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FAZLA OLACAKTIR
Türkiyede bundan sonra hükumetierin en büyük
olan iktisadi kalkınma, herşeyden
önce, verimli bir devlet teşkilatı kurabilme meselesidir. !ktisadi kalkınmanın birinci şartı, mevcut imkanlardan ve kaynaklardan en elverişli şekilde faydalanmak, bu imkanların ve kaynakların kullanılması sı
rasında her türlü israfın önüne geçmektir. Kalkınma
nın daima daha fazla yatırım yapmak1a mümkün olabileceği unutulmamalıdır; verimli bir teşkilat sayesinde sağlanacak tasarruflar, iktisadi kalkınınada
önder rolünü benimsemiş olan devletin, kendi payına
düşen yatırım haıcmini daha da arttırmasına imkan
verecektir. Yatırımlara mümkün olduğu kadar öncelik
tanımak amacıyla hazırlanmış olan 1961 bütçesinde
bile, iktisadi devlet teşekkülleri dışındaki devlet dairelerinin masraflanndan ancak % 31'ini yatırıma ayır
mak imkanını bulabildikleri ve cari masrafların bütün
devlet bütçesinin % 69'unu kapladığı hatırlanmalı
davası sayılacak

dır.

önümüzdeki yıllarda, cari masrafları kısmak
için her türlü tedbiri olmasa da bu nisbetlerin yatı
rımlar lehine geniş ölçüde değiştirilebileceğini söylemek fazla iyimserlik olur. Türkiyede nüfus binde 28
gibi rekor teşkil edecek bir hızla artmaktadır. Bu ar-
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tan nüfusun eğitim ve sağlık alanlarındaki masrafları
bugünkil nisbetlerin de üstüne çıkartacağı m hakkaktır. Ayrıca, demokratik idarenin tabii bir sonucu
olarak, şimdiye kadar görülen mutad devlet hizmetlerinin bundan sonra daya iyi ve daha geniş çapta görülmesi gerekeceği, dol ayısıyla bütün hizmet alanlarındaki cari masrafların devamlı bir artma temayülü
gösterecekleri söylenebilir. Bundan başka , bilhassa
yeni Anayasayla birlikte, sosyal güvenlik, sosyal sigortalar gibi alanl ara gidecek masrafların çoğalması
da normal karşılanmalıdır. Bütün memleketlerde gidiş bu istikamettedir.

DEVLET HiZMETLERiNt TOPLUMA OLAN
MALiYETLERiNi FAZLA ATTIRMADAN
llöREBiLMEK VE iKTiSADI PLANLAMAYI
GERE(.t GiBi YüRüTEBtLMEK ANCAK
tDARI BiR REJ<""ORMDAN SONRA
MüMKüN OLABiLECEKTiR
Devlet hizmetlerinin genişlemesiyle cari masrafların artması karşısında, fazla yatırım yapmak ihtiyacı da düşünülünce , istihlak mahiyetindeki kamu
h arcamalarında fert başına düşen miktarın fazla artroamasına çaJışılmalıdır. Başka bir deyimle, cari masraflardaki artış temposunun nüfus artışındaki tempoyu fazla geçmemesi sağlanmalıdır. Yukarıda sayı
lan sebepler ve unsurlar düşünülürse, bunun, gerçekl eştirilmesi ne derece güç bir hedef olduğu kendiliğinden anlaşılır. Hedefe yaklaşmak için başlıca çare
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teşkilattan

ve personelden daha verimli bir tarzda

faydalanmağa imkan verecek idari reformların başa
rılmasıdır. Türkiye mevcut kapasiteyi en verimli şe

kilde kullanmak zorunda olan bir memlekettir.
Yatırım payını arttırma meselesi dışında, iktisadi
planın hedeflerine erişebilme konusunda da idari reformun faydaları gözden uzak tutulmamalıdır. Planlama kavramı, herşeyden önce, memleketteki imkanların ve kaynaklann hesaplanmasını, erişiiecek hedeflerin belirtilmesini ve mevcut mekanizmanın bu
hedeflere doğru yöneltilmesini gerektirir. tınkanların
ve kaynakların hesaplanmasında lüzumlu bilgilerin en
alt kademelerden en üst kadernelere kadar aksamadan süzülebilmesi hedeflerin belirtilmesinde merkezdeki dairelerin ahenkli bir çalışma gösterebilmesi ve
nihayet devlet mekanizmasının belirli hedeflere doğru
yöneltilebilmesi, hep idari teşkilatın ve idari personelin vasıflarıyla ilgili konulardır. Devlet teşkilatı,
planlamanın gereklerine uygun rasyonel bir iş bölümüne ve işleyiş seviyesine erişmedikçe iktisadi planlamadaki israf, tekrar ve gecikme payının fazla ola-

cağı muhakkaktır.

lllAlU UE:FORMUN StYASl SONUÇLARI DA
öNEMLİ

OI.ACAKTIR

Türkiyenin iktisadi kalkınması ve sosyal meseleleri, Batının ilerlemiş memleketlerinde normal olarak
devlet faaliyetlerinin dışında kalan birçok konunun
devlet eliyle veya devlet yardımıyla halledilmesini zaruri kılmaktadır. Halbuki, memlekette çoğunlukla
yerleşmiş olan kanaat devlet faaliyetlerinin ağır iş
leyen, masraflı ve verimsiz faaliyetler olduğu merke5

zindedir. Bu sebeple, bazı meseleleri halletmek için
devletçe girişilen teşebbüsler, daha başlangıçtan itibaren şüpheyle karşılanmakta ve elverişli bir psikolojik havanın bulunmaması da bu teşebbüslerin başa
rısızlığında rol oynamaktadır. Devlet teşkilatının rasyonel hale getirilmesi ve devlet personelinden azami
verim alınması, halkın devlete ve devlet faaliyetlerine olan güvenini arttıracak ve bazı meselelerin çözülmesini kolaylaştıracaktır. Unutmamak gerekir ki,
Türkiye ,esas itibariyle, çeşitli sahalarda devlet faaliyetlerine imkan hazırlamak bakımından çok elverişli bir zemin teşkil etmektedir. Halk içinde yerleşen
«devlet baba » fikrinin ve halkın devlete olan güveninin, şimdiye kadar, teşkilat ve personel aksaklıkları
yüzünden zedelenmiş olmasına nekadar üzülünse yeridir.
Devlet teşkilatında ve personel sisteminde yapı
lacak olan reformlar, Türkiyenin siyasi istikbali bakımından da bir teminat teşkil edecektir. Devlet idaresinin aksamadan işleyen bir mekanizma haline getiriılmesi, devlet personelinin verim ve ehliyet bakımından üstün seviyeye çıkarılması , siyasi makamların yersiz müdahale imkanlarını azaltacak, siyasi makam sahiplerinin her işi bizzat görmek yolunda kapılabilecekleri aşırı merkeziyetçilik heveslerini önleyecektir. İdarenin yavaş işlediğini bahane ederek, çok
daha aşağı kademelerde görülmesi gereken işlerin
başına bizzat geçmek ve ihtisasın, bilginin, tekniğin
sesini susturmak isteyeceklere karşı en iyi çare, devlet mekanizmasını bu gibi müdahalelere lüzum bırak
mıyacak hale getirmektir. Demek ki, uzun vadede,
Türk demokrasisinin gelişmesi bakımından da idari
reform teşebbüslerine büyük bir pay düşmektedir.
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CUMHURiYET HALK PARTtSt tDARI REFORM
VZERlNDE ESKtDENBERt öNEMLE
DURMUŞTUR

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiyenin kalkınma
idari reformun ne derece önemli bir yer tuttuğunu anlamış bir partidir. İdari reform konusunda
yapılmış ilk ciddi araştırma ve yayınlanmış ilk etraflı
rapor da C. H. P. iktidarı zamanına rastlanmaktadır.
Devletçe hazırlatılan ve 1949 yılında Başbakanlığa
sunulan bu rapor !stanbul üniversitesi Profesörlerinden Dr. F. Neumark tarafından kaleme alınmış ve
«Devlet Daire ve Müesseselerinde Rasyonel Çalışma
Hakkında Rapor» adını taşımaktadır. Yedi bölümden
meydana gelen bu raporda, idari reorganizasyon ve
memur meseleleri bakımından ileri sürülen tavsiyeler,
Cumhuriyet Halk Partisinin serbest seçimlerle işba
şından uzaklaşmasından sonra ki devrede tatbik edilebUmiş olsaydı, herhalde bugün karşılaşılan davaların
çoğu halledilmiş olurdu.
sında

Cumhuriyet Halk Partisi zamanında idari reformla ilgili olarak yapılmış bir başka çalışmaya da
«Barker Raporu» denen vesikada rastlamak mümkündür. Milletlerarası Kalkınma Bankasına mensup
bir heyet tarafından 1949'da hazırlanan bu rapor,
Türk ekonomisi üzerinde etraflı bir araştırma mahiyetini taşımakla birlikte, Türkiyenin iktisadi kalkın
masını gerçekleştirecek olan mali politikayı ve idari
mekanizmayı da incelemekteydi.
Maalesef, ancak
195l'de yayınlanabilen ıbu rapordaki idari refomla ilgili tavsiyeler de takip edilmemiştir.
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Cumhuriyet Halk Partisi, 1958 de Araştırma Bürosunu kurduğu zaman ilk ele aldığı konulardan biri
bu olmuştur ve Araştırma Bürosunun 1 sayılı yayını
«Devlet Personeli Meselesi» başlığını taşır.
Cumhuriyet Halk Partisi, idari reform ihtiyacına
inanan bir parti olarak, son zamanlarda bu konuda
yapılan çalışmaları ilgiyle takip etmektedir. Devlet
Personel Dairesinin nihayet kurulması, Devlet Daireleriyle özel İdare ve Belediyelerin Yeniden Teşkilat
landırılması hakkında bir kanun tasarısının hazırlan
ması, İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeniden teşki
latlandırılması yolunda önemli bir raporun kaleme
alınması gibi çalışmalar, C. H. P. tarafından müspet
karşılanmıştır. Parti, bütün bu çalışmaları da gözönünde tutarak, işbaşma geldiği zaman idari refonn
konusunda neleri gerçekleştireceğini şimdiden tesbit
etmektedir.

TüRKiYEDE

ınAIU

REFORMU

GEUÇEKLEŞ

TtRME USULI .. EIU üZEIUNDE HENüZ BtR
11'iKilı BtııLiüiNE

VAIULMIŞ HEüiLDtR

İdari reformun hangi yollarla gerçekleştirileceği
ve bu amaçla ne gibi bir mekanizma kurulacağı eskidenberi tartışılan bir konudur. tdari reformun lüzumu hakkında azçok bir fikir birliği olmakla birlikte, bunun vasıtalarıyla ilgili olarak ortaya çeşitli teklifler atılmaktadır. Başka memleketlerin bu alandaki
tatbikatından da ilham alan bu teklifleri başhca i.iç
grupta toplamak mümkündür :
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1) Amerika Birleşik Devletlerindeki Hoover Koveya ingilteredeki Haldane Komisyonu gibi geçici bir komisyon kurarak idari reformun temellerini hazırlamak, gerekli araştırmaları yapmak ve
devlet dairelerine tavsiyelerde bulunmak veya gereklı
reform mevzuatını kaleme almak;
misyonları

2) Fransa'daki Devlet Personel Dairesi, ingllt~
rc'deki Hazine Bakanlığı gibi daimi organlar vasıta
sıyJa idari reform tedbirlerini tesbit etmek ve geı·ekli
hamleleri yapmak;
3) idari reform tedbirlerini ve daireler içindeki
gerekli bünye reformlarını müesseselerin kendilerine
bırakmak ve her müessesenin içinde rasyonel metodların bulunmasıyla meşgul araştırma ve teşkilatıanma
büroları meydana getirmek.
Türkiyede, «Devlet Daireleriyle özel idare ve Be-lediyelerin Yeniden Teşkilatlandırılması » hakkında
hükumetçe hazırlanmakta olan tasarıda, başlangıç
safhasında birinci yol seçilmişe benzemektedir. Gerçekten, Tasarının birinci maddesinde «genel ve katma bütçeye dahil daire ve müesseselerle özel idare ve
belediyelerin yeniden teşkilatlanması için yapılacak ça
lışmalann Başbakanlığın uhdesine verildiği » belirtilmekte ikinci maddesinde de «bu kanunda yazılı vazifeleri yerine getirmek üzere Bakanlar Kurulunca ·tayin edilmek suretiyle bir başkan ve dört üyeden mürekkep bir tdari Reform Komitesi teşkil olunur» denmektedir. Tasarının öbür maddelerinden de anlaşıl
dığı gibi, bu komiteyi ve ona bağlı çalışma kollarını
meydana getirecek o.lan kimseler devamlı surette bu
işle meşgul olacak değillerdir ve öbür deviP-t dairelerindeki asıl işlerini muhafaza edeceklerdiı· Başka bir
deyimle, ldari Reform KomitC;si, tıpkı bazi memleket-
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lerdeki reform komiteleri gibi, «geçici.> bir mahiyet
taşıyacaktır.

Bununla birlikte, idari reformun personelle ilgili
veçheleri üzerinde deva;mlı çalışmalar yapınakla görevlc~ıdirilmiş bir başka nıüsssese daha meyrlana getirilmiştir. Gerçekten, 13 Aralık 1960 tarihli ve 160
mımaralı kanunla kurulan Devlet Persone! Dairesi,
devlet personelinin çalışm a şartları, ücret ıır ~m·,; pleri
ve h1zmet vı::sıfları bakımından uzun vaJe ~ t bir geliş
m<~yi sağlay~· cak tedbirleri alm ~•. kla görcvlendirilmektedir. Hatt~ı. « çalışma metodl ~trının rasyc•L·~ ı bir hale
gdirilmesi i~in tatbiki gerek:?.n usul ve ~sasları tayin
t'lmek » de bu dairenin görevieri arasında(l ; ·:

DiiHiATLt DA VltANILDiül TAKDiRDE,
liARIŞIK

BiR MEKANtZMA KURMADAN DA

TüRKtYEDEKt tDARl REFORMU
GERÇEKLEŞTiRl\fEK

MüMKüNDüR

İdari reform teşebbüsüne girişıneden önce, bu
konuda karşılaşılan meselelerin neler olduğunu iyice
belirtmek ve kurulacak mekanizmayı da buna göre
tayin etmek şarttır. Bu noktadan hareket edince,
Türkiyede idari reformla ilgili meseleleri birbirinden
azçok ayırdedilebilecek üç ana grupta toplamak mümkündür :

1) Devlet idaresinin temel
meseleler.
·

t,eşkilatlaııışıyla

Çeşitli
devlet görevlerinin
sında bölünüşü, devletin iktisadi

lO

ilgili

bakanlıklar
arafaaliyetlerinin ve-

şekilde yürütülmesi için gerekli mekanizmanın kuruluşu, bütün bu görevler ve faaliyetler arasın
da koordinasyonu sağlayacak mekanizma tedbirlerinin alınması ve devletin temel teşkilatlanışına iktisa·
di planlamanın icaplarına uygun bir şekil verilmesi

rimli bir

gibi meseleler bu gruba girmektedir.

2) I>evlet idaresinin çah!'jma usulleriyle ilgili meseleler.
Daireler ve müesseseler, içinde temel teşkilatla
kalan ikinci derecedeki teşkilat meseleleri devlet dairelerindeki işlemlerin rasyonel bir hale
getirilmesi, çalışma usullerinin standardlaştırılması
gibi konuları bu grup içine sokmak mümkündür. Batı
dünyasında «Organizasyon ve metod çalışmaları»
adıyla anılan bu konular daha çok idare tekniği ile
ilgili olmaktadır.
nışın dışında

3) Personel meseleleri.
Devlet

teşkilatında çalışacak

personelin

işe alın

ması, yetiştirilmesi ve terfii ile ilgili meseleler, sınıf
landırma, harem ve ücret konuları ve Türkiyedeki
personel rejiminin çeşitli veçhelerinin incelenmesine
ve gerekli tedbirlerin alınmasına ait çalışmalar bu

gruba girecektir.
Karşılaşılan meselelerin bu şekilde ana gruplara
ayrılmasından sonra, bunlar üzerinde çalışacak mekanizmanın kurulmasına sıra geldiği zaman görülecektir ki bu meselelerin çözülmesiyle uğraşan veya
görevlendirilmiş bulunan müesseseler Türkiyede za-
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ten mevcuttur. Bütün dava, bu müesseseleri karşılaş
tıkları meseleleri çözebilecek hale getirmek ve gerekirse aralarında koordinasyon sağlamaktır. Karışık
bir mekani~ma yaratmadan da, yukarıdaki üç mesele
grubuna t ekabül eden meüsseseleri esas alarak bir
idari reform hareketine g:irişmek pekala mümkün
olacaktır :
1) Devlet idaresinin temel teşkilatlanışıyla ilgili
mcselelerin bir çözüme bağlanması ve bu konuda hükümete ve meclise gerekli tekliflerde bulunulması
için Devlet Planlama Teşkilatının Koordinasyon Dairesinin görevlendirilmesi doğru olabilir. Zaten, Devlet
Planlama Teşkilatının Kurulması h akkındaki 91 sayılı kanun, «devlet teşkilatında planın gerçekleşmesi
ni kolaylaştıracak idari ve hukuki tedbirleri tesbit ve
tavsiye etmek » vazifesini bu daireye vermektir. Aslında , devlet idaresinin en yukarı kadernelerinde bir
teşkilat r eformuna lüzum gÖsteren sebeplerin başında
koordinasyon ihtiya c ı ve bu koordinasyonu kolayca
sağılayacak bir mekanizma kurmak arzusu gelmektedir. Devlet Planlama Teşkilatının Koordinasyon Dairesi, kendi çalışmalarının tabii bir sonucu olarak,
devlet idaresinin üst yapısında hangi noktaların aksadığını, hangi görevlerin hangi bakanlıklara verilmesinin uygun düşeceğini, iktisadi devlet teşebbüslerinin
dağılışında, idaresinde ve murakabesinde hangi esasların takip edilmesinin lüzumlu olduğunu ve nihayet
çeşitli devlet faaliyetleri arasında koordinasyon sağ
lamak için en elverişli mekanizmanın nasıl bulunabileceğini azçok kararlaştırmış olacaktır. Yüksek kademedeki idari reform baraşılı bir iktisadi planlamanın
şartlarından biri olduğuna göre, Devlet Planlama Te~
kilatuun Koordinasyon Dairesiııi, gerekli uzmanlarla
da takviye edıerek, bu i ş üzerinde .çalışmalda görevli
kılmak kadar ta.bü bir şey olamaz. Kaldı ki, yüksek
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kademedeki idari reformun iktisadi devlet teşebbüs
leriyle ilgili olan kısmı için şimdiden yapılmış olan
çalışmalara Devlet Planlama Teşkilatının uzmanları
da. geniş ölçüde katılmışlar ayrıca, şumullü bir idari
reform için fiili çalışmalara başlanmasında ve tasarı
ların hazırlanmasında büyük rol oynamışlardır.
2) Devlet idaresinin çalışma usulleriyle ilgili meseleler üzerinde yapılacak incelemeleri ve işlemlerin
rasyonel hale getirilmesi için gerekli mevzuatın hazırlanmasını Türkiye ve Ortadoğu
Amme İdaresi
Enstitüsünün Organizasyon ve Metod Şubesine bırak
mak doğru olabilir. 1952 yılında Türk Hükumetiyle
Birleşmiş Milletler Teknik Yardım İdaresi arasında
imzalanan bir anlaşmayla kurulan ve sonradan 7163
sayılı kanunla bugünkü statüsünü kazanan
Amme
İdaresi Enstitüsü, başka konular yanında, devlet dairelerindeki çalışma usulleri üzerinde de geniş ölçüde
durmuş, bu konuda çeşitli araştırmalar yapmıştır.
Şimdi, mesele, uygulanma bakımından çok ihmal edilmiş olan bu araştırmaları fiiliyat safhasına sokmak
ve bunun için gerekli temasları sağlamaktır. Bu konuda ilk yapılacak iş, her bakanlık, daire veya müessese içinde, sırf o teşkilatın mesleleriyle meşgul olmak üzere küçük birer «organizasyon ve metod>> şu
besi kurmak, Amme İdaresi Enstitüsündeki Şubeyi
de bu çalışmalara yol gösterebilecek ve aralarında
koordinasyon sağlıyabilecek şekilde takviye etmektir.
3) Devlet Personel Dairesinin kurulması, personel meseleleri için özel ve geçici bir «reform komitesi» nin kurulmasına lüzum bırakmamıştır. Personel
konusundaki çalışmaların bu daire vasıtasıyla yürütülmesi kafi gelecektir.
ıa

İdari reform konusunun bu üç ana meselesi üzerindeki çalışmalarda da koordinasyon sağlamak .Jüzumu inkar edilemez. Yukarı kademedeki teşkilatlan
ma meseleleriyle devlet idaresinin çalışma usulleri ve
nihayet personel konuları arasında esaslı bir bağlantı
bulunduğuna göre, her üç grupta çalışma yapan müesseselerdeki ilgililerin zaman zaman bir araya gelmeleri ve aralarında ahenk sağlamaları için muntazam aralıklarla koordinasyon toplantıları yapmaları
gerekecektir . ..Bu şeklin, idari reform için, muhtelif
devlet dairelerinden çağrılmış kimselerden kurulu geçici bir komite meydana getirmekten daha verimli
olacağı düşünülebilir.

CUMHPRtYET HALK PARTtSt, tDARt
REFORMUN GEÇiCt BtR

tŞ

DECtL, DEVAMLI

BtR AMELtYE OLDUüUNA tNANMAKTADIR
İdari reform için geçid kuruluşlaı·dan ziyade devaımlı müesseselerin tercih edilişi, teşkilatıanma ve
personel konularında yapılacak düzeltme ve ayarla-

bir hamlede halledilecek meseleler olmayışın
dan doğmaktadır. İhtiyaçlar değiştikçe, devlet idaresinin de bu değişiklikleri takip edebibiiesine imkan
verebilmek için, idari reformu devamlı bir ameli~
olarak telakki etmek ve reform mekanizmasını buna
göre kurmakta fayda vardır.

maların

İdari reforma girişilirken dikkat edilecek bir baş
ka nokta, meseleyi halka iyice anlatırnak ve gerekli
psikolojik zemini hazırlamaktır. Türkiyede, şimdiye

kadar kullanılmış yanlış usuller yüzünden, «idari reform » kelimelerinden sonra, herkesin aklına hemen
« t~nsikat» fikri gelmektedir. Halbuki halka anlatmak
gerekir ki idari, reformdaıki gerçek amaç, mevcut imkanlarla daha fazla iş .başarmak ve daha verimli çalışma yapabilmektir. Rasyonel işbölümü ve rasyonel
çalışma usulleri yoluyla personel tasarrufu sağlansa
bile, Türkiyede devlet eliyle vatandaşa arzedilecek
hizmetler o derece hızla artmaktadır ki, herzaman
için fazla personelden istifade etmek ve bunları yeni
iş sahalarına sevketmek bu suretle «tensikat» a gitmeden gerekli ıslahatı başarmak mümkün olabilecektir. tdari reformun başarılı olabilmesi bakımından bu
noktanın halka iyice anlatılmasında fayda vardır.

TtJRKtYEDEKt iDARI REFORMA tDARE
TEŞKtLATININ

TEMEL YAPISINDAN

BAŞLAMAK GEREKECEKTİR

Türkiyede bugün başlıca şikayet konularından
biri de idare teşkilatının temel yapısındaki ahenksizliktir. Görev ve yetkilerin bakanlıklar veya başka
kuruluşlar arasında rasyonel şekilde dağıtılması başarıyla yapılabilmiş değildir; görev ve yetkiler arasın
da tedahüıller ve tekrarlamalar görülmektedir; buna
karşılık, bazı görevlere veya yetkilere sahip çıkacaık
makam bulmak güçtür. Bu bakımdan, Türkiyede girişilecek herhangi bir reform hareketinin bakanlıklar,
hatta başbakanlık seviyesinden başlaması gerekmektedir.
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Bakanlıklar seviyesinde karşılaşılan başlıca meseleleri, görevlerin rasyonel bir şekilde dağılması ve
bakanhklar arasında koordinasyon sağlanması diye
iki ana grupta toplamak mümkündür. Bilhassa koordinasyon bakımından Başbakanlık makamı büyük
önem kaza;nmaktadır. Fakat, teşkilat konusunda bir
reform yapılırken, Başbakanlık makamının, herşey
den önce, «polibk » bir koordinasyon makamı olduğu
unutulmamalıdır. Başba· kanın bütün bakanlarla temas halinde bulunması ve, asıl önemlisi, Bakanlar
Kurulunun başı olması, hükumet mekanizmasının
muhtelif kesimlerinde alınacak kararların genel siyasi
tutuma uygun olmasını sağlamak bakımından birinci
derecede rol oynamaktadır. Türkiyede gitgide daha
fazla önem kazanacak oJan bu «siyasi koordinasyon »
un veya, daha elverişli bir deyimle, «bütün hükumet
kararlarında genel tutum birliği sağlama » nın başa
rıyla yapılabilmesi için, icrai mahiyette olan ve doğ
rudan doğruya herhangi .b ir bakanlığa bağlanması
mümkün görülen görevlerin başba·kanlığa bağlanması
temayülünden kaçınmak gerekir. Bu sebeple, Diyanet
İşleri Başkanlığı gibi özel durumlar dışında, bazı genel müdürlüklerin Başbakanlığa bağlanması hatalı
bir yol olmuştur. Şimdiye kadarki tatbikat açıkça
göstermiştir ki, doğrudan doğruya ·başbakanlığa bağ
lanan genel müdürlüklerin idaresi, eninde sonunda,
devlet Bakanlarından birinin sorumluluk alanına
girmektedir. Halbuki, başka memleketlerde, «sandalyesiz veya dosyasız bakan » diye de anıl an devlet bakanlarından beklenen şey, doğrudan doğruya icrai
ma;hiyetteki işlerle uğraşmak değil, siyasi koordinasyon çalışmalarında Başbakana yardım etmek, onun
göstereceği alanlarda ve özel çalışma isteyen konularda gayret sarfetmek, Başbakanın işlerini kolaylaştır
maktır.

16

Siyasi koordinasyon dışında, (!evlet mekanizması
ahenk sağlıyabilecek füli bir koordip.asyona geiince, bu sahada yapılması gereken
çok şey vardır . Türkiyede, şimdiye kadar, tahsisat
ve kadro imkanları yoluyla, bütün devlet daireleri
arasında çok dar manasında bir koordinasyon sağ
hyabilen tek müessese olarak Maliye Bakanlığı görülmekteydi. Fakat, Maliye Bakanlığının sadece mali
açıdan ve mali politikanın icaplarına göre yaptığı bu
koordinasyon çok yetersiz görülmüş ve aynı endişe,
Devlet Planlama Teşkilatı ve Devlet Personel Dairesi
gibi koordinasyoncu yönleri çok ağır basan yeni teşekküllerin Maliye :Bakanlığına değil, Başbakanlığa
bağlanmasına yol açmıştır. Elinde bulundurduğu mali kontrol ve müdahale imkanları dolayısıyla, füli koordinasyon bakımından Maliye Bakanlığının müessir
bir teşkilat nüvesi olabileceği muhakkaktır. Ancak,
bu yola gidilmeden ö~ce, rasyonel yetki dağılışı esaslarından hareket ederek, bizzat Maliye Bakanlığının
bünyesinde esaslı bazı reformların yapıiniası gerekmektedir.
nın çalışmalarında

Maliye Bakanlığının, İngilteredeki Treasury (Hazine Bakanlığı) gibi, bütün devlet teşkilatı içinde koordinasyon sağlayan bir bakanlık haline getirilebilmesi için, bu bakanlığın bünyesindeki vergi, tahsilat
v.s. gibi sadece devlete gelir toplamaktan ibaret olan
görevlerin ayrı bir «Devl.et Gelirleri Bakanlığı» mı
verilmesi ve Maliye Bakanlığının «Vergi tahsili» ve
«bürokratik rutin»mahiyeti çok ağırbasan bu işlerden
kurtarılması düşünülebilıir. Bu yapıldıktan sonra, tahsisat ve kadrolar üzerindeki hakimiyeti yoluyla, Maliye BakanJığının şimdiye kadar öbür bakanlıklar üzerinde tesis etmiş ıbulunduğu «fiili üstünlük» ten faydalanıp müessir bir koordinasyon mekanizmasının
kurulmasına girişilebiJir. Gelirlerle ilgili görevlerin
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ayrılmasından sonra, Maliye Bakanlığı bünyesinin,
meselelere sadece mali açıdan bakmayan ve kalkın
ma, yatırım politikası gibi meseleler üzerinde düşüne
bilen iktisatçılada da t akviye edilmesi şarttır.
Bakanlıklar arasında rasyonel bir yetki dağılışın
dan bahsederken, «Devlet Gelirıleri Bakanlığı » nın kurulmasıyla ilgili düşünceleri ortaya koyduktan sonra,
Gümrük ve Tekel Bakanlığının, başlıca amacı devlete
gelir sağlamak olan gümrükle ilgili faaliyetlerini
« Devılet Gelirleri Bakanlığı » na aktarmak düşünüle
bilir. Geriye kalan tekel işlerini ise, alım-satım ve sanayi faaliyetleri bakımından, Ticaret, Tarım ve Sapayi Bakanlıklarına bağlı iktisadi deviet teşekküllerine
yeya genel müdürlüklere dağıtmak rasyonel işbölümü
esaslarına daha uygun düşecektir. Teşki.la t alanında
yapılacak bu değişikliklerin sonucu, Gümrük ve Tekel
Bakanlığının lağvedilmesini ve bu bakanlık personelinin başka bakanlıkların çerçevesine alınmasını ger ektirebilir.
açıdan bakıldığı

zaman, tmar ve tskB.n Baele alıp dikkatle incelemek
Planlama Teşkilatının kurulmasından sonra, bu Teşkilatın Sosyal Planlama
Dairesinin faaliyetleriyle !mar ve İskan Bakanlığının
bilhassa iskan konusunda yaptığı çalışmalar arasında
çeşitli tedahüllere ve tekrarlara rastlanmaktadır.
!mar ve !skan Bakanlığının bölge kalkınmasıyla ilgili
planlama faaliyetlerinin Devlet Planlama Teşkilatı
iıle ilgili olduğu muhakkaktır. Bu planların milll kalkınma politikasıyla ahenkli hale konmasına .bilhassa
ihtiyaç vardır. Planiarın uygulanmasına geli.nce, bu
uygulanış tmar ve İskan Bakanlığı gibi birtek bakanlığın imkanlanm çok aşmakta ve çeşitli bakanlıkla
rın birlikte çalışmalarını gerektirmektedir. Demek ki,
Bu

]{anhğının durumunu da
faydalı olacaktır. Devlet
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!mar ve !skan Bakanlığının durumu ve idare mekanizmasındaki yeri üzerinde durulmak lazımdır.
Bakanlıklar seviyesinde teşkilatıanınayla
ilgili
olarak yapılacak reformlarda dikkat edilmesi gereken
bir nokta, lüzumundan fazla bakanlık yaratmaktan
çekinmek olmalıdır. Devlet mekanizmasının fazla bakanlıklar halinde bölünmesi veya birbirleriyle ilgili
bütün dairelerin bir araya getirilecek yerde çeşitli
bakanilkiara dağılması koordinasyonu zorlaştıracak
tır. Bu bakımdan, son zamanlarda Türkiyede sık sık
görüJen bir temayüle kapılmamakta fayda vardır :
bazı bakanlıklara bağlı genel müdürlükierin birer bakanlık haline gelmeyi prestij meselesi yapmaları ve
bu yolda gayret sarfetmeleri, idarenin temel kuruluşunu rasyonel esaslara dayandırmak yolundaki çalış
mBJlara engel olmamalıdır.
Bakanlıkların yetki alanlarını ve sayıl arını rasyönel ölçülere göre tesbit ettikten sonra, girişilecek
ikinci hamle, genel müdürlükleri ve iktisadi devlet
teşekküllerini en yakından ilgili bulundukJarı bakanlıklara bağlamaktır. Bugünkü duruma göre, devletin
mesela iktisadi alanda giriştiği bazı teşebbüsl er, görevleri kendilerininkine en fazla uygun dü şen bakan-

lıklara bağlanmış değildir.

Mesela. Ziraat Bankası ,Tarım veya Maliye BaTicaret Bakanlığına b ağl anmış tır.
Ha1buki, Bankanın faaliyet sahası ve t akip edeceği
politika Tarım Bakanlığıyle daha yakında ilgilidir.
kanlığına değil,
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Aynı şey, bugün Ticaret Bakanlığına bağlı olarak
idare edilen Toprak Mahsulıleri Ofisi ile Et ve Balık
Kurumu için de söylenebilir. Bu ıbağlanışları değiştir
menin yerinde olup olmayacağı düşünülmelidir. imalat f aaliyeti genişlediği takdirde Zirai Donatım Kurumunun da Sanayi Bakanilığına bağlı kalmak suretiyle
mi, yoksa Tarım Bakanlığına bağlanınakla mı daha
verimli çalı~abileceği yakından incelenmelidir.

iDARI REFORM tKTtSADl DEVLET
TE ŞEKKVLLERiNtN

BüNYELERiNt ISLAH

ETMEK BAKIMINDAN DA FAYDALI
OLACAKTIR
Bakanlıklar arasında rasyonel görev dağıtımı ve
teşekkülün ne yakından ilgili bulunduğu bakanlı
ğa b ağlanması m eseleleri üzerinde dururken, iktisadi
devlet teşekkü1lerinin yeniden teşkilatıanınasi konusundaki çalışmaları gözönünde bulundurmakta fayda
vardır. Cumhuriyet Halk Partisi, bu bakımdan, bir
uzmanlar heyeti tarafından hazırlanarak Maliye Bakanlığınca bastırıhp dağıtılan «Türkiye Iktisadi Devlet Teşebbüsleri Hakkında Rapor» u büyük bir memnunlukla karşılamıştır. İleride yapılacak idari reform
sırasında bu raporda ortaya konmuş olan tavsiyelerden de geniş ölçüde faydalanıl acağı muhakkaktır.

her

Raporda da belirtildiği gibi, bugün, devletin iktisadi faaliyetleri şu üç ana teşkilat tipi vasıtasıyla yürütülmektedir :
1) Normal devlet daireleri,
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2)
')

İktisadi

Devlet

Teşekkülleri,

Kısmen devılet, kısmen

idaresinde

çalışan

de özel teşebbüsün
karma teşebbüsler.

Devletin iktisadi faaliyetleri bakımından yapıla
cak idari reformda gözönünde tutulması gereken ilk
nokta, bu faaliyetlerin kendi mahiyetierine en uygun
düşen teşkilat şekline sahip olup olmadıklarını araş
tırmak olmalıdır. Bu sebeple, devletin bütünüyle veya
kısmen katıldığı iktisadi teşebbüslerin hepsi birer birer gözden geçirilmeli ve bunlann normal devlet dairesi, iktisadi devlet teşekkülü veya karma teşebbüs
şekillerinden hangisine tabi olacaklan objektif esaslara göre tesbit edilmelidir.
Aslında normal devlet dairesi şeklinde idare edilmeleri mümkünken ,sırf personel politikasında serbestlik sağlamak ve bazı formalitelerden kurtulmak
maksadıyla iktisadi devlet teşekkülü halinde idare
edilen faaliyetlere rastlamak mümkündür. Bu bakım
dan, teşkilat alanında yapılacak bir idari reformda,
sırf öbür dev.let dairelerine hizmet etmek amacıyla
kurulan bir Devlet Malzeme Ofisinin veya emeklilik
fonlarının idaresiyle görevli bir Emekli Sandığının,
döner sermayeli birer devlet dairesi olarak yönetilmelerinin mümkün olup olmadığını araştırmakta fayda
vardır.

Mutlak bir iktisadi mahiyct taşıyan devlet faaliyetleri için Türkiyede kabul edilmiş olan teşkilat şek
li, 3460 sayılı kanunla belirtilen «İktisadi Devlet Teşekkülü» şeklidir. Fakat, bilhassa son on yılın tatbikatında, hemen hemen aynı mahiyette olan faaliyet
alanlannda bile bu şekil bir «temel tip» olarak alın
mış değiıl.dir. Mesela, ulaştırma alanında, Türkiye
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Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bir iktisadi devlet
olarak idare edildiği halde, Denizcilik Bankası ve Türk Hava Yolları birer anonim şirket olarak
çalışmaktadırlar. Halbuki bu şirketlerdeki sennayenin yüzde yüze pek yaklaşan bir kısmı devlete aittir
ve başlangıçtaki semboılik hususi teşebbüs payların
da da şimdiye kadar hiçbir önemli artış görülmemiş
tir. «Türkiye iktisadi Devlet Teşebbüsleri Hakkında
ki Rapor» un 41, sayfasında denildiği gibi «kamu teşebbüslerindeki teşkilat şekillerinin çeşitliliği,
daha
geniş planda da organizasyon münasebetlerini muğ
laklaştınnaktadır. Gerek Havayolları, gerekse DenizciJik Bankası, nazari olarak Ulaştırma Bakanlığına
bağlıdır. Fakat kanna şirket statüsünde oldukların
dan, 3460 sayılı kanunun derpiş ettiği kontrallara tabi değildirler. Böylece, hiyerarşik düzendeki yerleri,
hemen hemen hayali kalmaktadır. » Devlet sennayesinin iyi kullanılması ve belli bir 3!landaki bütün gayretierin belli bir hedefe doğru yöneltilmesi bakımın
dan bu organizasyon farklılığının ne büyük mahzurlar doğuracağı aşikardır.
teşekkülü

idari reform sırasında önemle ele alınması gereken bir teşkilat şekli de«karma teşebnüs » tipidir. tktisaql devlet teşebbüsleriyle ilgili olarak hazırlatılan
rapor, «kanna teşebbüs » sisteminin şimdiye kadar
faydadan çok, zarar doğurduğunu belirtmektedir. Bir
kere, bu tip, Ticaret Kanununa tabi bir statü· elde
edebilmek için, önemsiz miktarda hususi sermaye sağ
iJ.ayarak kamu politikasının karar veliresinden kurtulmak maksadıyla suistimal edilmiştir. Ayrıca, yine
Rapordaki ifadeye göre, «kamu kontrolüne az imkan
verdiği, hususi müteşebbislerle kamu idarecileri arasında dalavereli anlaşmalara çok fırsat verdiği için
karma sistem yolsumuk potansiyeline sahip bulunmaktadır » . Bu sebeplerle, son on yıl içindeki bütün
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suistimalleri de gözönünde bulundurarak, yapılacak
herhangi bir idari reformda bu tipin meseleleri üzerine de dikkatle eğilrnek ve suistimal yollarını kapatmak gerekecektir.
Bu açıdan bakıldığı zaman, karma teşebbüsleri
kesin olarak iki kategoriye ayırmak gerekecektir :
kamu sermayesinin % 5l'den fazla olduğ·u teşebbüs
ler ve kamu sermayesinin % 5l'den az olduğu teşeb
büsler. Bütün mutevassıt tipler ve iştiraklerin iştiraki
şeklindeki teşebbüsler gözden geçirildikten sonra, bu
iki kategoriye göre belli bir teşkilat ve murakabe
sistemi uygulamak mümkün olabilecektir. Sermayesinin % 51 devlet elinde bulunan teşebbüslerin 3460
sayılı kanunun tesbit ettiği teşkilat ve murakabe sistemine tabi tutulmaları kadar tabii bir şey olamaz.
Asıl dikkat edilmesi gereken nokta, şimdiye kadar
türlü suistima:llere yolaçmış olan ikinci kategoridir.
Bu noktada, İktisadi Devlet Teşebbüsleri Hakkındaki
Raporda, gerek yabancı, gerekse yerli uzmanlar tarafından tavsiye olunan usUle katılınarnağa imkan
yoktur. Çeşitli iktisadi teşebbüslerdeki devJet iştirak
lerinin merkezi bir fondan idaresi, münferit iktisadi
devlet teşekküllerinin şu veya bu şekilde aldatılmala
rını veya yanlış yola sevkedilmelerini önleyecektir.
Bu nokta, devlet iştiraklerinin olduğu kadar, bizzat iktisadi devlet teşekkillleri tarafından yapılacak
yatırımların da birtek elden idaresi meselesini ortaya
çıkarıyor. Planlı kalkınınayı kolaylaştırıcı bir tedbir
olarak, iktisadi devlet teşekkülleri için bir merkezi
fon tesisi şarttır. Aynı fikre, İktisadi Devlet Teşek
külleri Hakkındaki Raporda da rastlamak mümkündür. Yabancı uzmanlar, biri Amme Teşebbüsleri Yatırım Fonu, öbürü de DevJet İktisadi İştirakleri Ofisi
adıyla iki müessese kurulmasını tavsiye etmektedir-
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ler. özel teşebbüslere iştirakin de devletin yatırım politikasıyla Hgili olduğu düşünülürse, «Devlet Yatırım
Fonu » adıyla birtek müessesenin her iki işi de göre-

bileceği hatıra gelir. Tasfiye edilmeleri şiddetle tavsiye edilen azınlıktaki devlet i ştirakleriyle ilgili incelemelerin de bu Fon tarafından yapılması mümkündür.

Cumhuriyet Halk Partisi, iküsadi devlet teşek
küllerinin murakaıbesiyle ilgili meselelecin de büyük
bir dikkatle t ekrar ele alınmasılüzumuna inanmaktadır. 1938 yılında 3460 sayılı kanunla tesbit edilen sistem, zamanla b azı a ksaklılclar göstermiş ve müessir
bir şekilde i şl eyemez hale gelmiştir. İktisadi devlet
teşekkülleri için adeta bir şirketin genel kuruluna
benzeyecek tarzda düşünülen Umumi Heyet müessesesi tatbikatta iyi sonuçlar vennemiştir. Nitekim, 27
Mayıs 1960't an sonra çıkarılan 23 sayılı kanun iktisadi devlet teşekkülleri için hazırlanacak raporların
artık doğrudan doğruya « teşrii organa» gönderilmeuini gerektirmektedir. Yeni kuruJacak olan Türkiye
Büyük Millet Meclisinin her iki meclisinde de iktisadi
devlet teşek k ü ll eri nin murakabesiyle ilgilenecek ve
raporları gözden geçirecek birer komisyon kurmak,
makul bir fikir olarak gözükmektedir.
İktisadi devlet teşekkülleriyle ilgili raporJarın hazırlanmas ı bugün için Yüksek Murakabe Heyetine
(eski adıyla, Umumi Murakabe Heyeti) düşmektedir.
Heyet, raporlarını hazırlarken yaptığı murakabede

hem verimlilik meseleleri üzerinde durmakta, hem de
mali denetimle meşgul olmaktadır. Verimlilik murakabesi, yani gerek genel kalite bakımından, gerekse
baışvurulan usullerin hedeflere uygunluğu bakımından
teşekküllerdeki tatbikatın ölçülmesi, bugün Yüksek
Murakabe Heyetinin tek baışına altından kalkarnıya
cağı kadar ağır bir iştir. Nitekim, Heyetin şimdiye

24

kadar hazırladığı raporlar, verimlilik konusunda fazla derine inmemekte, zaten teşekküllerce malum bulunan birtakım bilgilerin sıralanmasından ileriye geçmemektedir. Bu bakımdan, verimlilik murakabesini
Yüksek Murakabe Heyetinden ayırmak ve teşekkül
lerin kendilerine veya rasyonel şekilde bağlanacalcları
bakanhklara bırakmak doğru olabilir. Bu nokta, !ktisadi Devlet Teşebbüsleri Hakkındaki Raporda ileri
sürülen görüşe de uygun düşmektedir.
Mali murakabenin, Raporda tavsiye edildiği şe
kilde «Amme Teşebbüsleri Mali Murakıplığı » adıyla
yepyeni bir müessese kurmak yerine, Yüksek Murakabe Heyetinde bırakılması, idari reformlarda yerleş
miş müesseselerle fazla oynamamak düsturuna daha
uygun düşecektir. Ancak, bu takdirde, Yüksek Murakabe Heyetinin, mali murakabe alanında çalışmış eski
personeline ilaveten yeni unsurlada takviye edilmesi
gerekecektir. Mali murakabe dışındaki alanlarda çalışmış personelin de ilgili bakan1ıklara veya teşckkül
lere nakledi,l meleri yapılacak reformun mantıki sonucudur.

tDARl REFORM

~OLKl TEŞKILAT

VE

MAHALLI IDARELER OZERtNDE DE
MOSBET TEStRLER GöSTERECEKTIR
Teş kilat bakımından yapılac ak olan r eform, sadece bakanlıklar veya iktisadi devlet teşe kkülleri seviyesinde duracak değildir. Bak anlıklar aras ındaki
rasyonel işbölümüne parelel olarak, mülki teşki·latın
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il ve ilçe

kademelerınde

de

aynı esasların

uygulanhizmetlerin, kalkınma
planının icaplarına da uygun olarak, birden çok ili de
içine alacak şekilde teşkilatlandırılması pekala mümkündür. Nitekim, yapılışında Cumhuriyet Halk Partisinin de emeği geçen ve bir milli eser olarak 9 Temmuz 1961 günü halkoyunca benimsenen Anayasanın
115. maddesinde «belli kamu hizmetlerinin görülmesi
amacıyla, birden çok ili içine alan çevrede, bu hizmetler için, yetki genişliğine sahip kuruluşlar meydana
getirilebilir>> denmektedir. Mülki teşkilatıanma bakı
mından Cumhuriyet Halk Partisinin amacı, sırf siyasi maksatlada il ve ilce sınırlarıyla veya adlarıyla
oynamak değil, devlet hizmetlerini vatandaşın en iyi
istifade edebileceği şeklide sağlıyacak teşkilat ölçüsünü bulmaktır.
masına çalışıla-caktır. Bazı

Yeni Anayasa mahalli idarelere de önem vermekte ve 116. maddesini bu konuya ayırmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi, mahalli idarelerdeki «genel
karar organlarının halk tarafından seçilmesi» esası
nı, demokrasinin temel eğitimini ve faydalarını memleket sathına yaymak bakımından lüzumlu saymaktadır. Ancak, bu, mahalli idarelerin kendi başlarına
bırakılacakları ve kaderlerine terkedilecekleri manasma gelmemelidir. Merkezi idare, mahalli idareterin
gelişmesinde elinden gelen yardımı esrigememek zorundadır. Bu bakımdan, yapılacak herhangi bir idari
reform, lller Bankası ile İçişleri Bakanlığı arasında
daha sıkı bir rabıtanın kurulması için gerekli tedbir'ıere geniş yer vermelidir.
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tDARl REFORMUN AMAÇLARlNDAN

BİRl

DE

KIRTAStYEC1LİÖİN öNLENMESİDİR

İdari reform, büyük teşkilat meselelerinin çözülmesiyle son bulmuş olmıyacaktır. Güdülmesi gereken
çok uzun vadeli amaçlardan biri de, orta kademelerdeki daire ve müdürlüklerin rasyonel esaslara göre
kurulması ve işletilmesidir. Devlet dairelerindeki iş
lemlerin kısaltılması eldeki personelden azami istifade sağlanması çok uzun çalışmalara ihtiyaç gösteren
bir iştir. Daha önce de belirtildiği gibi, Türkiye ve
Ortadoğu Amme idaresi Enstitüsünün bu işle görevılendirilmesinden ayrı olarak, her bakanlığın ve hatta
her büyük dairenin kendi bünyesinde de bu işle meş
gul olacak bir « Teşkilat ve Metod >> şubesi kurmak gerekecektir.
Çoğu zaman sanıldığının aksine, kırtasiyecilik
yalnız Türk idaresine has bir dert değildir. Devlet
hizmetlerini genişletirken bir taraftan da murakabe
ve hukuka uygunluk esaslarından ayrılmamak endişe
si, dünyanın h rtarafında işlerin uzamasma ve gerekli işlemlerin yavaşlamasına sebep olmaktadır . Ancak,

bu genel derdi yenmek için , ileri memleketlerin bulve bazı başarıyla uyguladıkları usuller de ek~
sik değildir. Bu sebeple, idari reform sırasında yabancı uzmanlardan en çok faydalamlabilecek olan safha,
Türk devlet hayatının gerçeklerini daha iyi bilmeği
gerektiren yukarı kademelerdeki yeniden teşkilatlan
ma işleri değil, orta kademelerdeki « teşkilat ve metod » çalışmaları olabilir. Bu arada, kırtasiyeciliğe
karşı savaşın, iyi personel yetiştirme meslesiyle de
yakından ilgili bulunduğunu unutmamak gerekir.
dukları

2'1

DEVLET 'P ERSONELt DAVASI ÇOK

ÇEŞtTLt

YöNLERt OLAN BtR ıMESELEDtR
Türkiyede devlet personeli davası denince ilk akla gelen şey, memur maaşlarının azlığıdır. Fakat, çoğu zaman gözden uzak tutulan ve aslında maaşların
azlığından da önemli olan nokta, maaşlar arasındaki
eşitsizliktir. Gerçekten, normal devlet dairelerinde çalışan personelin maaşlarıyla iktisadi devlet teşekkül
lerindeki personelin maaşları karşılaştırılırsa ve hele
bu karşılaştırma, devlet sermayesiyle kuruldukları
halde özel teşebbüs şekünde idare edilen müesseselere
teşmil edilirse, aradaki eşitsizlik açıkça ortaya çıkar.
Devlet faaliyetlerinin, mahiyetleri icabı çeşitli kalitede elemana ihtiyaç göstermeleri ve bu elemanları temin için değişik ücret sistemleri uygulamaları tabii
karşılanmalıdır. Ancak bu ihtiyaç, değişik ücret sistemleri arasında uçurumlar yaratacak kadar zorlayıcı
olmamalıdır. Hele mekanizmanın tersine işlemesi, yani mahiyetleri bakımından normal devlet dairelerinden farkları olmaması gereken müesseselerin sırf
mensuplarına yüksek maaş verebilmek gayretiyle değişik bir statü edinmeleri kolay kolay göz yumulacak
bir tutum değildir.
Maaş eşitsizliği, yalnız çeşitli statü teşekküller
arasında hüküm sürmekle kalmamakta, normal devlet dairelerinin içinde bile aşağı yukarı aynı mahiyette
işleri görenlerin türlü tatbi~attan faydalanarak deği
şik maaşlar aldık~arı görülmektedir. Barerne dahil ol-

mak veya özel cetvellere göre ücret almak, memurların maaşlarında ek görev ve yolluklardan devamlı şe
kilde faydalanabilmek izahı mümkün olmayan farklar
yaratmaktadır. Ayrıca, ayni mahiyetteki hizmetler
için, farklı kadrotar verilmektedir. tkinci Dünya har-

bindenberi alınan çeşitli tedbirler veya kısnıl maaş
artışları, durumu esaslı bir şekilde düzeltememiş, bilakis, zamların aşağı kademelerde daha yüksek nisbetlerde uygulanması sonucunda, en aşağı maaşlarla en
yüksek maaşlar arasındaki nisbeti bazı hallerde beş
veya altı misline indirmiştir. Halbuki, devlet personelinin kalitesini yükseltmek, terfi arzusunu kamçıla
mak ve devlet hizmetinin çok şey vadeden bir karlyer
halıine gelmesini sağlamak bakımından bu nisbetin
yüksek tutulması gerekmekte. Buna, idari ilimler
dilinde, «yelpazenin daralması » denmekte ve maaş
sisteminin önemli kusurlarından biri sayılmaktadır.
En düşük maaşla en yüksek maaş arasındaki fark
nisbetinin azalmasıyJa birlikte, maaşlardaki artışın
enflasyonu ya,kından takip edememesinin sonucunda,
Türkiyede garip bir durum ortaya çıkmış ve memurlar terfi ettikleri halde, ellerine geçen paranın satın
alma gücündeki azalma dolayısıyla « fakirleşmiş.Jer
dir».
Vaktiyle, devlet hizmeti, memleket nüfusunun en
kendisine çektiği halde, maaş sistemindeıli yetersiz.likler ve eşitsizlikler dolayısıyla, bu
gelenek bozulmakta, Türk devlet idaresi eski devirlerdeki reğbeti kaybetmektedir. Bu gerileme ve kalite
bozukluğu, bazı bakanlıklarda veya teşekküllerde çok
hızla vuku bulduğu halde, bazı bakanlık ve daireler
de, başvurdukları geçiştirici tedbirler sayesinde aynı
akıbete doğru gidişi yavaşlatabiJmektedirler. Bunun
sonunda, muhtelif devlet daireleri arasındaki kalite
farkları hizmetlerin
mahiyetierini aşacak ölçlllere
ıyı elemanlarını

varmaktadır .
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CUMHURtYET HALK PARTtSt

MAAŞ

ADA-

LETStZLtKLERtNt öNI..EMEK tÇtN GAYRET
SARFETMtŞ

OLAN lUR

PARTtntı~

Türkiyede devlet maaşları belli bir düzene bağla
mak ve adaletsizlikleri gidermek için girişiimiş ilk gay
retler Cumhuriyet Halk Partisinin işbasında bulunduğu devreye rastlamaktadır. Memur maaşlarıyla ilgili hükümleri toplu bir şekilde ifade etmek için çıka
rılan 25 Haziran 1927 tarihli Maaş Kanunu, 8 Mayıs
1929'da çıkarılan 1452 sayılı ilk Teadül Kanunu, 8
Temmuz 1939 tarihli ve 3656 sayılı Barem Kanunu,
l l Temmuz 1939 tarihli ve 3659 sa yılı İktisadi D€vlet
Teşekkülleri Barem Kanunu, 2847 sayılı Demiryolları
Barem Kanunu ve nihayet bunları tadil için 1944 yı
lında çıkarılan 4598 ve 4644 sayılı kanunlar, devlet
personeline verilen maaşları keşmekeşten kurtarmak,
maaşlar arasında görülen işle
mütenasip bir eşitlik
sağlamak maksadıyla girişiimiş teşebbüslerdi. Devrin
şartları içinde birer yenilik ve ileri hamle teşkil eden
bu kanunlar, ne yazık ki yılların tahribatma dayanamamış ve bilhassa son zamanlardaki kötü tatbikatla dolu enflasyoncu gidiş yüzünden ihtiyacı karşılaya
maz hale gelmişlerdir. Bugünkü görünüşüyle Türkiyedeki maaş rejimi her tarafından patlak veren bir
yamalı bohça manzarası arzetmektedir. Teşkilat reformuyla birlikte personel rejiminde de refom ihtiyacı açıkça
kendisini göstermektedir. Bu bakımdan,
Cumhuriyet Halk Partisi, böyle bir ihtiyacı karşıla
mak üzere 13 Aralık 1960 tarihli ve 160 sayılı kanunla bir Devlet Personel Dairesinin kurulmasını
memnuniyetle karşılamıştır.
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DEVLET PERSONELt ALANINDA YAPILACAK
OLAN REFORM TVRK DEVLET HtZMETtNDEKt
BAZI MVSBET

GELENEKLERİ

ORTADAN

KALDlRMAMALIDIR
Dev·l et Personel Dairesine kanunla verilen görevler a rasında, «Önceden tayin edeceği esas ve ölçülere
göre, memuriyet ve hizmetlerin gruplandırılması suretiyle kurumların aynı mahiyet ve vüsattaki işleri
için müsavi ve muadil ücret prensibini tahakkuk ettirmek », «memur, hizmetli ve kadro unvanıarını standard hale getirmek» gibi işler de bulunmaktadır. 1956
yılında Türkiye Büyük MiHet Meclisine sunulan, fakat bir türlü kanunlaşmayan «Devlet Personel Kanunu » tasarısında da aynı esaslara rastlanmaktadır.
Memuriyetlerin veya görevlerin sınıflandırılması
esas olarak almak, şüphesiz, « eşit işe eşit ücret»
prensibinin uygulanmasını son derece kolaylaştıra
caktır. Çok uzun vadede gerçekleştirilebilecek olan bu
işe girişirken dikkatli ve ihtiyatlı davranmak gerekecektir; çünkü, personel rejimlerini «görev sınıflandır
ması » esasına dayandıran bazı memleketlerin tecrübeleri bu usulün de bazı mahzurları beraberinde getirdiğini ortaya koymuştur. «Görev sınıflandırması »
usUlünde ,dev.l et hizmetindeki bütün görev çeşitleri
ayrı ayrı tarif edilmekte, sınıflara ayrılmakta - ve bunları görecek olan kimselerde bulunması gereken vas ıflar belirtilmektedir. Aynı mahiyetteki işleri gören
ve aynı vasıflara sahip bulunan memurlar aynı maaşı
almaktadırlar. Bu sistemin en önemli vasfı, otomatik
terfi usulünü tamamiy.Je ortadan kaldırınasında ve
kadroların doldurulmasında serbest rekabete imkan
bırakmasındad ır. Bir münhal bahis konusu olduğu zanı
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man, amaç o makama en ehliyetli memurun getirilmesidir. Bu maksatla, tayinin yapıhlJbilmesi için, herşeyden önce, o görevin gerektirdiği vasıf ve şartları
taşıyan bir kimse bulmak gerekmektedir; tayin edilecek memurun aynı müesseseden olup olmaması pek
büyük bir önem taşımamaktadır. Demek ki, «görev
sınıflandırması » sisteminde bahis konusu olan şey,
bir memuru terfi ettirmekten çok, o memuru ihtiyaç
göıii,len yerde kullanmaktır. Halbuki, Türkiyede şim
diye kadar uygulanmış olan ve « şahsi mertebe sistemi» adıyla anılan Avrupa terfi sistemi, görevden çok,
memurun şahsını ön plana almaktadır. «Görev sınıf
landırması » sisteminde, herşeyden önce, memuriyet
ve memuriyete tekabül eden görevin en müessir şe
kilde yerine getirilmesi düşünülür. Meslek, birbirini
takip eden bir terfiler silsilesi olarak tarif edilecek
olursa, Avrupa sistemi bir «meslek» veya «kariyer»
sistemidir. Görev sınıflandırması sistemi ise, meslek
fikrine yabancıdır. Bu hususta teşebbüs tamamiyle
memurun kendisine bırakılmıştır; memur, elde etmek
istediği mevkileri araştırmak ve bunlara adaylığını
koymak zorundadır. Daha çok insani mülahazalara
dayanan t erfi veya « şahsi mertebe» sistemine karşı
·ıık, görev sınıflandırması insani mülahazalardan uzaklaşmak ve «meslek» yerine «müessiriyeb esasını yerleştirmektedir. Türkiyenin hayli köklü bir devlet biz..
meti geleneğine sahip olduğu ve karlyer yapmak üzere devlet hizmetine girenierin çoğunlukta bulunduğu
düşünülürse, memurların devir nisbetini, yani mesleğe girip çıkmalarını son derece artıran «görev sınıf
landırması » sisteminin uygulanmasında neden dikkatlidavranmak gerektiği kendiliğinden anlaşılır.
Türkiyede « eşit işe eşit ücret» esasının uygulanmasına geçerken, görev sınıflandırması ile « şahsi mertebe» sistemlerinin iyi taraf·larını bir araya getirecek
daha mutedil usullere ba şvurmak gerekecektir.

YENi KURULACAK PERSONEL SiSTEMi
EHLtYETLt VE KABiLtYETLi MEMURLARlN
BAŞLANGlÇTAN
İLERLEMELERiNE

iTiBAREN SüRATLE
iMKAN

VERMELiDİR

Bugün Türkiyede uygulanmakta olan barem sistemi, bütün insani tarafıanna rağmen, ehliyetli ve
kabiliyetli kimselerin bir an önce sorumluluk makamıarına geçmelerine imkan vermekten uzaktır. Sahip
olunan kabiliyetler ve edinilen eğitim derecesi, barem
merdiveninde tırmanabilmek bakımından pek az bir
üstünlük sağlıyabilmekte, idarecilik mevkilerinde bulunmaları gerekenlerle sıra memuru olarak kalacak
olanlar, aşağı yukarı aynı hızla ilerlemektedirler. Halbuki, modern personel idaresinde kabul edilen ve baş
ta İngiltere ve Fransa olmak üzere birçok memlekette uygulanan «kategori» usulü, memurluğu daha baş
langıçtan itibaren kategorilere ayırmakta, geniş sorumluluk taşıyan makamlarla orta kademe idareciliği
veya katiplik gibi makamlar için ayrı ayrı giriş şart
ları ve çalışma imkanları sağlamaktadır. Bu sisteme
göre, «meslek » veya «kariyer» bağlılığına zarar vermeden , genç ve ~abiliyetli kimseleri bir an önce sorumluluk m akamıarına getirmek ve kendilerine gördükleri işe uygun bir maaş vermek mümkün olmaktadır.

1956 yılında Büyük Millet Meclisine sunulan ve
Devlet Person el Dairesi tarafından da üzerinde durulacağı muhakkak olan Devlet Personel Kanunu tasarısı, görünürde, kategori usulünü kabul eder gibidir.
Gerçekten, 17 derecelik bir barem h3Jlinde düzenlenen
devlet memuriyetleri A, B, C ve D şeklinde dört kategoriye ayrılmıştır. Yüksek memuriyet kategorisini
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teşkil eden A kategorisi 1, 2, 3 ve 4. dereceleri içine
almakta ve en aşağı kategoriyi teşkil eden D kategorisi ise 15, 16 ve 17. dereceleri kaplamaktadır. Fakat,
bu kategoriler, mesela yeni Fransız sisteminde olduğu gibi, bellibaşlı bir sorumluluk derecesine tekabül
eden ve gerekli eğitim şartlarını haiz olduktan sonra
doğrudan doğruya girilebilen kategoriler olmaktan
uzaktır. Tasarıyla teklif edilen sistemde, devlet memuriyetine yeni giren bir kimse tahsil derecesi ve
yükleneceği sorumluluklar ne olursa olsun, nihayet C
kategorisinden işe başlayabilmektc ve pek istisnai
hallerde B kategorisinden giriş kabul edilebilmektedir. Böyle olduktan sonra, Tasarının eski harem usulüne hiçbir yenilik getirmediği ve harem derecelerini
kategoriler halinde toplamaktan ileri geçmediği söylenebilir.

BARF~M

StSTEMiYLE KATEGORi SiSTEMtNt

BU{ARA YA GETiREN B tR USOL BlJLMAK
MüMKüNDüR
Daha önce de görüldüğti gibi, görev sınıflandırıl
yani bütün memuriyetlerin teker teker elden
geçirilerek tarif edilmesi, gerekli şartların ve vasıf
ların belirtilmesi çok uzun zaman alan bir iştir ve
Türkiyede, bugtinün şartları içinde gerçekleştirilmesi
hemen hemen imkansızdır. Ayrıca, mHli bir gelenek
olan «Şahsi mertebe » usulünün yıkılmasıyla devlet
memuriyetindcki devamlılık unsurunun zarar görebileceği de unutulmamalıdır. Fakat, devlet memuriyetindeld hizmetleri, gerekli tahsil seviyesine ve sorumması,
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luluk derecelerine göre azçok bir sınıflandırmaya tabi
tutmak ihtiyacı da ortadadır. Bu bakımdan, kategori sistemi, bugünkü imkanlar içinde uygulanması
milmkün bir orta:lama hal çaresi olarak kabul edilmelidir. Nitekim, Türk personel sistemi üzerinde uzun
yıllar çalışmış olan Birleşmiş MiJ.letler uzamanı M.
Maurice Chailloux-Dantel de, çok gerçekçi bir görüş
le, aynı usulü tavsiye etmektedir.
Memleketin şartlarına da çok uygun bulduğumuz
bu usule göre, devlet memuriyeti dört büyük kategoriye ayrılacaktır. Bu kategorileri şu şekilde tarif etmek mümkündür :

A kategorisi

ınemuriy<~tleri

:

Prensip olarak, bu memuriyetler üniversite veya yüksek teknik veya bunlara muadil özel tahsil
yapmış memurlar tarafından işgal edilecek olan memuriyctlerdir. Bu memuriyetlere tekabül eden görevler, yüksek seviyedeki amirlik, daire işlerinin koordinasyonu, müşavirlik, kanuniann hazırlanmasına işti
rak, teknik mahiyetteki kamu hizmetlerinin görülmesi, v.s. gjbi «yüksek memur» vasıflarına ihtiyaç gösteren görevler olacaktır.

n kategorisi

mcmuriyetleri :

Bu memuriyetler, prensip olarak, lise veya orta
seviyede teknik tahsil yapmış memurlar tarafından
işgal edilecektir. Bu memuriyetlere tekabül eden görevler, A kategorisindeki memurlardan birinin doğ-
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rudan

doğruya sorumluluğu altında

görülen, fakat
kabiliyetini ve gerek devlete, gerekse halka
sorumluluk vasıflarını icabettiren görevler ola-

teşebbüs
karşı

caktır.

C

katı egorisi

memuriyetleri :

Bu memuriyetler, prensip olarak, ortaokulu biveya bu seviyede teknik bilgi sahibi olmuş memurlar tarafından işgal edilecek olan memuriyetlerdir. Yerine getirecekleri görevler fazla sorumluluk taşımayacak ve A veya B kategorisindeki memurlar tarafından tesbit edilen kararların uyg~anmasından
ileri geçmiyecektir.
tirmiş

D l<atcgorisi memuriyetleri :
Bu memuriyetler, prensip olarak, ilkokulu bitirveya bu seviyede bilgi almış kimseler tarafından
işgal edilecek memuriyetlerdir. Görevleri, sıra işlerin
den ve bütün öbür kategorilerdekllerin verecekleri
emirleri yerine getirmekten ibarettir.
miş

Kategoriler, ana hatlarıyla bu şekilde tesbit edildikten sonra, yapıl acak olan şey, harem der~celerini
bu kategoriler içine yerleştirmektir. Ancak, bu yapı
lırken, dereeelerin kesin bir şekilde kategoriler içine
hapsedilmesinden, yani 1956 tasarısıyla düşülen hatadan sakınmak gerekecektir. Başkra bir deyimle, me3 f)

sela A kategorisinin tlk kadernelerindeki kıdemsiz
bir memurun B kategorisindeki çok eski bir memurdan fazla maaş almasının önüne geçilmelidir. Böylece, kategoriler arasında derece tedahüllerinin bulunması Türk devlet hizmetinde yerleşmiş olan memuriyetin devamlı:lığı ve kıdemin değeri gibi esasların yı
kılmasını önliyecektir.
Kategori sistemiy,le harem sisteminin bir ~raya
getirilmesinden meydana gelen tablo, itibari maaş
nisbetlerinin de kullanılmasıyla, şu şekli alabilir.

Kategoriler

Dereceler

Maaş

nisbetleri

( 17 derece m aaşı «1» olarak
alınmak suretiyle)
A

ı

ı

o

ll

2,5

B

4
13

6
2

c

6 14 -

4
1,5

D

ll 17 -

ı

2,5

Buradaki maaş nisbetleri sadece bir fikir vermek
üzere konmuştur ve J3istemin uyguJanmasına geçilmesiyle birlikte, geçim imkanlarını sağlıyacak bir temel
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üniteden hareket edilerek, nisbetlere göre maaşlar
tesbit edilecektir. Asıl temenni edilecek taraf, birinci
derecedeki en yüksek maaş ile 17. derecedeki en düşük
maaş arasındaki nisbetin, hiç olmazsa yukarıdaki 10
misillik nisbet hiUinde muhafaza edilebilmesi veya
mümkünse, arttırılmasıdır.
Su sisteme göre, üniversite mezunu olan ve A
katerogisindeki işlerden birine tayin edilen memur,
baremin ll. derecesinden itibaren işe başlayacak ve
o kategori içinde yükselecektir. Lise mezunu bir memur 13. dereceden başlıyarak B kategorisi içinde yükselecektir. Ancak, mevzuat, bazı mcmuriyetlere tayin
için yüksek öğrenimi şart koştuğuna göre, bu kategoridekilerin teriilerini 4. derecede durdurmak gerekmiştir. Zaten, kategoriler, belli bir tahsil seviyesindeki kimselerin işgal eadebilecekleri «asgari,> ve «azami» memuriyetler tesbit olunmak suretiyle belirtilecektir. Ancak, uygun imtihan usulleri ile, kabiliyetli
memurlar için bir kategoriden ötekine geçme imkanları sağlanmalıdır.

Bu sistemin uygulanmasıyla birlikte, maaşların
tesbitinde, iktisadi mahiyetteki devlet teşebbüslerinin
özel durumları, çeşitli bölgeler arasındaki geçim şart
larının değişikliği ve hayat pahalılığındaki dalgalanmaları takip edecek bir mekanizmanın kurulması
mahrurniyet ve mesuliyet zamları verilmesi gibi noktalara da dikkat edileceği tabiidir. Ancak, bütün bunlar yapılırken, devletçe ödenen maaşlar arasında azçok bir birlik ve bütünlük bulundurmağa. çalışmak ve
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mümkün olduğu kadar
kalmak şarttır.

«eşit işe eşit

ücret» prensibine

sadık

MEMURl.AR iÇiN iNSAN HAYSiYETtNE
UYGUN lUR Y AŞAYIŞ SAüi. . AMAK
CUMHUI~iYF~T

HA I.. K PA RTtSiNtN

VAADLF~RiNDEN UiRiDtl~

Cumhuriyet Halk Partisi, on yıllık muhalefet
mücadelesi sırasında, «her mahallede bir milyoner ya·atmak» politikası pahasına sabit gelirli vatandaşla
rın ezilmesini önlemek için uğraşmış olan bir partidir.
Parti, ilk kurulduğu gündenberi, devlet hizmetinde
fedakarlıkla çalışanların en büyük saygıya müstahak
olduJdarına inanmış ve devlet hizmetinde didinenlerin
hor görüldiiğü, hatta istiskal edildiği son yıllarda,
onların haklarını savunmakla şeref duymuştur. Türkiyenin kalkınmasında devlete düşen görevlerin ağır
lığı düşününelecek olursa, bu görevleri yerine getireC€k personelin her bakımdan tatmin edilmesiyle kalkınma hızının artırılması arasındaki bağlantı kendiliğinden ortaya çıkar. Türkiyede adil ve tatminkar bir
maaş sisteminin kurulması. uzun vadede, Türkiyenin
kalkınması Uzerinde belki de milyarlık yatırımlardan

daha müsbet bir rol oynıyacaktır. Nihayet, Cumhuriyet Halk Partisinin samirniyetle inandığı sosyal adalet prensipleri de, hayat seviyesi yükselen bir toplum
içinde, memur kütlesinin ezilmesine mani olmayı gerektirir. Türkiyede devlet memurluğunun şerefli geleneğini muhafaza etmek gelecek iktidarların başlıca
amaçlarından biri olmalıdır.
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