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1327 Sayılı yasa ile değişik 657 sayılı yasanın 190. maddesinde: «Devlet me
murlarının ek sigorta, konut, dinlenme kampları ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak
ta yardımcı olmak, tasarruflarını yurt kalkınmasında yararlı olacak verimli sahalar
da değerlendirmek üzere, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl 
içinde çıkarılacak özel bir kanunla Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu ku
rulur denilmektedir. Yine bu maddede kurumun bütün devlet memurlarını kap
samına alacağı ve memurların aylık maaş tutarlarının %  5’inin kurum için kesi
leceği kabul edilmiştir.

Bu kesintinin alınış şekline ilişkin 657 sayılı yasanın değişik ek geçici 20. 
maddesi, 12 Sayılı KGK. nin değiştirilerek kabulü hakkındakl yasayla, aynen kabul 
edilmiştir. Sözü geçen yasa ve yasa gücündeki kararnamelere göre 1.3.1970 günü 
esas alınmak suretiyle ve belli usuller içinde özel yasa çıkıncaya kadar kesinti
ler yapılacak ve bu kesenekler Merkez Bankasında açılan bir hesapta toplana
caktır. Yasanın açık hükmüne göre en geç bir yıl içinde yani 30.2.1971 gününe 
kadar çıkarılıp yürürlüğe konması gereken yasa bugüne kadar çıkarılmamış, do- 
layısiyle M EYAK  da kurulamamıştır.

Durum böyle olmasına rağmen %  5 kesintilerin kesilmesine devam edilmek
tedir. Bu husus ise başta Anayasa olmak üzere yasa hükümleri ile çelişmektedir. 
Gerçekten %  5 M EYAK  kesintisine dayanak gösterilen yasa hükmü, 1 yıl sürelidir. 
Bu maddenin sözünden açıkça anlaşılmaktadır. Bir yılın geçmesiyle bu yasa hük
münün de yürürlükten kalkacağı hukuk mantığına uygun düşmektedir. Yasanın 
hukuken yürürlükten kalkmış olmasına rağmen kesintilere bu şekilde devam edil
mesi dayanaksız kalmaktadır.

Öteyandan M EYAK  kuruluşundan, kamu hizmeti gören bir kısım memurların 
yararlandırılıp diğer bir kısmının yararlandırılmaması da hukuk mantığına ve ade- 
let ilkelerine ters düşmektedir. Zira bilindiği gibi, 440 sayılı yasa kapsamına gi
ren İktisadi Devlet Teşekkülleri mensupları, doktorlar, Yargıtay, Danıştay ve Sa 
yıştay üyeleri bu yasanın ve M EYAK  kuruluşunun dışında bırakılmış olup bun
ların maaşlarından ve ücretlerinden herhangi bir kesinti de yapılmamaktadır.

M EYAK  kuruluşunun aynı zamanda ek bir sigorta veya bir yardımlaşma koo
peratifi niteliği arzedeceği görülmektedir. Böyle bir kuruluşa İse kimsenin zorla 
üye yapılamayacağı bir gerçektir.

Sonuç olarak .......................  tarihinden beri çalıştığım ........  süre zarfın
da M EYAK kesintisi adiyle maaşımdan kesilen ...........  liranın faiziyle birlikte
tarafıma idadesini diler, aksi halde yargı yoluna başvuracağımı saygılarımla arze- 
derlm.


