADINA KADRİ EROĞAN 

(Sivas) — Çok iSaym Başkan, muhterem arka
daşlarım; 

Hükümette devamlılık olduğu izahtan va
restedir, bunu kabul ediyorum, bir itirazım yok. 
Ama sayın arkadaşlarım, bu demek değil ki, is
tifa etmiş olan bir Hükümetin normal prosedür 
içinde, mevcut mevzuatla, mesuliyetini taşıdığı 
hizmetin gereğini yerine getirmek için kendi 
düşünce ve tasavvurunu olağanüstü, kanun kuv
vetinde bir kararname ile yapacağını tasarla
ması ve onun icabını yerine getirmesi keyfiyeti 
devamlılıklıkla ilgili değildir. O, mevcut Hü
kümetin şahsî düşünce, tasarruf ve icrasına 
taallûk eder. Bunun başka türlü izahı yoktur. 

Deminden beri devameden mükazereler 
sırasında Sayın Kodamanoğlu kalkıyor, mev
cut tasarıyı getiren Hükümet iş başındaymış 
gibi bir madde hakkında saatlerce konuşuyor, 
istifa etmiş olan bir Hükümetin Sayın Bakanı 
geliyor, ilerideki iki seneye raci tasarruflarını 
bu tasarı ile nasıl yapacaklarını izah ediyor. 
Kendi ifadeleri ile bu bir çerçeve kanunu. Çer
çeveyi gözünün önüne alan ressam ve onun içe
risine tabloyu çizecek olan zatın düşüncesi, gö
rüşü, kendi anlayışı nasılsa, vâki ilhamla öyle 
bir tablo çıkaracak. 

Muhterem arkadaşlar ya gelecek Hükümet, 
böyle olağanüstü bir yetkiye lüzum görmeden 
meseleyi halledecek kudrette ise; Kim mucize 
gösteriyor da şimdi, geelcek Hükümet de böyle 
bir yetki isteyecektir» deniyor? Haddizatında 
biz, istifa etmiş olan Hükümetin getirmiş ol
duğu bu tasarıyı müspet karşılayacağımızı ve 
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müspet oy vereceğimizi ifade ettik, o başka bir 
mesele; ama yüksek dikkatlerinize arz etmek 
istediğim husus, istifa etmiş olan bir Hüküme
tin, mevcut kanunu tatbik esnasında bir tat-
bikçi, icracı olarak, kendi anlayışı ve kendi 
icrası yönünden, kendi noktai nazarını şu 
şartlar içerisinde mümkün görmeyi tazammun 
eden bu tasarmnı Hükümet devamlılığı ile bir 
alâkası ve izahı ve illiyeti olamaz. 

Bu balamdan, daha müstacel olan kanunla
rımızı öne alarak görüşmek suretiyle, mevcut 
tasarıyı yeni Hükümetin tasarrufuna, anlayışı
na, hiç olmazsa lütfedin bir kere de kendisinin 
görüp, kendi noktai nazarını ona hâkim kılma
sına izin vermek içni, bu tasarıdan tâliken sar
fınazar etmemizde ve daha müstacel olan ka
nunları görüşmemizde fayda mütalâa etmekte
yiz. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan'ın ifadeleri, bu 
tasarının görüşülmesinin tehir edilmesi mahiye
tindedir. Bu talebinizi bir usul meselesi olarak 
müzakere konusu yapabilmem için bu düşün
cenizde ısrar ediyorsanız bir beyanda bulunur
sanız, yahut bir önerge şeklinde Başkanlığa 
intikal ettirirseniz lehinde, aleyhinde görüşme 
açmak zorundayız. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, Anaya
sa gereğince bu mümkün değildir. Anayasanın 
64 ncü maddesi sarihtir. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, izin verirseniz 
tasarı, şu anda gündeme girdiği için Yüce Mec
lisin malıdır, Genel Kurulun malıdır. Genel Ku
rul görüşür, yeni Hükümetin kurulmasına ka
dar tehir eder, meseleyi önemli bulur mutlaka 
görüşülsün der, gerek Komisyonun, gerekse 
biraz evvel konuşmuş olan arkadaşların düşün
celeri gibi hükümetler birbirinin devamıdır; is
tifası ile ilgili bir konudur, değildir, bu, Genel 
Kurulun takdirine taallûk eden bir husus. Biraz 
evvelki konuşmanızı önerge şeklinde intikal et
tirin efendim. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Sayın Baş
kan, Hükümeti ve Komisyonu ikaz ettik, noktai 
nazarını bildirsin dedik. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özdenoğlu. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Sanıyorum ki, Sayın Eroğan, usul hakkında I 
bir görüşme yapmak istediler. İddiası, aslında 
3 ncü maddeyi değil, tüm tasarı metnini hedef 
alıyor. Arkadaşımıza göre bu basarı Hükümetin 
çekildiği bugün burada görüşülemez. O itibarla, 
usul hakkında bir görüşme yaptıkları inancın
dayım. 

Bizim görüşümüze gelince; hemen ilâve ede
yim ki, eğer her Hükümet... 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, o konuda bir 
teklif olursa size ayrıca sös vereceğim. Madde 
«ile ̂ ilgili fikirlerinizi beyan ediniz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Bunu 
da bu vesile ile madde üzerine teksif ederek ifa
de edeyim ki; görüşülsün mü, görüşülmesin mi? 
Önce bunu çözümlemek zorundayız. 

BAŞKAN — Buyurun, buyurun. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Aksi 

halde Hükümet çekilince tekmil tasarıların ilgili 
komisyonlarca geriye alınıp Meclisin tatile gir
mesi icabeder değerli arkadaşlarım. Yani, gele
cek Hükümet her tasarı hakkında ne düşünü
yor, görüşü ne olacaktır noktasına inersek, pe
şinen Meclislerin tatile girmesi gerekir. Evet... 
0-elecek Hükümetin tasarılar ürerinde görüşü
nü öğrenebilmek için tasarıları geriye alması, 
Meclislerin, yeni hükümet güvenoyu alıncaya 
kadar çalışmaması demektir. 

Aslında Meclisler, teşriî görev yaparlar, ta
sarılar kabul edilir, kanunlaşır. Eğer gelecek 
hükümet görüşü itibariyle, programı itibariyle, 
icraatmdaki hedefleri itibariyle o çıkarılmış 
olan kanunla ters düşerse, tadil tasarısı getirir. 
Normal proses budur. Öyle ise, Meclis devam
lıdır, bu kanun görüşülecektir. Elbette bundan 
hükümetlerin devamlılığı prensibi de kendili
ğinden ortaya çıkar. 

Şimdi, aslında biz burada, «kral öldü, yaşa
sın kral» diyecek değiliz. Çünkü, kral yaşarken 
de söyleyeceğimiz her şeyi söylemişiz, inançla
rımızı söylemişiz. Giden hükümetin arkasından 
da konuşacak değiliz; yaptıydı, yapmadıydı de
ğil, ileriye bakarak birtakım gerçekleri buraya 
getirip bu tutanaklara tescil için bu görüşmeler 
yapılıyor. Eğer, vaktiyle giden bir hükümet, 
bizim gerek Bütçe Plan Komisyonunda gerek. 
bu Mecliste «1327 sayılı Kanunun hedefleri bu
dur, böyle uygulanmalıdır» diye bar bar bağır
dığımız zaman, ortaya çıkan fikirlere göre, uy
gulamaya geçmiş olsaydı, sanıyorum ki bu yetki | 

— 33 

17 . 4 . 1972 O : 1 

kanunu tasraısı da getirilmezdi, buna lüzum bile 
kalmazdı arkadaşlarım. Bir hükümetin ihmali
dir ki, meseleyi, yeniden Yüce Meclise getirmek 
zarureti ile bir başka hükümeti karşı karşıya bı
rakmıştır. 

Çok temenni ediyoruz ki, burada konuşulan
lar gelecek hükümetçe rehber sayılsın. Böylece 
kamu kesimindeki, görevlilerin büyük reaksi
yonu adaletsizliklerle birlikte giderilmiş olsun. 

Şimdi hemen sözlerimin başında Sayın Ko
misyondan sormak istiyorum; bu 3 ncü madde 
gibi rehber madde diye tanımladığımız bir me
tinle mademki intibak hataları giderilecektir 
deniyor. Meselâ 60 liralık kadroda 4598 sayılı 
Kanuna göre 3 üst derece, yani 70-80-90'ı 
alan bir memur, 90'dan sonra 100 için üç yıl, 
onu takiben 125 için daha üç yıl başarı ile hiz
met gördükten sonra, altı yıl bu 60'lık kadroda, 
70 lik kadro için beklemiş ve eğer İntibak ada
letsizliği şu madde ile giderilecek ise, bu me
mur, 125 liranın karşılığı olan bir dereceye in
tibak ettirilecek mid'ir? Eğer müktesep haklar 
korunacaksa hiç şüphe yok ki, değerli arkadaş
larım, bir kadroda 3 üst derece bekledikten son
ra, 3 üst derecenin karşılığını aldıktan sonra, 
kadrosuzluk yüzünden daha altı yıl bekleyen 
bir memurun bu 6 yıllık fazla hizmetinin karşı
lığı olan derece üzerinden intibakının yapılması 
gerekir. Şimdi ben bu maddede bu açıklığı gö
remiyorum. Vakıa; kıdem ve yetki dengesi te
sis etmek gibi (C) fıkrasında bir ibare var, ama 
kıdemi değerlendirmek başkadır, arz ettiğim 
gibi, müktesep hakları değerlendirmek ve inti
bakı ona göre yapmak başkadır. Tatmin edil
mek istiyorum, eğer sorduğum soruya olumlu 
cevap verilemeyecekse, o takdirde belli kadro
larda üç üst derece aldıktan sonra da, kadrosuz
luk yüzünden beklemiş olan memurların hakları 
ne olacaktır? Bunu buradan sormak benim hak
kımdır, gerek Hükümetin ve gerekse Komisyo
nun cevap vermesi ve zabıtlara geçirmesi de 
şarttır. 

Evet, Sayın Bakan buyurdular; «Yetki ka
nunu çerçevesinde neyi alacağız, hangi prensip
leri, hangi esasları alacağız?» Ben buradan ifa
de edeyim; Yetki Kanunu ile 1327 sayılı Kanun 
gelmeden önce o zamanki Hükümetin ilân edip, 
sonradan ihanet ettiği prensipleri alacağız. Şim--
di bunlar yok. Neydi o? Hizmetin Devlet karşı
sında arz etmiş olduğu ömm prensibi, yok bu-
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rada değerli arkadaşlarını. Mademki ciddî bir 
değişikliğe, köklü bir değişikliğe tabi tutacağız, 
kararnameleri bu maddeye koyacağımız pren
siplerin ışığında düzenleyerek haksızlıkları, ada
letsizlikleri g'idereceğiz. Öyle ise yeni hatalara 
düşmemek için lütfedin başlangıçta Personel 
Kanunu ile ilân edilen hedefleri buraya alın. 
Burada ne yetki, ne de sorumluluk prensibini 
görmek mümkün değildir. Burada, aynı zaman
da müktesep hakların da dikkate alınması lâ
zımdır. Yapılacak intibaklarda memurun, kamu 
hizmeti niteliğinde, Devlete yapmış olduğu tek
mil hizmetlerin, arz ettiğim gibi - eğer yüksek 
okul mezunu ise her 3 senesi bir dsrecs her 1 
senesi bir yan terfi sayılarak, intibakların bu 
esasa göre yapılması adaletin gereği olacaktır. 

Şimdi, ne malûm, gelecek Hükümetin mese
leyi sizler gibi mütalâa edeceği? Şimdiki Sayın 
Hükümet, bugün meseleyi bildiğiniz açıdan mü
talâa ediyor. Eğer malî imkânlar elverirse, bu
radaki prensiplere göre, başlangıçta ilân edilen 
prensiplere göre «bu hataları gidereceğiz, ada
leti sağlayacağız» diyor. Ama gelecek Hükümet 
bir sorumluluk alacaktır ve burada beliren fi
kirlere göre, temennilere göre, haklı taleplere 
göre, milletvekillerinin önercesği birtakım gö
rüşleri elbette değerlendirme çabasının içerisi
ne girecektir, görevi de olur. öyle ise lütfedilsin 
bizim buradaki sorularımıza açıklık getirilsin. 
Arkadaşlarım çok iyi bilirler ki; her sektör ıs
tırap içindedir. Evet, başlangıçta iyi niyetlerle 
getirilmiştir, ama uygulamalardaki hatalar do-
layısıyle bu personel statüsüyle halinden mem
nun bir sektör görmedim arkadaşlarım. Hepsi 
dertlidir, hepsi de adaletsizlikten yakınmakta
dır. Zaten Danıştaya açılmış olan on binlerce ip
tal davası da bunun en açık misalidir, ispatıdır. 

Şimdi, «malî imkânlar elverdiği takdirde» 
diyor Sayın Bakan. Değerli arkadaşlarım, siz 
750 000 kamu personelini istihdam ettiğiniz 
müddetçe, Türkiye'de bugünkü bütçe imkânları, 
malî şartları buna elvermez, mümkün değildir 
değerli arkadaşlarım. Lütfen, bu vesile ile ge
lecek hükümetler de, Türkiye'deki kamu perso
neli politikasını radikal esaslara yönelterek ve 
reform hedeflerini dikkate alarak çalışmalıdır. 
750 000 personeli çalıştırırsanız gayet tabiî büt
çenin yarısından çoğunu memura maaş olarak 
ödersiniz. Böyle bir Devlet de hiçbir zaman bu 
malî imkânsızlıkları ve güçlükleri halletmiş ola-

I rak bu Meclisin huzuruna gelemez. Şimdi bura
dan ifade edeyim, hükümetlerin ilkin yapacağı 
şey, kamu hizmetleri kadrolarını şişirmemek, 
yeniden memur almamak ve hatta, hatta 490 
lira gibi bir ücretle yaşamayan, fakat sürünen 
hizmetlilere de lütfen yeni sahalar açmaktır. 
Böylece onları Devletten koparmanın imkânla
rını ve yollarını aramak lâzımdır. Evet, 490 lira 
ile sürünen bir memurun da Devlete hizmet 
görmeyeceği, hizmet etmeyeceği, açık bir şekil
de bir gerçek olduğuna göre, lütfen gelecek Hü
kümetin de bu tutanakları İnceleyerek yeni bir 
personel politikasını cesaretle, taviz vermeyerek 
uygulaması lâzımdır. Devlete memur almaması, 
hatta alt derecelerdeki memurlara yeni iş saha
ları açmak suretiyle Devletten koparması lâ-

I zımdır. Bu kişisel inancımı zdır, arz etmeyi gö
rev sayıyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; arz ettiğim gibi 
bu metin intibaklardaki bütün adaletsizlikleri 
giderebilecek bir hüküm ihtiva etmiyor. 

İki; metinde sarih olarak hizmetin Devlet 
için arz ettiği önem, yetki ve sorumluluk zikre-
dilmediğl için, daha başlangıçta millete ilân edil
miş olan prensipler bir tarafa itilmiştir. Bu 
prensiplerin mutlaka yeni uygulamada dikkate 
alınması şarttır. Bu Devletin de namusudur. O 
itibarla bu prensiplerin madde metnine alınma
sında zorunluk görmekteyiz. 

Bu konuda bir de önerge takdim ediyorum. 
Yüce Meclisin iltifat etmesini diler, saygılar su
narım. (C. H. P, sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Adil Turan, buyurunuz 
efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Komisyon adına söz İstiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Zaten başka söz isteyen arka
daş yok. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Öyle ise arkadaşımız konuşsun, sonra ben konu
şayım. 

BAŞKAN — Hay hay, 
Sayın Turan, buyurun. 
ADİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, sa

yın arkadaşlarım; 
Türkiye'de ilk defa bir yetki kanunu ve 

I onun çok önemli olan bir maddesini konuşuyo-
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ruz. 1327 sayılı Kanun; uzun süre üzerinde du
rularak çıkarılan bir kanun oldu. Ama bu bir 
reform kanunu olmaktan çok reformu deforma 
edecek bir niteliğe büründü. İşte üzerinde dur
duğumuz 3 ncü madde, dolayıslyle kanunun tü
mü bu aksaklıkları, eksiklikleri gidermek ama-
ciyle getirilmiş bulunmaktadır. 

Üzerinde durduğumuz madde, aslında ke
sin çizgilerle, kesin sınırlarla birçok sorunları 
belirtmiş değildir ve dolayıslyle Hükümete bazı 
yetkiler vermekle yetinilmiştir. Nitekim 3 ncü 
madde bunu göstermektedir, bu maddeden ba
zı fıkralar okuyarak bunu ortaya koyacağım. 

«Bakanlar Kurulu 1 nci madde ile verilen 
yetkiyi kullanırken, kamu hizmetlerinin gerek
tirdiği asli ve sürekli görevin yerine getirilmesi 
şartına uymak suretiyle aşağıdaki ilkeleri göz-
önünde bulundurur : 

c) Eski ve yeni personel rejiminden doğan 
farklılıkları gidermek, kıdem ve yetki dengesini 
tesis etmek, 

d) Kanundaki boşluk ve tutarsızlıkları gi
dermek, 

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

Şimdi değerli arkadaşlarım; bu maddeye da
yalı olarak, kanunun aksaklıklarını gidermek 
amacı ile benim de bazı dileklerim ve bazı öne
rilerim olacak. 

Bir kere herkes tarafından bilinmektedir ki, 
esasen iki sınıfın dışında Türkiye'de hiçbir sınıf 
1327 sayılı Kanundan memnun olmamıştır. Bu 
arada çok şikâyeti kulağımıza gelen, gözümüz
le gördüğümüz, hatta elimizle izlediğimiz bir
çok sınıflar tam anlamıyle mağdur olmuştur. 
îşte eğitim ve öğretim sınıfı, işte iktisadî Dev
let Teşekküllerinde çalışanlar, işte idareci sınıf... 
Bunların mağduriyetlerinin giderilmesi için 
Hükümete burada yetki verilecektir, öyle ise 
Hükümet bunu ciddî şekilde ele alıp gerçek an
lamıyle reform kanunu haline dönüştürmelidir, 
bu kanunu. 

Bir kere yan ödemeler mutlaka halledilmeli
dir. Değerli arkadaşlarım, bir konuşmamda da 
belirtmiştim; yan ödemeler yüzünden Türkiye' 
de her gün milyonlar heder edilmektedir. Her 
sınıfta olduğu gibi yalnız Bayındırlık Bakan
lığının Karayollarından tipik bir örnek verece
ğim. istanbul - Edirne oto yolu bugün çizilmiş, 
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güzergâhı tespit edilmiş. Bu güzergâh, 10 yıl Ön
ce yapılmış harita üzerinden tespit edilmiştir. 
Yol, öyle yerden geçmektedir ki, üzerinde otel
ler vardır, moteller vardır, tesisler vardır. Hat
ta hatta arkadaşlar, hepimizin bildiği Sağmal
cılar Ceza Evini vurup, yıkıp geçmektedir yol. 
Bunun günahı, bunun kabahati, yan ödemelerle 
ilgilidir. Kesinlikle arz ediyorum, bununla İlgili 
görevli arkadaşlarımı, ayıplamıyor değilim, 
ayıplıyorum. Ama onları bu günaha itmemek 
için tedbir almak zorundadır, Yüce Meclis. 

Millî Eğitim ek görev ücretlerine de mutla
ka hal çaresi bulunmalıdır. Bugün, değerli ar
kadaşlarım, ilkokul müdüründen müsteşarına 
kadar Millî Eğitimde idareci sınıf mağdur du
rumdadır. Hatta bu yüzden birçok idareciler gö
revlerini ya terk etmişlerdir, veyahutta terk et
meye hazırlanmaktadırlar. Ve böylece Millî Eği
timi tam anlamıyle felçli bir döneme sokmuş 
oluyoruz. Bunlar, mutlaka giderilmelidir ve yet
ki kanununun bu 3 ncü maddesi buna elverişli
dir. 

Ders görevleri ücreti konusu da başlı başına 
bir derttir, muhterem arkadaşlarım, önümüzde 
yaz dönemi İmtihanları başlıyor. Haziran döne
minde Türkiye'nin bütün okullarında, orta de
receli okullarda imtihanlar başlayacak, fakat 
öğretmenlerin hemen hemen büyük çoğunluğu 
ücret alamayacağı için, imtihanlara girmeyecek 
ve Millî Eğitim Bakanlığı, kısa süre sonra imti
hanları yaptıramama korkusu ve kuşkusu İçeri
sindedir. Onun içindir ki, bu kararnamenin de 
ivedilikle çıkarılması ve buna ivedilikle çare 
bulunması gerekir. Aksi takdirde Türkiye'de 
Haziran dönemi imtihanları hemen hemen mu
attal hale gelecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, önceki gün elime 
geçen ve ders ücretleriyle ilgili olan bir yazıdan 
müsaade ederseniz bazı kısımlar okuyacağım. 
Çok önemli bulduğum için özür dileyerek oku
yacağım ve sizleri rahatsız edeceğim, fakat oku
mayı gerekli görüyorum. 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Ge
nel Müdürlüğünün 20 . 3 . 1972 tarih ve 1971 
sayılı ek ders saatleri hakkındaki istanbul 1 sa
yılı Okullar Saymanlığına gönderdiği bir yazı : 
Bu yazı, Türkiye'ye dağılacak ve Türkiye "deki 
okullarda büyük güçlükler doğacaktır. 

«1376 sayılı 1971 malî yılı Bütçe Kanununun 
15 nci maddesinin son fıkrasında 439 sayılı Ka-
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nunda değişiklik yapılıncaya kadar asli görevi 
öğretmenlik - veya öğretim üyeliği, profesör, 
doçent ve öğretim görevlisi dâhil -olanlara ek 
ders ücreti ancak ortaokul ve dengi okullarda 
haftada 21, lise ve dengi okullarda haftada 18, 
yüksek okullarda asıl görevi ifa eden kurumda 
haftada 12 saatten fazla ders okutulması halin
de ödenir.» denilmektedir. 

«Bu hükme göre, orta ve dengi okul öğret
menlerinin maaş karşılığı okutmakla yükümlü 
bulundukları haftada 21 saati doldurdukları 
takdirde ek ders almaları mümkün bulunmakta
dır.» Buraya kadar güzel. Bütçe Kanunu bu 
hükmü koymuş, gayet tabiî olarak Maliye Ba
kanlığı da bu hükme uyacaktır; fakat bundan 
ötesi,.. Bundan ötesi ve son fıkrası bakın ne di
yor... 

«Bu itibarla, okutmakla yükümlü bulunduk
ları 21 saati doldurmayan orta dereceli okul 
öğretmenlerine, branşları haricinde dahi olsa ek 
ders ücreti verilmemesi gerekir.» 

Muhterem arkadaşlarım; «branşları dahilin
de de olsa» hükmü tamamen, yine Türkiye'deki 
bütün okulları alt üstedecektir. Çünkü, hemen 
hemen hiç okulumuz yoktur ki, branşının dışın
da ders okutulmamış, ders verilmemiş olsun. 
Böylece, ne olacaktır?. O öğretmen o dersi bıra
kacak ve dolayısiyle ders, neredeyse tatil edilir 
duruma gelecektir. Bu da, mutlaka, bu kanuna 
paralel çıkacak kararnamede ivedilikle düzeltil
melidir. 

Değerli arkadaşlarım, 
1327 sayılı Kanunun ek geçici 2 nci maddesi 

ile 9 ncu maddesi arasında büyük bir çelişiklik 
vardır. Burada, derece derece hepimiz sorumlu
yuz. Her nasılsa bunun farkına varılmamış; fa
kat bu çelişkiden dolayı da, başta bendeniz öğ
retmen olarak kendimi ve daha sonra da bütün 
değerli arkadaşlarımı sorumlu tutuyorum. 

9 ncu madde ilkokul öğretmenini 12 nci de
receden başlatır, malûmualiniz. Ek geçicj 2 nci 
madde ise lise ve dengi okullarını 13 ncü mad
deye intibak ettirmektedir. Böylece tatbikatta 
ne oldu değerli arkadaşlarım?.. 

20 Ura asli maaşı olan ve üç sene öğretmen
lik yapan bir ilkokul öğretmeni 13 ncü derece-
ye intibak ettirildi; fakat bunun karşılığında 
yeni mezun, çiçeği burnunda bir ilkokul öğret
meni 12 nci dereceye intibak ettirildi. Böylece 
ikisi arasında altı sene gibi büyük bir fark doğ

du. Bu çelişkiye de Sayın Hükümetin dikkatini 
çekmek suretiyle düzeltilmesinin sağlanacağına 
inanıyorum. 

İntibak, terfi, kadro ve diğer ilgili maddeler, 
esasen bu konuda Hükümeti görevlendirmiştir. 

Bu arada şunu da arz etmek istiyorum de
ğerli arkadaşlarım, Sayıştayın bir kararı var 
biliyorsunuz. Burada birçok memurlar gibi bil
hassa öğretmenler mağdur edilmiştir. Bunun da 
mutlaka halledilmesini zorunlu bulmaktayım. 
Burada bir mektuptan çok kısa bir paragraf 
okuyacağım, durumun acılığını ve açıklığını be
lirtmiş olmak için, 

BAŞKAN — Sayın Turan, bir ricam olacak. 
Bu, müzakeresini yaptığımız 3 ncü madde, 

ilkeleri zikrediyor, öyle zannediyorum siz, daha 
çok bazı intibak haksızlıkları üzerinde durmak 
istiyorsunuz. Bunları halledecek madde, yürür
lük maddeleri, yürürlük hükümleridir. Yani, bi
raz sonra geleceğimiz 5 nci maddede sanıyorum 
bu düşüncelerinizden büyük ölçüde istifade edi
lecektir. Eğer, kabilse 5 nci madde içerisinde, 
bunun müzakeresi sırasında bunları belirtmeniz 
usulümüze daha uygun olur. Israr ediyorsanız, 
3 ncü madde içinde olduğunu kabul ediyorsa
nız İzah edip devam buyurabilirsiniz. 

ADİL TURAN (Devamla) — Saym Başka
nım, 3 ncü maddg üzerinde olduğunu kesinlikle 
sanıyorum. Esasen, kanunun da belkemiğini teş
kil ediyor bu 3 ncü madde. Burada bahsettiğim, 
daha doğrusu arz ettiğim Sayıştay kararının 
kaldırılrnasiyle ilgili temennim, bu maddenin 
İçerisine giriyor. Dolayısiyle bu maddeyi ilgi
lendirdiği için bir örnek olarak arz edeceğim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
ADİL TURAN (Devamla) — Çok saydığım 

ve hocam durumunda olan bir öğretmen arka
daşım mektubunda diyor ki : 

«öğretmenleri bu işkenceden kurtarın. Bir 
Sayıştay Kararıyle kaybım, yıl olarak altı sene
yi buluyor, kadro dengesizliği ile on yıl.» ve de
vam edip gidiyor, okumayacağım. 

Bakın, yalnız Sayıştay kararıyle... ki, bu 3 
ncü madde ile burada düzeltilecek ve dolayısiy
le bu durumdaki memur ve öğretmenlerin altı 
ilâ on yıl arasındaki kaybı da telafi edilmiş ola
caktır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Kanun, cidden büyük kırgınlıklara yol açtı. 

Bu kırgınlıkların giderilmesi şarttır. Esasen, 
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Sayın Hükümet de bu konuda kararlıdır. Bir 
konuşmama Sayın Devlet Bakanı Doğan Kitaplı 
verdikleri cevapta; «Yetki Kanununu huzuru
nuza getirdik, buna iltifat edin, çıkarın. Bu sa
kıncalar imkânlarımız nispetinde çözümlenecek
tir.» buyurmuşlardı. Kendilerinin de hüsnüniye
tinden tamamen eminim. En büyük temennim 
odur ki, bakanlık görevi devam etsin ve yeni 
hükümet bu konu üzerine özellikle eğilsin. Bu 
kırgınlıklar, kamu personelimizi saran ve sar
san bu kırgınlıklar en kısa zamanda giderilsin. 
Aksi takdirde kırgın, kızgın, hatta ruhî depras-
yon geçiren bir memur kitlesi var, bu memur 
kitlesiyle bu Devlet çarkı güç çevrilir. Her ge
çen yıl değil değerli arkadaşlarım, her gecen ay 
değil, her geçen gün ulusal servetten kaybımız 
milyonları milyarları bulmaktadır. 

Bu hususu, son defa olarak Sayın Hüküme
tin dikkatlerine sunmak suretiyle hepinizi say
gılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Âdil Tu
ran, 

Şimdi sırada bir sayın üye vardır, söz iste
miştir. Komisyon biraz evvelki söz taleplerinde 
ısrar ediyorlar mı yoksa bilâhare mi görüşecek
siniz? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Sayın üye zaten gittiler. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
BAŞKAN — 'Sayın Hilmi işgüzar, sıra sîzin, 

buyurun efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım, bendeniz zamanınızı 
almadan kısaca yetki kanun tasarısının 3 ncü 
maddesi üzerinde şahsî görüşlerimi arz edece
ğim. 

Yalnız, şunu hemen arz edeyim ki, bu kanun 
tasarısının, bazı arkadaşlarımızın da ileri sür
düğü gibi, Hükümetin istifasından sonra geri 
alınması hususundaki tekliflerini yerinde bul
muyoruz. Çünkü kanunları çıkarma yetkisi Bü
yük Millet Meclisine ait bir mesele olduğu gibi 
kanunların tatbikatını yapan, icra organı du
rumunda olan Hükümet, bugün üyesi tarafın
dan burada temsil edilmekte ve Hükümet adına 
kendisi cevap vermektedir. Bu bakımdan, bu 
husustaki arkadaşlarımızın teklifini biz şahsen 
yerinde görmüyoruz. 

3 ncü maddeyi, Anayasanın 64 ncü madde
siyle olumlu bir şekilde tedvin edilmiş olarak 
telâkki ediyoruz. Bu ilkeler bölümünde ysr alan 
maddeler, 657 sayılı Devlet Personel Kanunu ve 
daha sonra çıkarılan 1327 sayılı Kanunun tat
bikatı neticesinde ortaya çıkan aksaklıkların 
çoğunu ortadan kaldıracak niteliktedir. Her ne 
kadar bazı sayın arkadaşlarımızın, «kanun mad
desinde ve bilhassa kararnamede yer alması ica-
beden hususları ihtiva etmiyor» diye bir iddia
ları varit ise de, biz bunu ilkeler bakımından ve 
kanun anlayışı yönünden yerinde görmüyoruz 
ve bu maddeleri prensipler olarak, prensip mad
deleri olarak Hükümetin getireceği kararname
de yer alacak hususlara cevap verecek bir du
rumda görüyoruz. 

Hepinizin de bildiği gibi-, bilhassa Devlet 
Personel Kanununun tatbikatında intibak ha
talarında, yevmiyeli ile maaşlı olan Devlet ke
siminde çalışan aynı fakülteden mezun, aynı 
görevi yapan, aynı dairede çalışan memurlar 
arasında iblhassa altı, yedi bazan sekiz sene gi
bi farklılık arz eden adaletsizliklerin gideril
mesi yönünden ve arkadaşlarımızın söyledikle
ri öğretmen ve diğer kamu kesiminde vazife 
alan memurlar arasındaki huzursuzluğun gide
rilmesi yönünden de tedvin edilmiş iyi bir mad
de olarak kabul ediyorum. Bilhassa bu on aylık 
tatbikatta tespit edilen aksaklıklar, 657 sayılı 
Devlet Personel Kanunu burada görüşülürken 
değerli milletvekillerinin ileri sürdükleri fikir
lerin ışığı altında eğer bizim arz ettiğimiz hu
suslar kararnamede yer alır ise, bizim kanaati
mize göre, bu aksaklıklar, adaletsizlikler ve den
gesizlikler büyük ölçüde ortadan kaldırılacak
tır. Çünkü Devlet hayatında «Eşit işe, hizmete 
eşit ücret» prensiplnin en başta gelmesi lâzım-
geldiği kanaatini taşıyoruz. Bu bakımdan 3 ncü 
maddede de buna sarahaten yer verilmiş bulun
maktadır. 

Yalnız bizim endişemiz; öteden beri kanun
ları tatbik bakımından olduğu gibi kararname
leri tedvin etme&l yönünden de - onların öteden 
beri muhafaza ettikleri zihniyet eğer eski zihni
yet içinde ise, eski zihniyeti devam ediyor İse -
Maliye Bakanlığının yine başka bir kararname 
beklemesi de mümkün olmayacaktır. Yalnız bi
zim tek tesellimiz; 800 bini bulan memurlar ara
sında devam eden huzursuzluğun giderilmesi 
için Hükümetin, Bakanlar Kurulunun, yetkili 
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kılınması bakımından Maliye Bakanlığını, bu
günkü gibi Bütçe Kanununun 15 nci maddesiy
le bütün vekâletleri vesayet altına alan bir ba
kanlık halinde kabul etmeden, objektif kalmak 
suretiyle işin üzerine eğilmeleri sonucunda el
bette ki intibaktaki hatalar, eşitsizlikler, ada
letsizlikler giderilecektir, Çünkü, Maliye Ba
kanlığı eskiden beri kadro meselesi üzerinde 
durur. Memuru alır çalıştırır, zamanı geldiği 
zaman, sicili, tahsili, her şeyi müsait olduğu hal
de kadro yoktur diye onu mutazarrır eder. Bü
tün kabahat, esasında Maliyenin politikası ve 
maliyecilerin tutum ve davranışından ileri gel
diği halde, her şey memurun üzerine bırakılır, 
Hükümetin üzerine bırakılır. Ne garip bir tu
tum içinde bulunuruz ki, dalma hükümetler için
de söz sahibi Maliye Bakanlığıdır ve Maliye Ba
kanlığının tutum ve davranışından dolayı da 
husumet, tenkitler ve her şey hükümete tevcih 
edilir. 

Bu yönden, 850 bin kadroyu 851 bine çıkar
mamak esas prensibini kabul etmek yerindedir. 
Fakat, mevcut kadroyu muhafaza eder İken, bu 
kadroda çalışan memurların haklarını vermek, 
terfilerini zamanında yapmak ve «eşit işe, hiz
mete eşit ücret» politikasını da yerine getirmek 
hükümetlerin vazifesidir. 

Bu bakımdan biz, Anayasaya tamamen uy
gun olarak çıkarılan ve ilk çıkacak bir yetki ka
nunu bulunan bu tasarıyı, bütün aksaklıklarını 
ortaya atan arkadaşlarımızın iddia ve ifadele
rine rağmen yerinde görüyoruz ve faydalı bu
luyoruz. Bu kanun çıktığı zaman kararnamede 
yer alacak hususlar üzerinde de Hükümet, dik
katle eğilmek suretiyle, Sayın Devlet Bakanı 
arkadaşımızın da burada ifade buyurdukları 
hususlara yer verir ise, büyük bir sıkıntı ve hu
zursuzluk - hepsi tam olarak ortadan kalkmasa 
bile - büyük ölçüde giderilmiş olur. Esasında bu 
hususta biz, daha önce Personel Kanununun tat
bikatından doğan aksaklıkların bilhassa başın
da sorumlu durumda olan Maliye Bakanlığının 
tutum ve davranışı nedeniyle de bir genel gö
rüşme istemiştik. Bu kanun tasarısıyle tahmin 
ederiz ki, birçok sıkıntılar ortadan kaldırılacak
tır. 

Biz, bu kanun tasarısının lehinde olduğumu
zu beyan ediyor ve sizlere saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Komisyon ve Hükümet de söz istemiyor. 

3 ncü madde üzerindeki tadilnameleri, öner
geleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının. 3 ncü maddesinin (c) fıkrasından 

sonra ve (ç) bendi olarak yazılmak üzere, aşa
ğıdaki fıkranın metne eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ankara Milletvekili 
Şinasi Özdenoğlu 

«ç) Hizmetin, Devlet için arz ettiği önemle 
birlikte, yetki ve sorumluluk esasını dikkate al
mak.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının ilkelerle ilgili 

3 ncü maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Niğde Kocaeli 
Nuri Kodamanoğlu Sabri Yahşi 

Kırşehir Denizli 
M, Kemal Güneş M. Emin Durul 

«h) Memurları : 30 . 11 . 1970 tarihinde 
emekliliğe esas müktesep hak olarak fiilen al
makta oldukları maaşlara; öğrenim durumları
na göre yükselebilecekleri derecelerle ilgili esas
lara uygun olarak, kadrosu eşit veya düşük ayı
rımı yapılmadan eşit şekilde intibak ettirmek ve 
o tarihten sonra, intibak hükümlerinden doğan 
haksızlıkları gidermek.» 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre öner
geleri ayrı ayrı işleme koyacağım. 

(Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi dinlediniz efendim; 
Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı bu öner
geye? 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan 
1327 sayılı Kanunun anaruhu budur. Yetki ve 
sorumluluk esasına göre görev verilmiştir Devlet 
personeline. Bu bakımdan aynı kanunun anaru-
hunun bu bir tekrarından ibarettir. Katılmıyo-
ruü. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Efendim Sayın Komisyonun söyle
diği gibidir; 1327 sayılı Kanunun anaesprisidir 
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bu. Burada tekrar olur; takdire bırakırım, ama 
tekrar olur. 

KEMAL YILMAZ (Aydın) — Tekrardan za
rar gelmez, teyidolur. 

BAŞKAN — önergeyi Genel Kurul dinledi
ler ; Hükümet ve Komisyon katılmadıklarını ifa
de ettiler. Okunmuş bulunan bu önergeyi Genel 
Kurulun tasviplerine sunuyorum. Kabul eden
ler... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — önerge
mi izah etmek istiyorum. (A. P. sıralarından 
«Oylamaya geçildi» sesleri.) 

BAŞKAN — izah hakkınızı kullanacak mıs-
mz? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Buradan 
izah edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu bir dakika, 
biraz evvel konuşmanızda eni konu izah ettiniz, 
size baktım söz hususunda bir talebiniz olmadı 
oylamaya geçtim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Bura
dan izah edeyim dedim. Bu reaksiyonu anlamak 
mümkün değil. («Oylamaya geçildi» sesleri.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, maksadını 
ifade etsinler de yine yapacağımız usul ne ise 
onu tatbik edeceğiz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Efen
dim kürsüye kadar gelmeden arkadaşlarıma bu
radan maruzatta bulunacaktım. 1327 sayılı Ka
nunda yazılmış olabilir, ama uygulanmadı. Bu 
önergem Bakanlar Kurulu kararnamelerine esas 
olacak hedefi tespit ediyor. İlkenin buraya der
cinde ne mahzur olabilir? Diğerleri dercedilmiş, 
ama asıl ilke dercedilmemiş. Lütfederlerse ar
kadaşlar, dercedelim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Oylamayı ikmal 
ediyorum, önergeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Niğde Milletvekili Nuri Kodamanoğlu ve 

arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
BÜTÇE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
zaten 3 ncü maddenin içerisinde bu hüküm mev
cuttur. Yine tekrar oluyor; binaenaleyh 3 ncü 
madde hallediyor. Ayrıca tekrar etmeye mahal 
yoktur. Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Efendim ben kürsüde de izah et
tiğim gibi bu, bir yetki kanunundan çok karar
namede yazılacak bir husustur. Bu bağlar taraf
ları ; menfî yönden de bağlar, müspet yönden de 
bağlar. O bakımdan faydalı değildir, ama bu me
sele halledilecektir; bü imkânlar bu Yetki Ka
nunu içerisinde vardır. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan bu vait karşısında, gerek Komisyonun 
gerek Hükümetin bu meseleyi çözme vaitleri ve 
mevcut metnin buna müsait bulunduğu beyan
larına itimaden önergemizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Diğer imza sahipleri de katılı
yorlar, önergeyi geri alıyorlar, önerge gerive-
rilmiştir. 

Maddeyi tadil edici bir başka talep yok; 
okunmuş bulunan şekliyle 3 ncü maddeyi tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 3 ncü madde kabul edilmiştir. 

Yetki süresi 
Madde 4. — Bakanlar Kurulunun 1 nci mad

de ile verilen yetki bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Bu maddeyle ilgili bir önerge 
var, okutuyorum, 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesindeki (2 yıl) lık sü

renin, (1 yıl) olarak kabul edilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Ankara Maraş 
Şinasi özdenoğlu M. Nejat Çuhadar 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
BÜTÇE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Sayın Başkan, bu bazı meseleleri 
halletme imkânından mahrum eder Hükümeti. O 
bakımdan sayın arkadaşımdan ben şahsen geri al
masını isterim, bırakın katılmayı. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Gerialı-
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu önergenizi ge-
rialıyorsunuz. Önerge geriverilmiştir. 
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Okunmuş bulunan 4 ncü maddeyi tasvipleri
nize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 4 ncü madde kabul edilmiştir. 

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, 200, 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 Kanununun 
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 kararna
melerde ayrıca gösterilir. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan 
bir ufak baskı hatası vardır. 

BAŞKAN — Bir harf hatası mı efendim? 
BÜTÇE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Hayır efendim. 
Cümle başı olması lâzımgelen bir yer var. 

(A) bendi filân maddeleri; (B) bendi mad
deleri; (C) bendi 1567 sayılı 1972 yılı Bütçe Ka
nununun 15 nci maddesi» dedikten sonra 3 fıkra
yı da kapsamına alan ve satırbaşiyle başlaması 
gereken «Hükümlerinden bu kanunla Bakanlar 
Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak çıkarıla
cak...» denmesi lâzım. Bu «Hükümlerinden...» 
diye başlayan cümle satırbaşı olacak. A, B ve C 
fıkralarını kapsamaktadır. 

BAŞKAN — Yalnız bir de (A) harfi nerede 
olacak? Ben dikkat ettim göremedim, 5 nci mad
dede (A) harfi yok, 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Yukarıda olma
sı lâzım. Baskı hatası var efendim. 5 nci madde
nin birincisi (A) olacak. 

BAŞKAN — 5'ten sonra (A) mı olacak efen
dim? 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Evet efendim. 

«5. — A) 14 . 7". 1965 tarihli...» 
BAŞKAN — Diğerini düzeltmişiz. 
BÜTÇE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — B, C ve ondan 
sonra da «Hükümlerinden» itibaren satırbaşı 
olacak. 

BAŞKAN — Madde 5'ten sonra (A) koymak 
suretiyle, bir de (C) bendinin 15 nci maddesin
den sonra satırbaşı yapıp, büyük harfle «Hü
kümlerinden...» diye başlamak üzere düzeltiyo
rum. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?. Yok. 
Maddenin başlığiyle ilgili Komisyonun verdiği 
bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşulmakta olan Yetki Kanununun 5 nci 

maddesi matlabınm «Yetki kapsamına giren 
maddeler» şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederis. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Sözcüsü 

M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — önergeyi dinlediniz, yalnız mat-
lap kısmını, halen basılmış dağıtılmış bulunan 
tasarıdaki yürürlük hükümleri yerine «Kapsama 
giren maddeler» şeklinde düzelten önergeyi tas
viplerinize sunuyorum. Kabul odeııler... Kabul 
etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

önergeye Komisyon filhal katılıp İsrar edi
yor. önergenin getirdiği bu değişiklikle birlik
te ve madde 5'ten sonra (A) harfinin konulması 
(C) bendinde biraz evvel izah edilen satırbaşı 
yapılması şeklindeki değişikliğiyle birlikte mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde bu değişiklikleriyle 
birlikte kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 7. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen savın üye?.. Yok. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci mad
de kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye... Leh ve aleyhte?.. Yok. 

Sayın Hilmi işgüzar'ın bir tezkeresi var, her 
halde söz istiyorlar; yok kendileri. 

Söz isteyen başka sayın üye?. Yok. Kanu
nun tümü açık oylarınıza sunulacaktır; müza
keresi bitmiş bulunuyor, hayırlı olmasını dile
riz. 

3. — (i . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Vay 
Kurumu Kanununun uygulanması için- alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı ve Ana
yasa, Tarım ve Plan komisyonları raporları 
(1/596) (S. Sayısı : 529) (1) 

BAŞKAN — Gündemin ikinci sırasında yer 
alan Yetki kanunu tasarısının müzakeresine baş
lıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerini alsın. 
Öncelik ve ivediliği Anayasanın emri icabı 

olduğu için bu konuda ayrıca karar almıyoruz. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oy

larınıza arzediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Okunmamasını kabul edenler... Raporun 
okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz isteyen s&yın üye?.. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, 
Çay Kanununun uygulanması için alınacak 

tedbirlerle iligli olarak bir Yetki kanunu tasarısı 
getirilmiş bulunmaktadır. Bu tasarı, mensubu 
bulunduğum Anayasa Komisyonundan da geç
miştir. Orada yapılan müzakerelerde bu şekilde 
bir yetki kanunu getirilmesinin uygun olmadığı 
tezini savunmuş bir arkadaşınızım ve gayet kısa 
olarak bu görüşümü burada bir defa daha ifade 
etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Yetki Kanununa daya
nak olan Çay Kanunu 6 . 12 . 1971 tarihinde 
çıkmıştır. Kanunun çıkmasından 1 ay sonra, 

(1) 529 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
, eklidir. | 
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18 . 1 . 1972 de bu Yetki Kanunu Bakanlar Ku
rulu tarafından Parlamentoya sevkedilmiş bu
lunmaktadır. 

Anayasamızın 64 ncü maddesinde değişiklik 
yapılarak «Yetki Kanunu yapma» yetkisinin 
Meclise verilmesi ve Bakanlar Kurulunu yetki 
tanınmasının gerekçesi; karışık, her an üzerinde 
değişiklik yapılması gereken, nitelikleri bam
başka olan kanunlar içindir. Yoksa bir kanun 
bir ay evvel Meclisin huzurunda bulunacak, o 
kanunda yapılması gerekli olan değişikliğin ya
pılması mümkün olacak, bir ay sonra bu kanun 
için yetki kanunu istenecek... Bunun izah edile
cek tarafı yoktur ve eğer biz Anayasada yaptı
ğımız değişiklikle getirilmiş olan bu yetkiyi bu
gün normal yollarla çıkarılması mümkün olan 
bir kanun için de rahatlıkla kullanırsak, ben 
şimdiden söylüyorum, Anayasanın değiştirilen 
bu maddesi kötü kullanmaya vesile teşkil ede
cek ve Anayasa değişikliğinde güdülen maksa
dın dışında, Meclisin yetkilerini kısıtlayıcı bir 
kanun niteliğini kazanacaktır. 

Bu sebeple, eğer Çay Kanununda bir eksik
lik, bir yanlışlık olduysa bunun basit yolu, - na
sıl bu kanun geliyor - bir maddelik mi, iki mad
delik mi, lâzım olan değişikliği Hükümet sevke-
der, burada normal kanun yollarından gelip ge
çer. Daha bir ay evvel çıkardığımız bir kanun 
için yetki vermek taan ve yanlış bir tatbikattır. 
Ben bu tatbikatın ileride Parlamentomuza bü
yük zararlar vereceğini burada tescil etmek is
tiyorum ve kabul etmediğimi de burada ifade 
etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarımın da, 
«Egemenlik ulusundur.» parolasında, Atatürk' 
ün ilkesinde birleştiklerine inanıyorum... Bura
da Çay Kanunu gecikirmiş, 3 günde şu olurmuş, 
bu olurmuş gibi mütalâalar yanında, Anayasa 
içerisinde genişletilmiş olan, Yetki Kanunu da 
verilmiş olan, yani icabında Yetki Kanununun 
kullanılması suretiyle genişletilmiş olan bir «ege
menlik» hakkının dışına çıkılarak böyle bir ka
nun getirilmesini arkadaşlarımın da kabul etme
yeceklerini ümidetmek istiyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz iste
yen sayın üye?.. Yok... 

Maddelere geçilmesi hususunu tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 
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6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Kurumu 
Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı 

Amaç : 
Madde 1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı 

Kanunla kurulan Çay Kurumunun fiilen faali
yete geçmesine kadar, çay işlerinin aksamadan 
yürütülmesi amacıyle Bakanlar Kurulu kanun 
hükmünde kararname çıkarmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok..v 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kapsam : 
Madde 2. — Bakanlar Kurulunun bu kanu

na göre çıkaracağı kararnameler ile; 
a) Tekel Genel Müdürlüğü ve Tarım Ba

kanlığının 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Ka
nundan önceki yetkilerle çay işlerini yürütme
lerini sağlar. 

b) Kurumun fiilen faaliyete geçmesiyle il
gili hazırlıkları Ankara'da yaptırabilir. 

c) Çay Kurumu Kanununun geçici 1, geçici 
3 ve geçici 4 ncü maddelerinde yazılı süreleri, 
Kurumun fiilen faaliyete başladığı tarihten iti
baren 6 ayı geçmemek üzere yeteri kadar uza
tabilir. 

Ayrıca Kurumun fiilen faaliyete geçmesine 
kadar devir işlemlerini erteleyebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok... 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

tikeler : 
Madde 3. — Bu Yetki Kanununa göre çıka

rılacak kararnameler : 
a) Çay işlerinin yürütülmesinde aksama

ya meydan vermemek, 
b) Kanımda yazılı sürelerin geçmesi sebe

biyle hak sahiplerinin mutazarrır olmalarını ön
lemek, 

c) Çay Kurumunun, kanundaki amaçlara 
göre fiilen ve biran önce faaliyete geçmesini sağ
lamak, 

ilkelerini gözönünde bulundurur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok... 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yetki kullanma süresi : 
Madde 4. — Bakanlar Kurulu bu kanuna da

yanarak kararnameler çıkarma yetkisini, bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde 
kullanabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok... 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük hükümleri : 
Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok... 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok... 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul. 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?. Yok. 
Vaktin fazla gecikmiş olması nedeniyle biraz 

evvel kabul ettiğiniz tasarı gibi bu da bilâhara 
açık oylarınıza sunulacak ve bu suretle gündem
deki yerini «Oya sunulacak tasanlar» meyanm-
da alacaktır. 

i. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley ve 10 
arkadaşının, hastaların memleket içinde bulama
dıkları ilâçları dış memleketlerden getirtmeleri ve 
dış memleketlerden getirtecekleri ilâçlar için ya
pılacak işlemler hakkında ve Cumhuriyet Sena
tosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 474 sa
yılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
87.11 tarife No. lu bölümünün değiştirilmesi hak
kında kanun teklifleri ve Ticaret, Sanayi, Millî 
Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve 
Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan komis
yonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 24 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) 
(S. Sayısı : 162 ve 162'ye 1 nci ek) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet lütfen 
yerlerini alsınlar. 

Hükümet?.. Burada. Komisyon?.. Yok. 
Komisyon bulunmadığı cihetle bu maddeyi 

geçiyoruz. 

42 — 
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5. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kamın
la bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 22.1:1062 
tarihli ve 15 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun adı ile bazı maddelerinin değiştiril ide
sine, bazı maddelerinin kaldırılmasına ve a eni 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı TckiıaTin, 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
31 ve 53 ncil maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu hak
kında Anayasa Komisyonu raporu (1/589, 
2/617, 2/618) (S. Sayısı : 508 ve 508'e 1 nci ek) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
önemli bir kanun bu. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim. Nitekim bi
raz evvel Gümrük Kanunuyla ilgili komisyon bu
lunmadığı için buna geçmiş bulunuyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Yok... 
Bu itibarla bunun müzakeresi de mümkün 

değil. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, ne Hükümet ve ne de Komisyon var... 
BAŞKAN — Efendün, gündemde Hüküme

tin İtatılmamasıvla da müzakeresi mümkün olan 
maddeler var. Eğer komisyon buradaysa doku
nulmazlıklarla ilgili maddeleri görüşelim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) - Ko
misyon yok. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyon ve Hükümet bulunmadığına göre, 

vaktin de geçmiş olması nedeniyle 19 . 4 . 1972 
Çarşamba günü saat 15,00'te yapılacak T. B, M. 
Meclisi toplantısını müteakip toplanılmak üzere 
birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,13 

— İ6 — 
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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 I . — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

ve bu kanımda 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 uygulaaıması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı ve Ana
yasa, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/596) (S. 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 istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler haMnnda 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 ÎŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri 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 nei 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'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161,161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi En giz'in, Genel 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 . 1 9 7 2 ) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin 'değiştirilmesine 



dair kanun, teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

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

7. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'iın, 
Eşinden beş sene ayrı kalan kan, kocanın aynl-
ması hakkımda kamum teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayıları : 361 ve 361 
e 1 nci >ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla 'Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm, Türk Ceza Kamununum değişik 449 mou 
maddesinin 2 nci bendinim tadili hakkımda (ka
mum, teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. ıSayılan 366 ve 366 ya 1 nci ok) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşınım, Devlet memurlarınım disiplin 
cezalanmam, affima dair kamum teklifi ve-Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) '(S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 mci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

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

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

12. — Oumhuriyet Senatosu TumeeM Üyesi 
Anslan Bora'mım, Türk Ceza Kamununum 480 
nci maddesine som fıikra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkımda kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer Mitün 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'mın, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (>S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

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

16. — Cumhuriyet Senaitosu İstanbul Üyesi 
Mebrare Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurlan Kanunumun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayılan : 381 ve 381 e 1 nci 
efe) (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) (S. Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tam-
yeri'nin, 14 Nisan 19'30 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/2Ö2) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — İzmir Milletvekili Burhanett'in Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve işçi Bulma 
Kuramu Kuruluş ve Görevleri haklandaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişki» 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 SalâJhattin 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 raporu (1/594) (S. Sayısı : 311 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1972) 

22. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balâ'
nın 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 Karahiısar Milletvekili Kâzım 
Uysal'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/133) (S. Sayısı : 520) (Da
ğıtıma tarihi: 6 . 4 . 1972) 

'24. — Mardin Milletvekili A>bdurr'ahim 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'm, 
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 AtaöVün, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/588) (S. Sayısı : 523) (Dağıtma ta
rihi: 6 . 4 . 1972) 

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

28. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat'in, 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 Önsai'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 Milletvekili Veyis Koçulu'nun, 
yasama dokunulmazlığının 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 kaldırıl'ması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karıma Komis
yon raporu (3/40) ('S. Sayısı ; 992) (Dağıtma 
tarihi : 8 . 4( . 1972) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından ım!ürek!kep Karıma Komis
yon raporu (3/172) (8. Sayısı : 538) (Dağıtma 
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 rapoiru (3/192) (S. Sayısı : 534) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 4 , 1972) 

37. — Aydın Milletvekili Mehmet Çeliik'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-



da Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/21(1) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma tari
hi : 8 . 4 . 1972) 

38. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başjbakanlıik tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet koimisyonılarmdan mürekkep Karıma Ko
misyon raporu (3/376) ('S. Sayısı : 53'G) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 4 . 1972) 

39. — Rize Milletvekili Hasan Basri Albay-
rak'm yasama tdokunulmazlığının kaldırılması1 

'hakkında Başjbakanlık 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 kaldırhması 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 Erba-
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 Karına Ko
misyon raporu (3/214) (S. Sayısı : 540) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 4 . 1972) 

43. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, ya
sama dokunulmazlığının kaldırhması 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 tarühi : 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'ın 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) 



54. — 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) 

55. — 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 kaldırılıması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından 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 kaldırılıması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet 'komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (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) (iS. Sayısı : 556) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1972) 

59. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başıbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/457) (S. Sayısı : 557) (Da-
ığıtma 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 raporu (3/405) (ıS. Sayısı : 558) (Da
ğıtma (tarihi : 12 . 4 . 1972) 

•61. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas-
ılan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/606) (S. Sayısı : 559) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1972) 

62. — Elâzığ Milletvekili Samet öüldoğan'-
m 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 dokunulmazlığının kaldırılması hakkın- ~ 
da Başıbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/35) (S. Sayısı : 564) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 4 . 1972) 

64. — Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nı'n, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/42) (S. Sayısı : 565) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1972) 

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

66. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karana 
Komisyon raporu (3/189) (S. Sayısı : 567) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1972) 

67. — 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) 

68. — Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Ak-
ışik'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından 'mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/320) (S. Sayısr : 569) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1972) 

69. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş/-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık teskeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/449) (S. Sayısı : 570) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1972) 



70. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak'm, 
yasama dokunul'nıazlığmın 'kaldırılması hakkın
da Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve Ada
let Kolmisyonlannldan 'mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/466) (S. Sayısı : 571) (Dağıt
ma tarihi : 13 . 4 . 19T2) 

71. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'-
in, yasama 'dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karıma Ko-
ımisyon raporu (3/506) (ıS. Sayısı : 572) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Öoıadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı ımadldelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve AdaM, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plân koımisyonlarunıdaın seçilen 3 er üyeden ku-
ırulu 6 numaralı Geçici Komisyon. ıraporu (2/15) 
(IS. Sayısı : 136 ya 1 nıci 'ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . S . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarıım 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, 
'Tanım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şeır üyeden kurulu 48 No. ki Ge
çici Koımisıyon raporu (2/535, 2/543) (İS. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Bilfat 
Özıtürkçinefain Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er 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 Temmuz 1961 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 inici maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değdigilkilik yapılması hakkımda kanun tasarısı 

ve içişleri, Turizm ve Tanıtana ve Milî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
23.8.1971, ikiaei dağıtıma tarihi : 29,11.1971) 

5. —- 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev 
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 taırih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
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 arkadaşınım, 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 kanun 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
nunun 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, Naızımiye'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 hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehnıetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'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) 
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11. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı I 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcaiı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e j 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve I 
1 . 2 . 1972) 

12. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nei cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Melun etoğlıı, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora (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'd en doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora (3/4S9) 
(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, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, I 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi- I 
din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak- | 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

1'5. — 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'ın 
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- j 
nıknaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 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) I 

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 Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine biı 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 hakkındaki1 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. — Mardm Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ok) (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 MiMî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 22. — Niğde milletvekilleri Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ilo 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Piân 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 Çanga ve 
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 92 numarasında nüfus sieiliae kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/'9l84) (S. Sayısı : 51(1) 
(Dağıtana tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 27. — Toprak ve Tarım reformu önted-
•birlcr kanunu tasarısı ve 55 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/609) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 3 .1972) 
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28. — 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) 

29. — 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 Tekinel'in, 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 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 9 . 3 . 1972, 10 . 4 .1972) 

X 30. — 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) 

ı<CDw »• 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Say ıs ı : 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve Nail Atlı'nın, 394 sayılı 
Hafta Tatili hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra 

eklenmesine dair kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu 
raporu (2/614) 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

394 sayılı Hafta Tatili hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tökUfimiz gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygiyle rica ederiz. 
21 . 1 . 1972 

Bursa Milletvekili Bursa Milletvekilli 
Sadrettin Çanga Nail Atlı 

G E R E K Ç E 

394 sayılı Hafta Tatili hakkındaki Kanun bilindiği gibi, 48 yıllık çok esiki sayılabilecek bir 
ıkanundur. Adı geçen kanunun (bugünün sosyal ve dkonomik yaşamına yeterince cevap verdiği dü
şünülemez. 

48 yıl öncesinden bu yana memleketimizin sosyal ve ekonomik yapısında ve yaşantısında büyük 
geüüşmeler olmuştur. 

Turizm hareketleri dünya ölçüsünde hız kazanmıştır. Dünyanın belli başlı turistik bölgelerin
den 'biri sayılan memleketimize belki özlenen değil ve fakat hissedilir bir şekilde turist akını ol
maktadır. Aynıca iç turizm halamından her geçen yıl hareketli yıllar geçirdiğimiz bir gerçektir. 

"Turizmde, turistik, hediyelik ve hâtıra eşya konusu artılk hür sanayii haline gelmiştir. Dış tu
ristler bakımından elzem olduğu kadar bilhassa iç turizmde hafta tatilleri konusu bu sanayi ko
lunu önemle ilgilendirmekte ve hepimizi 'birtakım yeni tedbirler almaya sevk etmektedirr. 

394 »ayılı Hafta Tatili Kanununda hangi müesseselerin hafta tatilinden istisna edileceği 4 ncü 
maddede gösteı#m%tiı\ Kanun eski olduğu için, o günün şartlarına güre elbette ki turistik eşya sa
tan 'müesseselerin istisna hükmünden yararlandırılması hususu düşünülmüştür. 

Türkiyede, bilhassa iç turizm hareketlerinin hafta tatillerine tesadüf ettiği düşünülürse, tu
ristik, hediyelik ve hâtıra eşya satan müesseselerin de adı geçen İm kanunun istisna hükümlerin
den yarariandirılmaikrının gereği kendiliğinden ortaya çıkar.. 

Memleketin sosyal ve ekonomik yapısına büyük katkıda bulunacağına inandığımız gerekçesiy
le ilşibu kanun teklifinin hazırlanmasına zaruret hâsul olmuştur. 

507 



Çalışma Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Çah§ma Komisyonu 29 . 2 .1972 
Esas No. 2/614 

Karar No. : 6 
YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Bursa milletvekilleri .gadrettin Çamga ve Nail Atlı'nm, 394 sayılı Hafta Tatili hakkındaki Kanu
nun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan kanun teklifi Komisyonumuza havale olun
makla ilgili Bakanlık temsilcilerinin de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

394 sayılı Hafta Tatili Kanununu 48 yıl gibi eski bir maziye sahip bulunmakta ve bugün 
memleketin sosyal 'ekonomik gelişmesini karşılamaktan da uzak bulunduğu ve bu meyanda tu
rizm hareketleri bakımından dünyada ıbüyük ilerlemelere ayak uydurmak ve memleketimizin 
•birçok bölgelerine hissedilen derecede yafbaneı turist akını .olmaktadır, 

Bu arada iç turizm de bu yıl önemli ölçüde artmaktadır. 
Turizmde, turistik, hediyelik ve hâtıra eşyalaau ısıajtışı konuisıunun aniemlelkıetimıizje dövliız gıetiârmesii 

foialkumııınıdlaın ida günlün şaırtlarıınıa cevap Vörımıiyeın 394 sayılı Hafta Tatili Kanununun 4 ncü maddesin
de yapılacak değişiklikle, iç turizmi de teşvik edileceği .gerekçesiyle turistik eşya satanların is
tisna hükmünden yararlanması hususunda hazırlanan kanun teklifi yerinde görülenek Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiş ise de, 394 sayılı Kanuna 6710 sayılı Kanunla (f) fıkrası ilâve edil
miş olması sebebiyle, alfabetik sıraya igıöre fıkra başındaki harf (ı) olarak değiştirilmiştir. 

Kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi Komisyonumuzca temenniye şayan görülmüş
tür. 

Genel Kurulun yüce tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Çalışma Komisyonu 

Başkanı iSözcü Adatna Boınsa 
Kayseri izmir Ş. Yılmaz E. Mat 

E. Turgut B. Asutay 
>Qanfcıra İötamıbull • Kocaeli Konya 

A. Tosyalıoğlu B. Ersoy V. Engiz V. Tanır 
Yozgat 

A. Bastürk 

BURJSA MİLLETVEKİLLERİ! SADRElTTİN 
ÇANOA VE NAİL ATLFNIN TEKLİFİ 

394 sayılı Hafta Tatili Hakkındaki Kanunun 
4 ncü maddesine oir fıkra eklenmesine dair ka

nun teklifi 

MADDE 1. — 394 sayılı Hafiba Tatili Hak
kındaki Kanunun 4 ncü madidesine aşağııdaki 
tfıkra eklenmiştir : 

«F) Turistik, hediyelik ve hâtıra eşya sa
tan ticareltıhane ve müesseseler.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİKİŞI 

394 sayılı Hafta Tatili Hakkındaki Kanunun 
4 ncü maddesine oir fıkra eklenmesine dair ka

nun teklifi 

MADDE 1. — 394 sayılı Hafta Tatili Hak
kındaki Kanunun 4 noü maddesine aşağıdaki 
(ı) fıkrası eklenmiştir : 

«ı) Turistik, hediyelik ve hâtıra eşya sa
tan ticareıthane ve müesseseler.;» 

MADDE 2. — Teklifin 2 nei maddesi aynen 
Ikaıbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ,ncü maddesi aynen 
kaibuâ edilmiştir. 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 507) 



Dönem : 3 _ _ COO 
toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayı* : 0£D 

6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun uygu-
lanması için alınacak tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı ve 

Anayasa, Tarım ve Plân komisyonları raporları (1/596) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-1374/514 

19 . 1 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 18 . 1 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Kurumu 
Kanununun uygulanması için alınacak tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarısı» ile gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim.. 
Prof. Dr. Nihai Erim 

Başbakan 

GEREKÇE 

1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun yürürlüğe girmesiyle, çaya ait bütün işlerin bu kanunun 
kurulmasını derpiş ettiği Kurum tarafından yürütülmesi gerekmekte, bugüne kadar cay işlerini 
yürütmekte olan Tekel Genel Müdürlüğünün bu akındaki yetkileri yeni kuruluşa devredilerek 
sona ermiş bulunmaktadır. Yeni Kurumun kurulması ise, geçici bir hazırlık dönemine ihtiyaç 
gösterdiğinden ve özellikle 1497 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre, kurulacak Yönetim Kuru
luna iki üye verecek olan (Çay Üreticileri Yardımlaşma Kooperatiflerinin kuracakları Kooperatifler 
Birliğinin) henüz kurulmamış olmasından, Çay Kurumunun tam olarak kurulmasına kadar geçe
cek zaman içinde, çay işlerinin aksamaması için Tekel İdaresinin eskisi gibi ve aynı yetkilerle çay 
işlerini idaresi gerekmektedir. 1 nci maddenin (a) fıkrasında bu husus belirtilmiştir. 

Çay Kurumunun kurulup, faaliyete geçmesine kadar, çay işlerinin Tekel İdaresince ve Çay Ku
rumuna intikal edecek olan Çay Araştırma Enstitüsü işlerinin Tarım Bakanlığınca aksatılmadan 
yürütülmesi için, kuruluş hazırlıklarının Ankara'da yapılmasının da daha kolay ve daha hızlı olabi
leceği düşünülmüştür. 1 nci maddenin (b) fıkrasında bu husus belirtilmiştir. 

Kuruluş hazırlıkları sırasında, 1497 sayılı Kanunda belirtilen bâzı süreler de geçebileceğinden, 
hu sürelerin geçmiş olmasından ötürü işlerin aksamaması ve vatandaşların da zarara uğramaması 
"gerekmektedir. Meselâ; 1497 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesine göre, çay bahçelerinin sahip
leri, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ncü ayın sonuna kadar birer dilekçe ile bölgelerin
deki fabrikalara başvurmak zorundadırlar. Yeni Kurumun kuruluş hazırlıklarının uzaması halin
de, bu sürenin geçmesi ve bu yüzden vatandaşların zarara uğraması muhtemel olduğundan (çünkü 
geçici 4 ncü maddenin son fıkrasına göre, süresinde başvurmıyanlar yeniden çay bahçesi kurmak 
istiyenler hakkındaki işleme tabi olurlar ve aynı kanunun 25 ned maddesi gereğince ruhsat almak, 
aksi halde para cezası vermek zorunda kalırlar), bu zararı önlemek için de 1 ncıi maddenin (c) fık
rası düzenlenmiştir, 1 ncıi maddenin (d) fıkrası ayrıca gerekçeye lüzum gösıtermiyecek kadar 
acıktır. 
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Anaya/sa Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 28 , 2 . 1972 

Esas No. : 1/596 
Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 
Gümrük ve Tekel Bakanlığımca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 

Kurulunca kararlaştırılan «10 . 12 . Wl% tarih ve 1497 sayılı Cay Kurumu Kanununun uygulan
ması için alınacak tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarımı»; 28 . i . 1OT2 tarihinde Komisyonumu
za bavale edilmiş olmakla, Hükümet temsilcileri de hazır bulunduğu hakle ttetkik ve müzakere 
olunmuştur. 

Kanunun tümü hakkında yapılan •müzakerelerde; 
A) Anayasama G4 ncü maddesine göre kanun hükmünde kararname /çıkarına yetkisinin istis

nai fbir hal olduğu, 
ıB) Zaruret olmadıkça bu yola başvıır'inamn ııy!gun olmıyacağı, 

. C) Aynı maksadın Ikararnanıc yerine kanun tadili suretiyle tahakkuk ettirilmesi 'mümkün 
olan hallerde, Ibu maddeden istifade yerkıe kanun tasarısı şevkimin kanun koyucunun maksadına 
tüi'ha uygun geldiği .görüşü benimsenmiştir. 

Ancak, sevk edilen tasarı ve Ibu tasarıyla tatbikattaki aksaklıkları önlenmek istenen 6J1Ü.»1Ö'71 
gün ve Itf9ı7 sayılı Oay Kurumu (Kanunu incelendiği zaman (görülmüştür k i ; 

1114.917 sayılı Kanun, neşri tarihinde çay kurumunu resmen kurduğu kaide, kurumun fiilen ça
lışmaya Ibaşla ması için gerekli'zamanı ve kuruluş (hükümlerini ihtiva etmemektedir. Halen resmen 
kurulmuş bulunan cay kurumumun kurulnı asiyle, 'fiilen faaliyete geenıesi arasında (bir boşluk hu-
vsule gelmiş (bulunmaktadır. 'Gerek çay kurumunda (vazife alacak personelin özlük haklarında, .gerek 
kuruma intikal edecek emivalin intikali srrasmda ive gerekse cay müıstalbsıillannın menfaatlerinin 
korunmasında Hükümete kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin; verilmesinde. her hangi 
(bir »sakınca, bulunmadığı ve katıtâ 'bunda gereklilik (bulunduğu görüşü benimsenmiştir., Yine laym 
şekilde Ibu yetkinin verilmesiyle tatbike konmak istenen IW1 sayılı Kanunun esprisinin zedelem-
.miyeeeği, (bilâkis, kanunun işler hale getirileceği göz önüne alınmış ve bu hüküm tasarının met
nine ilâve edilmiştir. 

Yukarda be]int.ilen gerekçeyle kanunun tümü .hakkındaki 'müzakereler tamamlanıp komisyon
ca kalbul edilmiş ve maddelere 'geçilmiştir. 

Birinci maddedeki tasarımın amaç ve ilke maddelerine girmesi 'gereken ibareler çıkarılmıştır 
ve metindeki «çay kurumunun teşekkül edip faaliyete geçmesi ibaresine» «fiilen faaliyete geç
mesi» deyimi eklenmiştir. Yine bu maddenin son cümlesi Anayasamızın 04 neıü maddesinin deyi
mine uygun olması için «kuvvetinde» kelimesi «ihükmünde» kelimesiyle değiştirilmiştir. 

12 nei madde de çıkarılacak kanun hükmündeki kararnamenin kapsamı beîirtil'miştir. Tasarı
nın. 11 aıci ve (3 nicü maddesinde yer alıp da hakikat halde kapsam addedilecek hükümler 'birinci 
ve 3 ncü maddeden alınarak ikinci maddeye dâhil edilmiş ve redaksiyonda düzeltmeler yapılmış
tır. 

'Üçüncü maddede ilkeler- belirtıilmiş ve bu ilkenin tasarının tümünün kabulü hakkında benim
senen gerekçeleri ifade etmesi gerektiği düşünülmüş ve bu gerekçeye paralel esaslar konmuştur. 

'Taşanının 4 ncü maddesindeki «kullanılır!» tâbiri ibu tasarı ile Hükümete bir ıgörev değil bir 
yetki verildiği için «ikullanalbilir» tabiriyle değiştirilmiştir. 

Millet Meclisi. (S. Sayısı) : 529) 

http://int.il
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Tasarıma 5 nci re 16 neı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Tarım Komisyonuna gönderilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa 

saygıyla -sunulur. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 

Adana 
C. Akçalı 

Ankara 
E. Paksüt 

İstanbul 
Muhalefet şerlıiîm. efcliddr. 

R. Ülker 

Sözcü 
Denizli 

F. Avcı 
İmzıada bulunamadı 

Bitlis 
K. Mümtaz Akışık 

Kastamonu 
Muhalifim 

31. Seydibeyoğlu 

C. 

Kâtip 
İsparta 

lr. Uysal 

Erzurum 
N. Gacıroğlu 

Kastamonu 
S. Keskin 

İmzada bulunamadı 
Ordu 
Ekinci 

Afyon 
/ / . Dinçe r 

İçel 
Muhalifim 
T. Özgüner 

Muş 
N. Neftçi 

Muhalefet şerhi 

Anayasa mızıin 04 ııoü mıaddesinde yapılan değişiklikle Bakanlar Kuruluna kanmı hükmünde 
kararname yetkisi verilmiştir. 

Bu maddede kanunların esas olarak yapılması T. B. M. Meclisine aittir. Esas ve ilke budur. 
Ancak haizi istisnai hallerde ve zorunluk var ise kamın hükmünde kararname yapma yetkisi Ba
kanlar Kuruluna verilmektedir. 

'Cay Kıırıumu 6 .: ü^ . ;1«9T?1 de çikmış kanun çıkmasından bir ay kadar -sonra 118 . 1 . WT2 
de Bakanlar Kurulundan sevk edilmiştir. Yani bir ay kadar önce çıkan bir kanun hakkında bu 
yetki kullanılmak istenmektedir. 

Tasarının genel gere'kçesinde Ibuna neden ihtiyaç hissedildiği belirtilmemiştir. Komisyon mü
zakerelerinde Hükümet temsilcileri Cay Kamımı çıkarken hüküm eksikliği olduğundan dolayı) bu 
yetki kanununun getirildiği ileri sürülmüştür. 

lEğer kanunda bir eksiklik var idi ise Millet Meclisi ve Senato müzakerelerinde düzeltilebi
lirdi. Eğer bu eksiklik müzakereler sırasında fark edilmemiş ise bir kanun sevk edilerek eksiklik 
taımamlanatbilirdi. Bu yollara, gidil meyiplbir ay kadar önce çıkan bir kanım içki yetki kanunu ge-
tirilmesinin gerçek amacı anlaşılamamıştır. 

•Kanun hükmünde kararname yetkisinin »normal bir yol haline getirilmesi Parlâmentonun yasa
ma görevini Bakanlar Kuruluna devretmesi sonucunu doğurur. Bu bakımıdan tasarının tümüne 
muhalifim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 529) 
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Tanım Koîmiöy!o*ıu raporu 

Millet Meclisi 
Tarım Komisyonu 1 . 3 . 1972 

Esas No. : 1/956 
Karar No. : 5 

YüiklSelk Başkanlığa 

«6 . 12 . 19ı7ll ıtartih ve 1491 ısayıili Çay Kurumlu Kanununum uygulanlnıaısı içtin ali'iıaeaik ted
birlerle !ilDgil& Y-etlki Ik&mîuuu tasanm ilgfiilir Ba kamil ıik iteımisıiıleilöri ıd'e hiazıır bulunduğu hakle 
teftkllk ve ımtüraafcene dlunlmîiışttur. 

Ta'saıninmi/ itlüimni •üizeirfınide yapıllam ımlüızıakıe'nelerde, Anayasa Komisyonunun serd ettiği gerekçelere 
üsıtiruaden yaıpıtığı ideğiştük'lâikler, alyneu fcabut ediöımişltir., 

PMm Kdıriisyîoınuaifa havale buyurulımıalk ü!ze<re Yüksek Baiştoanılığıa saygı ile sunulur. 

Başjkaıı 
Yözlgat 

T. Nizamoğlu 
Ajdafnla 

A. Turatalı 
İmzada1 Buluıiiaımıaıdı 

Bu Rapfor iSöztetiJsü 
Tınabzion 
A. Şener 
Aldıyainiaın 
H. Uslu 

Eıdirnıe 
1. Ertem 

K M p 
Manisa 
V. Bakirli 

Ankara 
M. K. dokun 

Haitay 
H. Akgöl 

Adana 
C. Oral 

Atılkaım 
S. Yıldırım 

Bütçe Plân Koımıilsiyıonu rapora 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 5 . 4 . 1972 
Karar No. : 129 
Esas No. : 1/596 

Millet MeclM Başkanlığıma 

'Tetkiki 'humusu Koınıilsyomıınıu&a ihavailıe buyurulan <«6 . '12 . 1971 taınih ve 1497 «sayılı Çay Ku
rumu Kanıununıu'n! Uylgullanlmaisı için alhmaicalk tedlbiııilerlle ilgüıli Yeltlkü Ikauunu» t'aısıarıısiı veı önıhia-
vaılesl uyanınca 'Tanımı ve Amıayaısa flsdmiisy onlarımın taisai'ı üzerine Idülzenlledikıleri napoıılar, Gülm-
rülk ve Tefbel Balkıa/na ile Maliye BaikafnO'iğı yelikiıli teMsilciıl erinini ide bazi/r bullunıduıkları bini e-
şlilmJde ıgörüiştüllldii; 

1497 ısa/yılı Çay Kurcumu K'aımuııuınun yürürlüğe girfıuesliyLe çaya ımiültaıaıllilk bütün işlerin 
bu Ikanuuun fcurufllmlaisıoıı öngördüğü Kurum. ;ta rafmfdau yürütülimelsi gereklıııcıkte ve bugüne Iba-
dıar çıay işlerinli yiMüttmiekle yükümlü dlau Tekel Crenıel MüdtMüğüinün bu -alandaki yetki
leri yenli Ikuıru'luişıa Idevredilereık soma erimiş bulıunimıaiktıaldiir. Yeni ikunulmun ikuırulmaısı lise, ge'çi'ci 
bir toa'zifrılıık ıdlönemitoe İhtiyaç igöstendıiğinlden ve özellikle 1497 sayılı ısıayılnı 'Kaimimin 10! uicu nnıad-
desiıııe göne1, Ikurullmiaısı önîgörüıleıı -Yömetıim Kuruluna iki üye ile ikıaıtılınıaisı (kanun hükmü 
olanı (;Çay iüIne'tMllerıiı Yaıidımllaşimia Koioperaltif leninin! ikuracalkla.rı Kotopıeraıtifilör Biriliğinin) he
nüz Ikutmılmiaını'ıış ollimiaısmdaıı, Çay Kuraimuniıııı taimı lOİıanalb (kurulmiateınia kadar geieeeelk zaıman 
içinde, çjalya ımiütlaialiik âsilerim alk'sıaımauııasını tönıimenı Telkel) İdaresliniln eskisi ıglbi ve aynı yet
kilerle çjay işlelriırd idaresi geırdfemıetkteldliir. 

Çay Kuıruınıiuınıuin (kurulup, faıailliyele geıçııııesinıe ıkaldar, çıay işıleıriınin Telkel Idıa.resüıı'ee vo 
Çay Kuruimuıija linltikal edeeeik oıllan çay laıraşltırmıa EmlsitiStiülsü idlerinin Tamim Balcamlığınica. atksa1-
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tılmadan yürütülmesi için, kuruluş hazırlıklarının Ankara'da yapılmasının da daha kolay ye daha 
hızlı olabileceği düşünülmüştür. 

Kuruluş hazırlıkları sırasında, 1497 sayılı Kamında 'belirtilen bâzı süreler de aşılabileceğinden, 
bu sürelerin geçmiş olmasından ötürü işlerin aksamaması ye vatandaşların da zarara uğramaması 
gerekmektedir. Örneğin 1497 sayılı Kamımın geçici 4 ncü maddesi çay bahçe sahiplerinin, kanunun 
yürürlüğe girmesi ile fabrikalai'a baş vurmak zorunluluğunu hükme bağlamıştır. Yeni Kurumun 
kuruluş hazırlıklarının uzaması halinde, bu sürenin geçmesi ve bu yüzden yatandaşlarm zarara uğ
raması 'muhtemel olduğundan, (çünkü geçici 4 ncü maddenin son fıkrasına göre, süresinde başyur-
mıyanlar yeniden çay ba.hcesi kurmak istiyenler hakkındaki işleme tabi olurlar ve aym kanunun 
25 nci maddesi gereğince ruhsat almak, aksi halde para cezası yermek zorunda kalırlar). Zararın 
telafisi yoluna gidilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda, mâruz mahzurları bertaraf etmek gayesiyle hazırlanan tasarının tümü üzerinde sayın 
üyeler kişisel görüşlerini ifade etmiş, vuzuha e rdiril incisinde fayda>mül]â'haz;a e(dilen hususlar üzerinde 
Bakan gerekli açıklamaları yapmış, tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin yeterliliği kararım 
müteakip, Anayasa Komisyonunun değiştirişleri esas alınmak suretiyle maddelerin görüşülmesine 
geçilerek, söz konusu komisyonca, «Amaç» matlaplı 1 nci maddede gerekçede bulunması iktiza eden 
ve nitekim gerekçenle bertafsil izah edilen hususları çıkarmak ve metinde geçen «(Kanun kuyyetin-
de Kararname» deyimini Anayasamızın «63» ncü maddesindeki tarife uygunluğunu teminen, iba
reyi «Kanun hükmünde kararname» şeklinde değiştirmek, «Çay Kurumunun faaliyete geçmesi» iba
resine de «fiilen» kelimesini ilâve etmek suretiyle yapılan değişiklik aynen kaimi edilmiş, 2 nci mad
de, 1 ve o ncü maddelerde yer alan fakat aslında bu (Kapsam) matlaplı maddede yer alması muk-
tazi hükümleri söz konusu maddelerden çıkarmak ye bu maddeye ithal etmek suretiyle Anayasa Ko
misyonunun değiştirişine ilâ yeten Komisyonumuzca, da söz konusu maddenin (C) fıkrası Türkçe 
gramer kaidelerine uygunluğu sağlamak nedeniyle redaksiyona tabi tutulmuş ye madde bu değişik 
şekliyle kabul edilmiştir. 

i) ncü madde; 
İlkeleri vuzuha erdirmek gayesiyle Anayasa Komisyonunca yapılan değişik şekliyle kabul edil

miş ; 
4 ncü madde, yine süz konusu Komisyonca madde metninde geçen ve katiyeti ifade eder mahi

yette görülen (kullanır) kelimesi yerine (kullanabilir) kelimesi ikame edilmek suretiyle yapılan de
ğişiklikle kabul edilmiş, 

Yürürlük ve yüıHitme maddeleri ise tasarıdaki şekilleriyle aynen kaimi edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ye (lenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü 

Balıkesir Ankara Adana Afyon Karalı i sar 
C. Bile/ehan M. K. Yılmaz S. Kılıç II. Ilamamaoğlu 

Ankara. Ankara Aydın Bolu 
77. Balan T. Toker N. Menteşe 77. 1. Cop 

İmzada, bulunamadı İmzada bulunamadı 

Giresun İçel İzmir Kayseri 
J7. E. Turgutalp C. Okayuyuz K. Önder Söz hakkım mahfuzdur. 

M. Yüceler 
Konya Manisa Niğde Rize 

N. Kalaycıoğlu II. Okçu X. Kodamanoğlıı Söz hakkım mahfuzdur. 
İmzada bulunamadı S. Z. Köseuğlu 

Zonguldak 
7ı. Nedimoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 52Q) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

O . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Kurumu 
Kanununun uygulanması için alınacak tedbirlerle 

ilgili yetki kanunu tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sa
yılı Kanunla kurulan ve çay işlerinin ayrı bir 
kuruluş olarak yürütülmesi görevi verilen Çay 
Kurumunun teşekkül edip faaliyete başlama
sına kadar, kuruluş hazırlıkları sırasında çay 
işlerinin eskisi gibi aynı yetkilerle ve aksatıl
madan Tekel Genel Müdürlüğü ve Tarım Ba
kanlığı tarafından yürütülmesi, bu uygulama sı
rasında Çay Kurumu Kanununda yazılı sürelerin 
geçmesi sebebiyle vatandaşların mutazarrır ol
maması ve Çay Kurumu kurulması hazırlıkları- | 
mn daJha çabuk ve kolay bir şekilde tamamlan
ması için kuruluş hazırlıklarının Ankara'da 
yapılması suretiyle merkezi Rize'de bulunacak 
olan Çay Kurumunun biran önce faaliyete ge
çirilmesi amaciyle Bakanlar Kuruluna Kanun 
Kuvvetinde Kararname çıkarılması yetkisi ve
rilmiştir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu yetki Kanununa göre çı
karılacak kararnameler; 

a) Çay Kurumu kurulup faaliyete geçin
ceye kadar çay işlerinin eskisi giibi ve aynı yet
kilerle Tekel Genel Müdürlüğü ve Tanın Ba
kanlığı tarafından yürütülmesi, 

'b) Kuruluş hazırlıklarının daha çabuk ve 
kolay bir şekilde tamamlanması için bu hazır
lıkların Ankara'da yapılabilmesi, 

c) Çay Kurumu Kanununda belirtilen sü
relerin, gerektiğinde yeteri kadar uzatılması, 

d) Uygulamanın biran önce yapılarak Çay 
'Kurumunun faaliyete geçirilmesi için diğer ge
rekli tedbirlerin alınması hususlarını kap
sar. 

ilkeler : 

ıMSADDE 3. — Bakanlar Kurulu, birinci mad
de ile verilen yetkiyi kullanırken aşağıdaki il
keleri göz önünde bulundurur :. 

a) Çay Kurumu kuruluş hazırlıkları sıra
sında çay işlerinin aksatılmadan yürütülmesi, 
ni sağlamak. | 

Millet Meclisi 

ANAYASA KOMİYONUNUN DTCfJİŞTİRilŞİ 

6' . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Vay Kurumu 
Kanununun uygulanması için alınacak tedbirlerle 

ilgili yetki kanunu tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sa
yılı Kanunla kurulan Çay Kurumunun fiilen 
faaliyete- geçmesine kadar, çay işlerinin aksa
madan yürütülmesi amaciyle Bakanlar Kurulu 
kanun hükmünde kararname çıkarmaya yetki
lidir. 

Kapsam : 
MADDE 2. — Bakanlar Kurulunun bu ka

nuna göre çıkaracağı kararnameler ile; 
a) Tekel Genel Müdürlüğü ve Tarım Ba

kanlığı, 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Ka
nundan önceki yetkilerle çay işlerini yürütme
lerini sağlar. 

ib) Kurumun fiilen faaliyete geçmesiyle 
ilgili hazırlıkları Ankaratöa yaptırabilir. 

c) Çay Kurumu Kanununun geçici 1, ge
çici 3 ve geçici 4 ncü maddelerinde yazılı sü
releri, kurumun fiilen faaliyete başladığı ta
rihten itibaren 6 ayı geçmemek üzere yeteri ka
dar uzatabilir ve devir işlemlerini yine kuru
mun fiilen faaliyete geçmesine kadar erteli-
yebilir. 

İlkeler : 

'MADDE 3. — Bu yetki kanununa göre çı
karılacak kararnameler: 

a) Çay işlerinin yürütülmesinde aksama
ya meydan vermemek, 

b) Kanunda yazılı sürelerin geçmesi se
bebiyle hak sahiplerinin mutazarrır olmaları-

(S. Sayısı -. 529) 



^ 5 F 

— 7 — 

TARİH KOMİSYONUNUN DEĞlŞTİlUŞÎ 

6 . 12 .1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Kurumu 
Kanununun uygulanması için alınacak tedbirlerle 

ilgili yetki kanunu tasarısı 

Amaç : 

$£ADDE 1. — Anayasa Komisyonunun yap
tığı değişiklik aynen ka'bul edilmiştir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Anayasa Komisyonunun yap
tığı değişiklik aynen kaibul edilmiştir. 

İlkeler : 

IMADDE 3. — Anayasa Komisyonunun yap
tığı değişiklik aynen kabul edilmiştir. 

BİATÇE PLÂN KOMİSYONUNl'N 
DEMİŞTİR İŞ t 

6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Kurumu 
Kanununun- uygulanması için alınacak tedbirlerle 

ilgili yetki kanunu tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Anayasa Komisyonunun de-
ğiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bakanlar Kurulunun bu ka
nuna göre çıkaracağı kararnameler ile; 

a) Tekel Genel Müdürlüğü ve Tarım Ba
kanlığının 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı ka
nundan önceki yetkilerle çay işlerini yürütme
lerini sağlar. 

ib) Kurumun fiilen faaliyete geçmesiyle il
gili hazırlıklar Ankara'da yaptırabilir. 

c) Çay Kurumu Kanununum geçici 1, geçici 
3 ve geçici 4 ncü maddelerinde yazılı süreleri, 
kurumun fiilen faaliyete başladığı tarihten iti-
ibaren 6 ayı geçmemek üzere yeteri kadar uza
tabilir. 

Ayrıca kurumun fiilen faaliyete geçmesine 
kadar devir işlemlerini erteliyebilir. 

İlkeler : 

MADDE 3. — Anayasa Komisyonunun de-
ğiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 529) 
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b) Çay işlerinin, kuruluş hazırlıklariyle 
karışıp işlerim uzamaması ve zorlaşmaması için 
kuruluş hazırlıklaıinı Ankara'da yaptırmak. 

c) G-erek intikal içlin gerekse ekicilerin mü
kellefiyeti olarak Çay Kurumu Kanununda bu
lunan sürelerin, kuruluş hazırlıkları sırasın
da, geçmesinden ötürü vatandaşların mutazar
rır olmaması ve işlerin aksak ve eksik kalmama
sı için gerektiğinde Çay Kurumu Kanununda
ki süreleri yeterince uzatmak. 

d) Çay Kurumunun biran önce kurulup 
faaliyete geçmesi için 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 
sayılı Kanunundaki esaslar dairesinde gerek
li diğer tedbirleri almak. 

Yetki kullanma süresi: 

MADDE 4. — Bakanlar Kurulu bu Kanuna 
dayanarak kararnameler çıkarma yetkisini, bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl için
de kullanır. 

Yürürlük hükümleri : 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

18 . 1 . 1972 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
A. 1. Göğüs 

Devlet Bakam 
/. Öztrak 

Millî Savunana Bakanı 
F. Melen 

Dışişteri Bakanı 
H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Arar 

Ticaret Bakanı 
İV. Talû 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
/. Karaöz 

Adalet Bakam 
8. Bilge 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
C. Ayhan 

•Anayasa KJonıisycmımun değiştirici 

nı önlemek, 
c) Çay Kurumunun, kanundaki amaçlara 

göre fiilen ve bir an önce faaliyete geçmesini 
sağlamak, 

ilkelerini göz önünde bulundurur. 

Yetki kullanma süresi : 

MADDE 4. — Bakanlar Kurulu bu kanuna 
dayanarak kararnameler çıkarma yetkisini, bu 
kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl için
de kullanabilir'. 

Yürürlük hükümleri : 

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

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Sanayi ve Tek. Bakam 
M, Erez 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

Çalışma Bakam 
A. B. Uzuner 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
N. Devres 

lımar ve İskân Bakanı 
8. Bingöl 

Orman Bakanı 
S. tnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

Millet Meclisi (Ş. Sayısı* : 929) 
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Tarım Komisyonunun değiştirişi 

Yetki kullanma süresi : 

MADDE 4. — Anayasa Komisyonunun yap
tığı değişiklik aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük hükümleri : 

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

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi 

Yetki kullanma süresi : 

MADDE 4. — Anayasa Komisyonunun de
ğiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük hükümleri : 

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

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

..>... ı^a^ı 
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