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1. — GEÇEN 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Samsun Üyesi Fethi Tcvctoğlu; Bursa olay
ları hakkındaki Hükümet beyanlarından mem
nun kaldığını, ancak hâdiseleri vukuundan ev
vel karalamak gerektiğini, Adapazarı'nda yapı
lacak Türkiye Öğretmenler Federasyonu toplan
tısına tekaddüm eden günlerde tertiplenen 
açık oturuma Hükümetin dikkatini çekmek mec
buriyetinde bulunduğunu ifade etti. 

Bursa Üyesi Baki Güzey; Bursa olayların
dan üç gün önce T. 1. Partisinin dağıttığı be
yannamelerden pasajlar okuyarak hâdisede tah
rik bulunduğunu ve bu reaksiyona bütün parti 
mensuplarının iştirak ettiklerini belirtti. 

Çıkan gürültüler neticesinde birleşime 10 da
kika ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
Devlet Memurları kanunu tasarısının mad

deleri üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

Tasanlar 
1. — Hendek kabası Kemaliye mahallesi nü

fusunda kayıtlı Mustafaoğlu L329 doğumlu Faik 
üzerin, bakiye cezasının affı hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (Millet Mehdisi .1/821, Cumhuriyet Senatosu 
1/595) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

2. — Müncvver'dcn doğma 1340 doğumlu 
Mehmcdoğlu Ahmet Ulakin hapse tahvil edil
miş cezasının affı hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni. (Millet 
Meclisi 1/819, Cumhuriyet Senatosu 1/596) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

3. — Bolu ilinin Mengen ka/'ası Pazarköy 
nüfusuna kayıtlı Alioğlu, Hayriye'den doğma 
1341 doğumlu Hayrettin Hami Demiralp'm ce
zasının affı hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni. (Millet Mec
lisi 1/864, Cumhuriyet Senatosu 1/597) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
v Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesi hak-

TANAK ÖZETİ 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Devlet Memurları kanunu tasarısının mad
deleri üzerinde görüşüldü. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifinin, evvelce Maliye ve Bütçe ko
misyonlarından kurulmuş bulunan Geçici Ko
misyonda görüşülmesi hakkındaki önerge okun
du ve kabul olundu. 

12 Temmuz 1965 Pazartesi günü saat 11 de 
toplanılmak üzere Birleşime, saat 19 da, nihayet 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kırklareli 

Fikret Turhangil Ahmet Naci An 
Kâtip 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz Inceoğhı 

kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni. (Millet Meclisi 1/870, Cumhuriyet 
Senatosu 1/598) (Malî ve İktisadi İşler, Bütçe 
ve Plân komisyonlarına) 

5. —•' Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni. 
(Millet Meclisi 3/457, Cumhuriyet Senatosu 
1/599) (İçişleri, Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

Teklifler 

6. — Sarıyer ilçesi Yeniköy bucağından Ali
oğlu Saniyc'den doğma 1341 doğumlu Ali Kur-
na'nrı bakiye cezasının affı hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni. 
(Millet Meclisi 1/782, Cumhuriyet Senatosu 
2/180) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

7. — 5965 sayılı Kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun teklifinin Millet. Meclisince 
kabul edilen metni. (Millet Meclisi 2/525. Cum
huriyet Senatosu 2/181) (Millî Eğitim Komis
yonuna) 

2. — GELEN KÂĞITLAE 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 11.00 

BAŞKAN — Bajkanvckili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Sakıp ünal (Adana), Al i l Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 115 nci Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz vardır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Devlet Memurları kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/723; Cumhuriyet Senatosu 
1/567) (S. Sayısı : 664) (1) 

BAŞKAN — Devlet Memurları kanunu ta
sarısının 72 nci maddesinden devam ediyoruz. 

BÖLÜM : 3 

Yer değiştirmeler 

Yer değiştirme suretiyle atanma. : 

MADDE 72. — Sağlık ve her ikisi de Dev
let memuru olan karı - kocanın bir yerde çalın
maları zarureti sebepleri dışında, Devlet memur
ları bulundukları görevde en az iki yıl hizmet 
görmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamaz
lar. 

Bir kurumda belirli yerde bir kadro boşaldı
ğı zaman ilk olarak o kadronun sınıf ve derece
sinde bulunan başka yerdeki Devlet memurları 
aracından bu kadroya yer değiştirme suretiyle 
atanmalarını istiyenler, sağlık ve karı - kocanın 
bir yerde çalışmaları zarureti, çocuk okutma se
bepleri ileri sürülerek başvurmaları ürerine yu-
kardaki sıra dikkate alınarak yer değiştirme 
suretiyle atanmaları yapılır. 

Yukardaki fıkralar hükmünün harici sınıf
larda uygulanacağı, sınıfların özel tihüğündc 
belirtilir. 

Bu madde hükümleri valiler hakkında uygu
lanmaz. 

(1) 664 S Sanlı basmayanı 8.7. 1965 ta
rihli 113 ncü Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

Dışişleri Bakanlığı, bünyesine dâhil sınıflar
dan hangilerine bu maddenin uygulanmıyacağı-
m tâyin ve tesbit eder. 

Bu hallerin her kurumda ne suretle uygula
nacağı yönetmeliklerle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?.. Yok Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-

: bul edilmiştir. 

Karşılıklı olarak yer değiştirme : 
MADDE 73. — Başka başka yerlerde bulu

nan aynı sınıf ve derecedeki Devlet memurları, 
karşılıklı olarak yer değiştirilme suretiyle atan
malarını istiyebilirler. Bu isteğin kurumun ata
maya yetkili amirince uygun bulunması şarttır. 

BAŞKAN — Madde ü.-erindc soru sormak 
istiyen sayın üye?.. Yok Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul. edilmiştir. 

Bu kanuna tabi kurumlar arasında memur
ların istekleri ile yer değiştirmeleri : 

MADDE 74. — Bu kanuna tabi kurumlar
dan birinden diğerine kendi istekleri ile geçmek 
istiyen memurlar, bulundukları görevin sınıf ve 
derecesinden yukarı olmamak ve kurumlarının 
muvafakati şartiyle bir kadroya atanabilirler 
ve bu halde atandıkları kadronun aylığını alır
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?.. Yok Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Memurların diğer kurumlardan bu kanuna 
tabi kurumlara geçmeleri : 

MADDE 75. — Devlet Personel Dairesi ku
rulması hakkındaki Kanunun dördüncü madde-
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C. Senatosu B : 1 
sinde sayılan kurumlardan bu kanuna tabi ku
rumlara istekleriyle geçmek istiyen memurlar 
hakkında 74 ncü madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?.. Yok Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devlet memurlarının kurumlarınca yerleri
nin değiştirilmesi : 

MADDE 76. —• Memuriyet unvanları değiş-
meksizin ve kademe aylıklarında bir artış ol
maksızın kurumlarınca görev yerleri değiştiri
len ve bu şekilde başka bir yerde görevlendiri
len memurlar, aynı derecenin aynı kademe aylığı 
ile atanırlar ve aylığını alırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?.. Yok Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yabancı bir Devlet veya teşekkülde hizmet 
alma : 

MADDE 77. — Yabancı bir Devlet hizmetin
de veya milletlerarası resmî ve özel teşekküller
de kendi istekleriyle görev alacak Devlet me
murlarına, ilgili bakanlığın teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu kararı ile beş yıla kadar görev
den ayrılma müsaadesi verilebilir. Bu süre ge
rektiğinde Bakanlar Kurulu kararı ile uzatıla
bilir. Bu maddeye göre görevden ayrılmak için 
memurun çalışacağı hizmetin, millî menfaatler 
bakımından gerekli veya o teşekkülün kamu hiz
metine yararlı bir teşekkül olması şarttır. 

Yukarıdaki fıkraya göre görevden ayrılan 
memurların emeklilik hakları saklı kalmak üze
re kadroları ile ilişikleri kesilir. 

Ayrılma sırasındaki yükümlülükleri saklıdır. 
Bu gibiler dönüşlerinde, sınıfları içinde bırak
tıkları derecede boş kadro varsa bu kadroya, 
yoksa, ilk açılacak kadroya atanırlar. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Akyar, 
buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT AK
YAR (Denizli) — Sayın Başkan maddeyi Ko
misyona rica ediyoruz. 

BAŞKAN — M&dde Komisyonca geri alın
mıştır. 

Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere 
gönderilme ; 
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MADDE 78. — Mesleklerine ait öğrenimi bi

tirerek Devlet memurluğuna alınmış ve temelli 
memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine 
ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgi
lerini artırmak veya staj yapmak üzere dış mem
leketlere : 

a) Kurumlarınca gönderilmeleri faydalı gö
rülenlere, 

b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere, 
İki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. 
Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde bir taVrir var 

dır, okuyoruz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Okuyayım da Sayın Ege, 

Başkanlığa 
78 nci maddenin (a) fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Aydın 

iskender Cenap Ege 

•a) Kurumlarca açılacak seçme sınavların
da başarı gösterenlere, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım ilişkilerini ar
tırmak üzere dış memleketlere göndermek mev
zuu gerçekten bu kanunda yer almış değildir. 
Daha evvelki 4489 sayılı Kanunda Devlet me
murlarının dışarıya gitmesi görgü ve bilgilerin i 
artırmaları için imkân sağlamaları tc/min edil
miştir. Maalesef bu kanun eskiden beri arzu edi
len şekilde kullanılmamıştır. 4489 sayılı Kanun
dan istifade edenler daha ziyade merkezde bulu
nanlar ve açıkça, 'bulundukları memuriyetlerde, 
hizmetlerde, üst makamlarda kendilerini tanı
yanlar, kayıran kimseler olduğu takdirde yaban
cı memleketlere gitme imkânlarına sahi'bolaıbile-
ceklerdir. Halbuki bizim bu maddeyle arzu etti
ğimiz şey, memuriyette temayüz etmiş, hor han
gi bir şekilde dışarıda bilgi ve görgüsünü artır
mak suretiyle memlekete döndüğü zaman bulun
duğu işte daha faydalı, daha ehil hale gelebil
mesini temin balbında idi. Bugün de aynı şey 
düşünülmektedir. Ancak burada 78 nci madde
nin (A) fıkrasında «kurumlarca gönderilmesi 
faydalı görülenlere» şeklinde bir ibare vardır. 
Halbuki kurumlarca gönderilmesi faydalı görü-



Û. Senatosu B : 115 
lenlere nasıl tesbit edilecek, nasıl tâyin edilecek, 
gidecekleri hangi usullerle teâbit edilecek? Buna 
dair 'hiçbir şey yoktur. Ve 'ekseriya bu tarzda 
kurumlar tarafından tesbitte, bu tedbit ölçüleri 
hissi ve kayırıcı olmaktadır. Bunun en güzel 
şekli, bir imtihanla gidecekleri tesbit etmektir. 
Böyle bir imtihana tabi tutulanlar arasından 
muvaffak olanlar gidebilirler. Bunun ayrıca bir 
yönetmeliği veya tüzüğü yapılacaktır. Onun için 
bu (A) fıkrasının «kurumlarca açılacak seçme 
sınavlarında başarı gösterebilenler ancak gön
derilir» şeklinde düzeltir ve buna göre bir tüzük 
hazırlanacağına göre bundan sonra memuriyet 
kademelerinden yabancı memleketlere gitmek is-
tiyenler tüzüğün gösterdiği ahkâma göre imti
hanı kazananlar gidebilir, ka^anamıyanlar gide
mezler. Böylelikle kayırma, öne alma şunun bu
nun hakkını diğerine geçirme gibi söylentilere 
imkân olmaz ve haklı bir muamele yapılmış olur. 
Ben bu kanaatteyim. Eğer iltifat buyurursanız 
(A) fıkrasının değiştirilmesi muvafık olacaktır, 
kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEçicî KOMISYON SÖZCÜSÜ CAHÎT 
AKYAR (Denizli) — Bu maddeyi komisyona 
rica ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Maddenin komisyona iadesi is
teniyor. Madde komisyona istekleri üzerine iade 
edilmiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Orada bir 
tâbir var, o da nazarı itibara alınacak mı efen
dim? 

BAŞKAN — Alınacak tabii. 
Bilgilerini artırmak için yabancı memleket

lere gönderilenlerin hak ve yükümleri : 
MADDE 79. — 78 nei maddede yazılı olanlar 

kadrolarında bırakılırlar ve aylıklarını kendi 
kurumlarından alırlar. Bunların kademe ilerle
mesi, emeklilik ve diğer bütün hakları ile yü
kümlülükleri devam eder. Müsaade sürelerinin 
'bitiminde, yol süresi hariç 15 gün içinde görev
lerine dönerler. 

Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamı-
yanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş 
sayılanlar aylık ve yol giderleri de dâhil olmak I 
üzere kendilerine kurumlarca yapılmış bulunan 
bütün masrafları iki kat olarak ödemeye mec
burdurlar. | 
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Görevlerine başlayıp da yükümlü bulunduk

ları mecburi hizmeti bitirmeden ayrılanlar veya 
bir ceza sebebi ile memurluktan çıkarılmış olan
lar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile 
orantılı miktarı iki kat olarak ödemek zorunda
dırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

78 ve 79 ncu maddenin uygulanmasını düzen-
liyen tüzük : 

MADDE 80. — 78 ve 79 ncu maddelerde ya
zılı olanların ayırma ve seçilme usul ve şartları, 
çalışmalarının nasıl izlenip denetleneceği, hak
larındaki disiplin kovuşturmasının ne suretle 
yapılacağı ve geri çağırılmalarmı gerektirecek 
haller 'bu kanunun 2 nci maddesi' gereğince bir 
tüzükle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Silâh altına alınma : 
MADDE 81. — Hazarda ve seferde muvaz

zaflık hizmeti dışında silâh altına alman Devlet 
memurları, silâh altında 'bulundukları sürece 
izinli sayılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri : 
MADDE 82. — Hazarda eğitim ve manevra 

maksaidiyle veya seferde muvazzaflık dışında si
lâh altına alman Devlet memurlarının terhisleri
ni tmütaakrp 'bu kanunda yer değiştirme suretiy
le atanan Devlet memurları (hakkında konulmuş 
bulunan sürede görevlerine 'başlamaımaları halin
de 63 ncü maddeye göre görevlerine son verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylavmza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların ter
hislerinde kademe ve derece intibakları : 

MADDE 83. — Tüzüklerinde belirtilen belli 
sınıflarda çalışan Devlet memurlarının muvaz
zaf askerlikte geçen hizmet süreleri, terhislerin-
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C. Senatosu B : 115 
den sonra kurumlarına dönmelerinde derece ve 
kademelerine intibak işlemi yapılırken memur
lukta geçen süreler gibi resaplanır. 

Derece yükseltilmesinde, açık kadro bulun
ması ve sınıfının tüzüğünde yarışma sınavı ko
nulmuş olması halinde açılacak yarışma sınavın
da başarı gösterilmesi şarttır. 

Ancak sınıf tüzüğünde bâzı derecelerde fii
len çalışılması şartının bulunduğu hallerde, as
kerlikte geçen sürelerin hesabı, fiilen çalışılması 
gereken sürenin bitiminden sonra hesabedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet 
memurluğuna girenlerin kademe ve derece intı-
t akları : 

MADDE 84. — Askerlikte muvazzaf hizmet
lerini yaparak Devlet memurluğunu görenlerin 
muvazzaf askerlik süreleri, kademe ilerlemesi ve 
derece yükseltilmesinde aşağıdaki şekilde hesa
bedilir. 

A) Kademe ilerlemesinde, atama sırasında, 
B) Derece yükselmelerinde üst derecede 

kadro açıldığında ve sınıflarının tüzüğünde ya
rışma sınavı konulmuş olması halinde açılacak 
yarışma sınavında başarı göstermeleri şartiylc 
yükseldikleri derecenin kademelerinde, 
hesabedilir. 

Ancak sınıf tüzüğünde bâzı derecelerde fii
len çalışılması şartının bulunduğu hallerde, as
kerlikte geçen sürelerin hesabı, fiilen çalışılma
sı gereken sürenin bitiminden sonra hesabedilir. 

OEÇlCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ CAHÎT 
AK YAR (Denizli) — Sayın Başkan, 1 nci satır
da memuriyete giren diyor, «Devlet memurlu
ğuna girenler» olacak. 

BAŞKAN — «Devlet memurluğuna giren
ler» olacak. 

Madde üzerinde başka söz istiyen? Yok. 83 
ve 84 ncü maddeler tadil edilmiş olduğu cihetle 
açık oylarınıza arz edilecektir. Bir evvelki birle
şimde aynı kanunun 33 ncü maddesi ile 44 neü 
maddesinin de aıçık oylaması yapılacaktır. 

Seferde veya talim ve manevra için hazarda 
silâh altına alınanların askerlik sürelerinin ka
deme ve derece intibakları : 
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MADDP] 83. — Devlet memurlarından mu

vazzaflık hizmeti dışında talim ve manevra nıak-
sadiylc veya seferde silâh altına alınanların ka
deme ilerlemeleri devam eder. Bu süre içinde 
derece yükselmesi gerektiğinde terhisinden son
ra açık kadro bulunması ve sınıf tüzüğünde ön
görülmüşse yarışma sınavı veya yeterlik seçme
sinde başarı göstermeleri şartiylc silâh altmda 
geçen süreleri yükselecekleri üst derecenin ka
demelerinde hesabedilir. 

BAŞKAN — Madde ürerinde soru sormak is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. . Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bir göreve vekâlet şartları : 
MADDE 83. — Bu kanuna tabi kurumlarda. 

vekâlet aylığı verilmek suret'yle : 
A) Kurumu imzasiyle taahhüt altına sokrn 

veya bir idari tasarrufun yetki ve sorumluluğu
nu taşıyan, 

B) Malî, nakdî ve aynî sorumluluğu bulu
nan, 

C) Fiilen veya şahsan yapılması gereken 
görevlere; 

Aşağıda belirtilen hal ve şartlarda bir başka 
memur vekil olarak atanabilir : 

1. Kadronun aç>": olması veya vekâlet edi
lecek kadrodaki memurun 45 günden fazla, çe
şitli surette izinli veya geçici görevle ayrılmış 
veyahut görevden uzaklaştırılmış bulunması, 

2. Vekâlet edecek memurun aynı sınıftan ol
ması, 

3. Vekâlet edecek memurun vekâlet edilecek 
kadrodaki memurdan üst derecede olmaması, 
hallerinde bir başka memur vekâleten atanabi
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci görev yasağı : 
MADDE 87. — Devlet mamurlarına ikinci 

görev verilmesi yasaktır. 

Devlet mamurlarına aşağıdaki kurumlarda 
her ne ad altmda olursa olsun ikinci görev veri
lemez, bu kurumlardan her ns ad ile olursa ol
sun para ödenemez, hiçbir menfaat sağlanamaz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bir sual sor
mak istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurunuz. 

. EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bu kanunun 
neşrinden sonra Bakanlıklarda vazife gören 
müsteşarlar Kamu İktisadi Teşebbüslerinde ve 
buna benzer diğer yerlerde İdare Meclisi âzalığı 
alabilecekler midir, alamıyaeaklar mıdır? 

HÜKÜMET ADINA PERİONEL DAİRE
Sİ BAŞKANI HASAN ŞÜKRÜ A DAL — Ala-
mıyacaklardır. 

BAŞKAN — «Alamıyaeaklar» diyorlar. 
Madde üzerinde başka çoru sormak i.stiyen 

sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza -sunuyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenlcr.., Kabul edilmiştir. 

ikinci görev verilecek memurlar ve görev
ler : 

MADDE 83. — Bu kanuna tabi kurumlarda 
çalışan bir Devlet memuruna esas görevinin ya
nında meslekî bilgisi ile ilgili diğer bir görev, 
hizmet şartlarının uygunluğu ve atamaya yetki
li âmirin muvafakati ile serbest meslek icra eden
lerden müracaat eden bulunmadığı sürece : 

A) İl, ilce veya bucaklarda 'bulunan bele
diyelerin tabiplikleri, kimyagerlikleri, 

B) İl, ilçe veya bucak belediyelerinin vete
rinerlikleri, 

C) Bu kanuna tabi kurumlarda görevli 
yüksek mühendis ve mühendislerle, yüksek mi
mar ve mimarlara, bulundukları yerlerde ilçe, 
bucak veya zaruret halinde ilerde belediyelerin 
teknik hizmet kadrolarının yüksek mühendis ve
ya mühendislikleri, yüksek mimar veya mimar
lıkları, 

D) İl, ilçe ve bucaklarda bulunan belediye 
avukatları, 

İkinci görev olarak verilebilir. 
(«illerde» olacak sesleri) 
BAŞKAN — «İllerde.» olacak. Tabı hatası

dır. 
Madde üzerinde soru sormak istiyen başka 

sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 89. — Her derecedeki eğitim ve 
öğretim kurumları ile okul, kurs veya benzeri 
kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği kadrolara 
öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması gibi 
zaruretler halinde, öğretmenler veya öğretim 
üyeleri arasından veya kurumların görevlilerin
den, smıf tüzüklerinde yazılı şartları taşıyanla
ra ders görevi verilebilir. 

12. 7.1925 0 : 1 
BAŞKAN — Madde üzerinde bir takrir var

dır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
8D ncu maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Aydın 

İskender Cenap Ege 

Madde 89. — Her derecedeki eğitim ve öğ
retim kurumları ile okul, kura veya benzeri ku
ruluşlarda hizmetin gerektirdiği kadrolara öğ
retmen veya öğretim üyesi bulunmamalı gibi 
zaruretler halinde, öğretmenler veya öğretim 
üyeleri arasından veya kurumların yetkili gö
revlilerinden, sınıf tüzüklerinde yazılı şartlan 
taşıyanlara ders görevi verilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Ege, buyurunuz, takriri
nizi izah ediniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Balkan, sayın arkadaşlar, 235 maddelik 
memurlara ait bir kanun tasarısında öğretmen
lerle ilgili hiçbir kayıt yoktur, tek bu madde
den gayrı. 

Bâzı arkadaşlarımız maddelerin biran evvel 
geçmesini arzu ediyorlar ama, GO binin üstün
de bir topluluğu bulunan ve bugün memuriyet 
mi, meslek mi olduğu henüz Türkiye Cumhuri
yetinde tesbit edilememiş bulunan öğretmenle
rin bu kanunda arzu edilen yeri alamamış ol
malarından üzüntü duymaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, öğretmenlik bir. 
mcslek, hattâ bir sanattır. Maalesef bu ka
nımda öğretmenlik bir memuriyet gibi kabul 
edilmiştir. Onun için ben 89 ncu maddenin tü
münün aVyhindeyim. Ama biliyorum ki, bu 
madde kalkm ıyaeaktır, 'kalkmadığına göre, 
hiç olmazsa, kurumlardan, yani öğretmen bu
lunmadığı ta'.kdirdc, yardımcı görev alacak 
olan kişiler, meselâ kazalarda mal müdürleri, 
tahrirat kât'pleri gibi mesleklerinde muvaf-
fnk olmuş kişiler olabilirler. Fakat öğretmen
likle edna alâkası olımyanlarm okullara gelip 
çeşitli branşlarda ders vermeleri görülc gel
mektedir, bu bundan sonra da böyle devam 
edecek demektir. Türkiye'de her şey az çok 
anlaşılmıştır. Bir türlü şu maarif mevzuu an
laşılamamıştır ve bundan, ötürüdür ki, yetişe
cek nesillerin ne şekilde, nasıl yetişeceği hak
kında bugüne kadar bir metot, bir usul bir yol 
tutulamamıştır. 



C. Senatosu B : 115 12 • 7.1965 O : 1 
Muhterem arkadaşlarım, gönül isterdi ki, 

bu kanun tasarısında yönetici, icracı ve büro 
elemanı gibi üç 'kısma ayrılan memurların, hiç
birisine giremiyen öğretmenlik de, aynı hâkim
lere ve Silâhlı Kuvvetler mensuplarına, subay
lara olduğu gibi ayrı 'bir meslek muamelesi gör
sün ve ayrı bir maddede onların hakkı teslim 
edilsin. Bu edilmemiştir. Hiçolmazsa, bu 89 ncu 
maddede ne kurtarırsak kâr düşüncesiyle, ku
rumlardan öğretmen olmak için ve öğretmen
lik yapmak üzere müracaat edenleri ki; İnşal
lah ileride yapılacak tüzükte esaslı olarak ele 
alınır, öğretmenliğe ehil olan, bilgisi, görgüsü 
ve yetiştiriciliği de nazarı itibara alınan kişiler 
ancak okullarda yardımcı ders alabilir şeklin
de bir teminatı hiçolmazsa getirebilirsek, yine 
bir adım atılmış sayılır. 

Böylelikle ben bu maddeye bir kelime ilâ
ve ederek maddenin «'kurumların yetkili görev
lilerinden» şeklinde olmasını teklif ediyorum ve 
böylelikle de; belki bu sınıfların tüzükleri ha
zırlanırken öğretmenlerle ilgili, öğretmenlik 
yapabilecek kıratta olan insanların tesbitinde 
bu yetkili kelimesinin bir medar ve tutamak 
olacağı düşüncesindeyim. Eğer Yüksek Heye
tiniz iltifat buyurursanız bu «yetkili» kelimesi
nin maddede yer almasını teklif ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Baş/ka konuşmak istiyen, var 
mı? Hükümet, adına konuşacak mısınız Sayın 
Adal. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Görüşmek isti
yorum efendim. 

İZZET BİR AND (İzmir) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, buyuru
nuz Sayın Birand. 

İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan 
sayın arkadaşlarım, şimdi izahı yapılan konu 
bir başka yönden büyük ehemmiyet taşımakta
dır. Sayın arkadaşım bu türlü öğretime taal
lûk eden hususların yalnız Öğretim meslekî 
münteşirlerine hasredilmesi şeklinde mutlak 
bir mütalâa verdiler. Mekteplerin, gerçekten 
meslek adamı olarak hocaların idaresinde ol
ması mutlak ve zarurettir. Fakat mekteplerde 
meslekî hocalık alanlar yanında şu mektebin 

ferşıınund denilen ve yalnız hocalığa mütaallik 
kendi kendine gayeleşme gibi bir istikamete yö
nelmesi istidadı taşıyan hususunu, dış hayatın 
mektep üzerinde etkisini de sağlıyarak gider
mek bir sistemdir. Binaenaleyh, her mektebin 
bulunduğu yerde, o mahaldeki çeşitli ihtisas 
konusu erbabının kendilerine taallûk eden hu
suslarda devri olarak kısa kurslar, tatbikî ha
yattan numune veren yaşayan bilgiler verme
sinde büyük fayda vardır. Binaenaleyh, ben 
istirham ediyorum; bu mekteplerimizin bünye
sini elâstikî ve cemiyet hayatına intibak etmek 
vasfına haiz bir canlılık içinde muhafaza ede
lim. Maddenin sayın arkadaşım tarafından 
bu icapları temin eder şekilde ayarlanmasını 
rica edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Adal, buyurun. 
ÖMER LÜTFt BOZCAM (İzmir) — Soru 

soracağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Gelsin efendim Hükümet de 

nasıl cevap vereceklerse ona göre soru sorar
sınız. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Savm Başkan, 
Sayın senatörler, Sayın İskender Cenap Ege'
nin takrirlerinde ifade ettikleri kelimenin veya 
bunun yerine başka bir deyimin ilâvesine Hü
kümet karşı değildir, bunu arz edeyim. Mak
sadımız; yeterli, ehliyetli kişilerin öğretmen bu-
lunmıyan hallerde ve yerlerde bu görev» varı
ma! arıdır. Estaısen tüzüklerinde de bu husus 
gösterilecektir. Ancak Sayın Senatör başka 
bir noktaya temas etti ki, umumi efkârda çok 
vanlış intibalar uyandıracak bir konudur. Bir
kaç gazetede ve birkaç kurumun bildirisinde 
de bu husus belirtilmişti. Kanunun tam anla-
tılamamasmdan doğan bir durum ortaya çık
mıştır. Yeni sistem «Devlet memuru» tâbirini 
getirmiştir. Bugünkü sistemde maalesef me
muriyet, içinde çalışılamıyacak, titri kulla-
nılamıyacak bir duruma getirilmek istenmiştir. 
Muallimlik memurluk değildir, ifadesi, yani 
memuriyet öyle bir nesnedir ki, bu tâbir içinde 
ve bu statü içinde öğretmenlere bir yer vermi-
yelim, ayrı bir hususi, özel durum ihdas ede
lim... Biz Devlet memuriyetini Anayasaırn 
117 nci nnadesirıde Devletin ve diğer kamu tüzel 
kişilerin asli ve sürekli görevlerinin tümünü gö
ren, vazife yapan haysiyetli ve şahsiyetli ki-

908 
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siler olarak telâkki ediyoruz. Onun içindir ki, . 
Anayasa Mahkemesi Reisinden, fcâtibe kadar ' 
herkes Devlet memurudur. Niteliğine göre, 
'kendisine verilen göreve göre bu vazifeyi ya
par. Üniversite hocası da kanunun emrettiği 
statü içinde Devlet memurudur. Ama yine 'ka
nunun emrettiği, imkân verdiği süpleksi, es
nekliği de temin ederek kendi tüzüklerinde, 
kendi imkânları içinde mesleklerinin, sınıflan- : 

mn, görevlerinin hususiyetine göre vazife gö- j 
rürlcr. Bu bakımdan öğretmenler kendi sımf- | 
lan içinde, kendi tüzükleri içinde inkişaf sey
rini takibedeceklerdir ve bütün yetişme çalış
ma, terfi etme imkânlarını bulacaklardır. 

İkinci bir noktayı da arz edeyim. Hakirle
rim ve askerî personelin ayrı kanunlara tabi j 
olıuşu, Devlet istihdam politikasından ayrı, im- i 
tiya-dı bir dunıma gelmeleri demek değildir, i 
İstihdam politikası bu grup içinde aynen uy- I 
gulanacaktır. Anayasanın emrettiği özellikleri j 
dolayısiyle, statülerindeki özellikler dolaya-
siyie ayrı kanunlara tabi tutulmuşlardır. Bina
enaleyh öğretmenlerin Devlet Memurları Stn- : 
tüsü içinde kendi smıf tüzüklerinin emret ti jr [ 
hususları ihtiva etmek şartiyle yer almasında 1 
her hangi şekilde endişe edilecek ve bu sm^ [ 
mensupları tarafından şikâyete sebep teşkil [ 
edecek bir husus mevcut değ:1dir. Esasen bi" | 
öğretmen teşekkülleriyle ve Millî Eğitim Ba- ] 
kanlığı ile bu hususta tam bir mutabakat haHn- ' 
d^yiz. öyle ümidodiyoraz ki, Genel 'kadr^ i 
Kamımı "-"Vü^i ^ n j ı n ve tüzükler hazırlandı^ 
zaman Hükümetin öğretmenler için tesbit ede- ] 
eeği çalışma, yetişme ve ilerleme imkânlarının ! 
her hususunda, bize Saym İskender Cenap j 
TC.nre ve bu şekilde düşünen senatörler yardımcı i 
olsunlar. i 

BARKAN — Takrire katılıyor musunuz Sa- ! 
ymAdal? | 

DT^VT.-p.T PF/PPONEL DiU^ESl B.ASK.A. \ 
NT HASAN ŞÜKRÜ AD AL — Takrire karşı de- j 
ğ m \ Sayın Komisyon izah edecek efendim. 

B/VŞKAN — Bir soru efendim, Saym Adal. \ 
Saym Bozcalı, cevapla sorunun kısa olması- ; 

m rica edeceğim. j 
ÖME7! LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Mun- j 

ıam dei's a^an öğretmenlere ücret verilmesi hak- • 
kında kabnl edilen kamın bu kanun yürürlüğe j 
konduktan sonra mer'i midir? j 

12. 7 . İ965 0 : 1 
İkincisi, özel okullarda öğretmenler ücretli 

olarak vazife alabilecekler midir? 
Bundan sonraki husus 90 ncı madde ile alâ

kalıdır. Tekrar işgal etmiyeyim. 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANİ 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Bi
rinci husus şudur: Mevcut bir ıkanun vardır, 
ders ücretleri hakkında. Bu kanun bu hüfcmü ve 
bundan sonraki gelecek olan malî hükümleriyle 
yrvni hükümler vazetmektedir ve öğretmenler 
için daha elverişlidir. O kanun bu kanun meri
yete girdikten sontıa elbette iki, meriyetten kal
kacaktır. 

İkinci husus: özel okullarda çalışma meselesi. 
Devlet memurlarının kurumlar dışında çalışma
ları hususunda, kendi tüzüklerinde menediei 
hükümler ovduğu müddetçe çalışamazlar. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Ko
misyon katılıyor mu, Sayın Ege'nin takririne? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT 
AKYAR (Denizli) — Katılmıyoruz. Sebebini 
arz edeyim bir dakika, 'müsaade buyurursanız. 
«Kuramların görevlilerinden smıf tüzüklerinde 
yazılı şart lan taşıyanlara ders verilebilir» de
nildiğine göre, tüzüklerinde zaten takrir sahip
lerinin düşündüğü şartlar aranacaktır. Bu bir 
haşiv olur. O itibar'ia katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Tüzüklerinde Saym Ege'nin 
gerekli gördüğü ve takririnde yer alan husus 
yer alacaktır, konulduğu takdirde haşiv ola
caktır, diye Komisyon beyan etmektedir. Ko
misyon ve Hükümet takrire katamıyorlar. Tak
riri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Reddedilmiştir. 

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

Birleşemiyecek görevler : 
MADDE 90. — Devlet ımemurlari!rua, vekâ

let görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden 
ancak birisi verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sual sormak 
istiyen saym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kadroları ıkaldırılan Devlet memurları : 

MADDE 91. — Kadrosu kaldırılmış olanla
rın memurlukla ilgileri, emeM'lik ve bu kanun
da yazılı aylık ve aile ödeneği hakları ile yü
kümlülükleri devam eder. 

— 309 — 
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Kadrosu kaldırılmış olan memurların, ken

di kurumlarında veya başka kurumlarda eski 
sınıflarmdaki derecelerine eşit bir göreve atan
maları mecburidir; atandıkları göreve başlamı-
yamlar memurluktan çekilmiş sayılırlar. 

Kadro kaldır.İması sebebiyle açıkta kalan 
memur1 ar varken, bunların sınıf ve derecelerin
de boşalacak kadrolara başkaları atanamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru soımak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet (memurluğundan çekilenlerin yeniden 
atanmaları : 

MADDE 92. — Devlet memurluğundan ken
di isteği ile çekilmek suretiyle ayrılıp 1G0 nu
maralı Devlet Personel Dairesi Kurulması hak-
kmdrıki Kanunun i ncü maddesi kapsam: içinde 
bulunan kurumlarda çalışmamış olanlardan ve 
sınıf tüzüğünde yazılı nitelikleri taşıyanlardan, 
teikrar ayrıldığı sınıfın ayrıldığı derecesine dön
mek istiyenler boş kadro .bulunmak şartlyle 
ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık de
recesine eçıit bir derecenin kademesine atanırlar 
ve o dereceye ait kademe aylığın: alırlar. 

Devlet m omuru iken milletvekilliği veya 
Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine seçileni-?; den 
tekrar seçilmlyenler veya milletvekili veya 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri Seçim Kanunu 
icabı istifa ederek milletvekiUiğ'i veya Cumhu
riyet Senatosu Üyeliğine seçilenlerden veya se-
çilmiyenlerden dışardan atanan bakanlardın 
Devlet memurluğuna dönmek istiyenler ayrıl
dıkları 'memuriyet ıkadrolarındaki açıklara ön
celikle atanırlar. 

Yasama görevinde geçen süre, kademe iler
lemecinde ve derece yükselmelerinde, sın:f tü
zükleri şartlarına uyularak sayılır. 

Yasama görevi sona ermiş olanlar tekrar bir 
memurluk kadrosuna atanıncaya ika dar ayrıl
dıkları memurluk kadrosunun aylığını ve özlük 
halklarını 91 nci madde hükümlerine göre alır
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde iki takrir var 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Komisyon 

sözcüsü, buyurun. 

12. 7.1935 O :1 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT 

AKYAR (Denizli) — Sayın Başkan, bu 92 11.3i 
maddenin ikinci bendinde büyük bir matbaa 
hatası vardır. Müsaade buyurursanız bunu ye
niden düzen1 eylp yazdıracağız. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon ikinci 
bendde büyük bir matbaa hatası olduğunu be
yan ediyor. 

CAHİT AKYAR (Devamla) — Şimdi şunu 
da arz edeyim ki, bu hususta bir de takı 'ir var
dır. 

BAŞKAN — İki tane takrir vardır. Okuta
yım, eğer o hususlara ait ise komisyon isterse 
geri alır, tashlha.t m yapar ve bize verir. 

Komisyon maddede maddi bir hata olduğu
nu beyan etmckted'r, Yalnız takrirleri okuya
lım, esasa müessirse gereken düzeltme yapılır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT 
AKYAR (Denizli) — Onları da istiyoruz. 

BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum. 

Yii ksok Başkanlığa 
92 nci (maddenin son fıkrasının aşağıda ya

zılı olduğu şekilde değiştirilmesini saygiyle arz 
ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

«Yasama görevi sona ermiş olanlar tekrar 
bir memurluk kadrosuna atanıncaya kadar em
sallerinin 'memurluk kadrosunun aylığını ve öz
lük haklarını 91 nci madde hükmüne göre 
alırlar.» 

Sayı 11 Başkanl 1 ğa 
92 nci maddenin 2 nci fıkranın 3 ncü satı

rındaki «seçil miycır erden» kelimesinden sonra 
«veya» kelimesinin eklenmesini arz ve toklif 
ederim. 

Ordu 
Eşref Ayhan 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi takrirlerle 
beraber geriye istiyor. Madde Komisyona iade 
edilmiştir. 

İSA I-IÎSAN BİNGÖL (Muş) — 92 nci mad
de hakkında ben öm de bir 'takririm vardı. 

BAŞKAN — Peki efendim, şu halde bütün 
takrirleri Komisyona veriyoruz. Bütün takrir
ler madde İle birlikte komisyona iade edilmiştir. 

Verilmiş bulunan dört takrirle birlikte mad
de komisyona iade edilmiştir. 
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Emeklilerin yeniden hizmete alınması : 
MADDE 93. — Bu kanuna ta'bi kurumlardan 

kendi istekleıi ile emekli olup sınıf tüzüğünde 
yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar, kamu
nun 92 nci maddesi hükümlerine göre, bu ku
rumlarda boş kadro .bulunmak, seçme veya sı
nav şartlarına uyulmak suretiyle yeniden Dev
let memurluğuna alınabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üyeler? 

Sayın Tekin buyuran. 
ÂKÎF TEKİN (Antalya) — Efendim 93 r,sü 

maddede kendi .istekleriyle ayrılmış olan ve bu 
kamuna tabi kurumlardan olan kişilerin tekrar 
aynı nitelik ve sınıflara girmek hakkı tanınıyor. 
Halbuki şimdi 42 sayılı Kanuna göre Millî Sa
vunmadan ayrılmış bulunan emekli elemanlar 
vardır. Bundan başka ayrıca Millî Savunmadan 
yine genç yaşta, sıhhatinin müsaade etmemesi 
sebebiy^ ayrılmış olanlar vardır. 

BAŞKAN — Sayın Tekin, tahmin ediyorum 
bu kanunun şümulü içine girmiyor. Ayrıca 
Askerî Personel Kanunu var efendim. Bu ka
nunla asker kişilerin ilgisi yok. 

AKİF TEKİN (Devamla) — Galiba anlata
madım Sayın Başkan. Bu kanun bu kurumlar
dan ayrılanlara tekrar bir hak veriyor mu ? «Ku
rumlara mcnsubolanlar» deniliyor. Millî Savun
ma Bakanlığı Personeli bu kanun hükümlerine 
girmiyor. O zaman diyecekler ki, «Bu kanunda 
yerimiz yjktur» O zamanda bunlar, «burada 
yazılmamıştır, sizin alınmanız için hüküm yok
tur, yeriniz yoktur», derler. 

BAŞKAN — Askerî Personel Kanunu Mec
liste görüşülmektedir. 

AKİF TEKİN (Devamla) — Efendim, emek
li olduğunda 42 sayılı Kanuna göre ayrılır. Fa
kat Devlet memuru olmak istiyor. Bu kurum
lara dâhil olmadığı için buna ait bir hüküm ol
madığı için almmıyacaklar. 

BAŞKAN — Yani askeriyeden emekli olmuş 
kişiler sivil sektör de memuriyete girebilirler 
mi, giremezler mi? Sayın Adal, ne buyuruyor
sunuz efendimi 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANT 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Sınıf tüzüklerinde, 
o sınıfa geçmek için gösterilen nitelikler ara
sında askerî kadroda, sektörde olanların duru
mu da ele alınmışsa, elbetteki girerler. Ama 
eğer sınıf tüzüğü buna müsait değilse, gayet ta-
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biî olarak giremezler. Askerî Forsoncl Kanu
nunun hükümlerine tabidirler. 

BAŞKAN — Tüzükte imkân varsa, emekli 
olmuş askerî kişiler bu tüzüğe intibak ediyor
larsa alınabilirler. Etmiyorlarsa alınamazlar, 
deniyor. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Misal 
ırz edeyim: Sivil savunma sınıfı tüzüğünde asker 
olanları, yani subay olanları almayı istihdaf edi
yorsa oraya girerler. Ama bir sınıf ki, tüzüğün
de ; mezuniyet okulları ve kurumları ayrı ayrı 
gösterilirse ve bunda da Harbiye'den inenim ol
ması gösterilmiyorsa elbette oraya giremezler. 

BAŞKAN — Meselâ diyor, sivil savunma sı
nıfı tüzüğünde askerî kişilerden, Harbiyeden 
mezun olanların alınacağına dair bir madde bu
lunduğu takdirde alınır ve diğer tüzüklerde de 
Harb Okulundan mezun olanların alınabileceği
ne dair bir kayıt varsa alınır, yoksa alınmaz di
yorlar. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Bu
gün de böyledir. 

BAŞKAN — Bugün de böyledir, diyorlar. 
AKİF TEKİN (Antalya) — Efendim tüzük

leri kendileri hazırlıyacak. Millî Savunmadan 
ayrılan, Harb Okulu mezunu olan kimseler dü
şünülecek mi. düşünülmiyecek mi? Şahsan ben 
42 sayılı Kanuna güre Millî Savunmadan ayrıl
dım. Memuriyete girebilir miyim, giremez mi
yim? 

BAŞKAN — Tüzüğe göre efendim. Cevaplan
dırdılar Sayın Tekin. 

AKİF TEKİN (Antalya) — Bana, 42 sayılı 
Kanun bu hakkı veriyor, Sayın Başkan. Bu ka
nunda deniyor ki, «Bu kanuna tabi kurumlar
dan kendi istekleriyle emekli olanlara bu hak 
verilir» 

BAŞKAN — 42 sayılı Kanun bu hakkı veri
yor, evet. Bunu şu şekilde soralım. Bu kanun 
meriyete girdiği andan itibaren, 42 sayılı Ka
nunda yazılı askerî kişilerden emekli olanlara 
aynı haklar tanınacak mıdır, tanınmıyaeak mı
dır? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — 
Kendi isteğiyle ayrılmış. Tekrar girebilmesi 
için burada tâyin edilen hükümlerden başka bir 
hükmü kabul etmemek gerekir. Kendi isteğiyle 
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ayrılmıştır. Ayrılma halindeki durum tüzükle
re göre devam eder. 

BAŞKAN — Kendi isteği ile ayrılmış ise tü
züklerde yazılı hükümlere riayetle mükellefiz, 
diyorlar. 

AKÎF TEKİN (Antalya) — Efendim tüzü
ğü kendileri hazırlıyacaklardır. Hiçbir mesne
dimiz kalmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Tekin, Hükümet sorunu
za cevap veriyor. Eğer bir tâdil arzunuz varsa 
teklif yapınız. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANT 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Tü
zük bizim tarafımızdan yajJilacak bir talimat de
ğildir. Tüzük, kanunun, Anayasanın emrettiği 
bir tanzimi tasarruftur ve kanun gibi de mute
berdir. Bakanlar Kurulundan geçecektir. Elbet-
teki Millî Savunma Bakanı da Bakanlar Kuru
lunun içindedir, haklarını müdafaa eder Şaye+ 

Devlet Personel Dairesi müdafaa etmese dahi 
Millî Savunma Bakanı Bakanlar Kurulunur 
içindedir. İtimat buyursunlar, elbetteki haklar 
muhafaza edilecektir. 

BAŞKAN — Tüzük kendileri tarafından ya
pılır, diyor Sayın Tekin. Sözcü de: «Tüzük bi
zim tarafımızdan yapılmakla beraber Bakanlar 
Kuruluna intikal edecektir, orada Millî Savun
ma Bakanı da vardır. Bütün tartışmalar yapı
lacaktır, anahükümlere göre meriyete girecek
tir. Bunu bir taraf yapmıyacaktır», demekte
dir. 

Savın Tekin, bir tâdil teklifiniz var mı? 
AKİF TEKİN (Antalya) - - Gönderiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — 93 ncü madde hakkındaki tadil 

teklifinizi bekliyoruz. 
93 nnü madde hakkında bir takrir gelmiştir. 

okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

93 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

42 sayılı Kanuna göre emekliye ayrılmış 
olanlar 1 nci fıkra hükmünden faydalanırlar. 

Antalya 
Akif Tekin 

BAŞKAN — Takrire komisyon katıhyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT AK-

YAR (Denizli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANİ 
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HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Takririnizi izah edecekmisiniz Sayın Te
kin?.. 

AKİF TEKİN (Antalya) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AKİF TEKİN (Antalya) — Sayın Başkan, 

sayın Senatör arkadaşlarım; efendim, 93 ncü 
madde, bu kanuna tabi kurumlardan kendi 
istekleriyle emekli olup, sınıf tüzüklerindeki yat-
zılı nitelikleri haiz olanların tekrar memuriye
te dönmelerini âmirdir. Biliyorsunuz M, İhti
lâlden sonra 42 sayılı Kanun çıktı. Bu kanun 
sivil savunmadan başka diğer vekâletlerde ay
nen mamur olabilme hakkını tanıyordu. Ve 
bunlar da 7 0O0 'kişiden- fazla olup, hepsi genç
tirler. Bu hak verilmiştir. Şimdi, bunların 
tekrar memuniyete dönebilmelerini bu kanun 
maddesi nazarı rtübara almamıştır. «Bu kanu
na tabi kurumlardan» tâbiri vardır. Bu arkadaş
lar memuriyet bulamama gi'bi bir dudumla karşı 
karşıya bırakılmaktadırlar. Şahsan bir tanesi de 
benim. Senatodan sonra memuriyete dönsem gi-
remam, (bu kanuna göre. Şahsımı misal göster
mekten bir maksadım yok, bir müşahhas fikir 
olsun diye söylüyorum. Bunun 42 sayılı Kanu
na da teşmil edilmesini arkadaşlarımızdan ve ko
misyondan bütün arkadaşlarım namına istirham 
ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA

NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Bir noktayı da 
tashih edeyim, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adak 
Sayın Tekin, tamamı efendim, süz yerinize 

buyurunuz. 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA

NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Efendim, bu tek
lif kabul edildiği takdirde bütün sistem altüst 
olacaktır. Sistem, kariyer sınıfıdır. Sadece 
Akif Beyefendinin izah buyurdukları hususa ce
vap verecek hükümlerimiz vardır. Bu zevat, 
yani Emin>3ulara< mensubolanlar, kendileri de 
dâhil olmak üzere, vali olabilirler, elçi olabilir
ler ve istisnai maddelerin emrettiği hususlara 
- ki, şimdi okuyayım - bunlardan hepsine girebi
lirler. Yalnız kaymakam olamazlar. Çünkü kay
makamlık için kayıt, şart vardır. Şu, şu, şu mek
teplerden mezun olmak... HekJm olamazlar, mü
hendis- olamazlar, şu olamazlar bu oLamazlar. 
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Bunlar kariyer sistemine girmiştir. Ama istis
nai madde gayet sarih. Kalemi mahsus müdür
lüklerine, Cumhurbaşkanlığı Dairesi memurluk
larına, valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere, 
daimî temsilciliklere, Millî istihbarat Teşkilâ
tına - çok geniş bir kadrodur - girebilirler. Ama, 
kariyer sistemin icabı olarak gitmemeleri lâzım
dır. Yoksa sistem tamamen bozulur efendim. 

RASÎM GÎRAY (Elâzığ) — Bir soru sora
cağım efendim. 

[BAŞKAN — Buyurun. 
RASÎM GÎRAY (Elâzığ) — Sayın Personel 

Dairesi Başkanı 7 000 emekli subayın valilikle
re ve elçiliklere tâyinleri mümkün olabilir, şek
linde ifade ettiler kendileri... 

DEVLET PERSONEL DAÎRESI BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Sa
yın Başkanım, arkadaşımız emekiıi subay me
suliyetini bendenize yüklüyorlar. Bu Hükü
metin getirdiği tasarı. Emekli olan subaylar 
vardır. Tekrar onları almak icafoediyorsa ayrı 
bir kanun çıkarırlar, yaparlar. Fakat sistemi 
•boz/mıyalım diyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaplan, soru. 
KADRÎ KAPLAN (Tabiî Üye) — Şimdi 

böyle bir müşterek yetişme niteliğine nazaran 
sınıfların kaynaklarını temin eden tüzüklerdir. 
Bu arada müşterek yetişme niteliğine ait as
kerî formasyon veren emekli subaylar var. Yani 
bu kanun çıktığı takdirde bu şekilde askerlik
ten ayrılsınlar bu kuruma giremiyecekler midir? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Tü
züklerinde gösterilen nitelikleri haiz olmalk şar-
tiyle alabilirler. Kanun tasarısında var, hü'küm 
maddede var. Tüzüklerimde gösterilen kısım var
sa vardır, tabiatiyle. Şimdiden hiçbir şey söy
lenemez. Ha<ngi sınıfın tüzüğünde gösterilmişse 
bu nitelikler elbette ki, altında girebilirler. 
Ama şimdiden bütün memuriyetlere girebilir 
diye açık bir bono şeklinde bir kanun maddesi 
koymak muvafıksa Yüce Senato koysun. 

BAŞKAN — Efendim, misal de verdiler Sa
yın Kaplan. Meselâ Sivil Savunma Teşkilâtı. 

DEVLET PERSONEL DAÎRESÎ BAŞKA
NI HA&AN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — 
Sonra, istihbarat subayları için, istihkâm su
bayları için meselâ, harita subayları için mev
cuttur. Diğer sınıflar için, mu'haJbere sınıfı için 
mevcudolabilccektir. Yana teknik bakımdan haaı-
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gi niteliği haiz ise mümkündür. 

KADRÎ KAPLAN (Tabiî Üye) — Dikkate 
alınacak mı, almmıyaeak mı? 

DEVLET PERSONEL DAÎRESÎ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — El
bette ki alınacak, nitelikleri varsa. Biz, emekli 
demiryolu subaylarına mühendislik formasyonu 
verilmesi için iki sene uğraştık ve nihayet bir 
kurs açtık, bizzat Personel Dairesi meşgul oldu. 
Şimdi halen kırık subay orada kurs görmek
tedir, yedi subay o kurstan geçecek ve mühen
dislik formasyonu alacaktır. Tıpkı diğer mü
hendisler gibi bunlar da çalışacaklardır. 

Arz etmek istediğim şudur; açık bir bono şek
linde, her sınıfa girebilir, diye bir hükmün 
karşısındayız. 

BAŞKAN — Soru kâfi miktarda cevaplandı
rılmıştır efendim. 

'Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. Ko
misyon maddeyi geri alıyor mu? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHÎT 
AK YAR (Denizli) — Geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Korrrsvon maddeyi geri alıyor. 
BÖLÜM : 4 

Memurluğun sona ermesi 

Çekilme : 
MADDE 94. —• Devlet memuru bağlı olduğu 

'kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle 
ımomurluktam çekilme isteğinde bulunabilir. 

Çekilmek isti yem. memur yerine atanan Mm-
senin gelmesine veya çokilme isteğinin kabulü
ne kadar görevine devam eder. Yerine atanan 
kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine ve
kil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek 
görevini bırakabilir. 

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne ha«-
ber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değil
dirler. 

BAŞKAN — Madde üzerende soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Çekilmede devir ve teslim süresi : 
MADDE 95. — Çekilen Devlet memurların

dan devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu iş
lemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamaz
lar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim iş
lemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belir
tilir. 
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BAŞKAX — Madde üzer'nde soru .sormak 

istiyen sayın üye*? v ok . Maddeyi nyuıur/.a su-
n:.vi'r',ını. Kabul edenler... Ktmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

Olağanüstü hallerde çekilmede usul : 

MADDE 9G. — Savaş halinde, olağanüstü 
haklerde, veya genel hayata müessir âfetlere uğ-
rıyan yerlerdeki Devlet memurları, yerene 
atanacaklar gelip eşe başlamadıkça görevlerini 
bırakamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayn üye? Yok. Maddeyi oyunuza su-
nuvorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul 
edilmiştir. 

Sorumluluk : 
MADDE 97. — 94, 95 ve 96 r.cı maddelerde 

yazılı zonmluklara rğn'jm•yanlar, malî ve ce
zai sorumlulukları saklı karmak üzere bir daha 
Devlet memurluğuna alınmazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Memurluğun sona ermesi : 
MADDE 98. -— Devlet memurlarının : 
a) Bu kanun hükümlerine göre memurluk

tan çıkarılması; 

'b) Memurluğa alınma şartlarından her 
hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması 
veya 'memur'okları s:ras:nda bu şartlardan her
hangi birini kaybetmesi; 

c) Memurluktan çekilmesi; 
ç)î?.tck, ya", haddi, malûllük ve sicil sebep

lerinden bir: ile emekliye ayrılması; 
hallerinde memurluğu sona erer. 

BAŞKAN — Madde üzcrlrde soru sormak 
istiyon sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
edivorum. Kabul edenler... Etm'yenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

BÖLÜM : 5 

Çalışma saatieıi, izinler 

Çalırma saatleri : 
MADDE 99. — Sınıf tüzük'erinde aksi be

lirtilmedikçe genel olarak Devlet memurlarının 
haftalık çalışma süresi 40 saattir. 

Kurum âmirlerinin gerekli göreceği memur
ların, lüzumu halinde çalışma saatleri dışında 
da çalışmaları mecburidir. Bu takdirde fazla 
çalışma ücreti ile ilgili madde hükmü uygula
nıl". 

BAŞKAN — Madde üzerinde iki takrir var
dır. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Devlet memurları kanun tasarısının 99 ncu 

maddesinin birinci f'ikrasma aşağıda yazılı .cüm
lenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Edip Somunoğlu 

Madde 99 : 

Smıf tüzüklerinde aksi belirtilmedikçe genel 
olarak Devlet memurlarının haftalık çalışma 
süresi 40 saattir ve haftanın Cumartesi Pazar 
hariç beş güne bölünür. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan 99 ncu maddeye bir 

fıkra eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

Aynı kurumda aynı kademe ve derecede başka 
memurlar varsa çalışma saati dışında yapılacak 
çalınmalar bu memurlar arasında sıra ile yap
tırıl r. 

BAŞKAN — Sayın Somunoğlu, takririnizi 
okuduk, izah etmek ister misiniz? 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Kısaca. 
BAŞKAN — Buyurun. 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar, 99 ncu maddede, 
sıırf tüzüklerinde aksi belirtilmedikçe genel 
olarak Devlet memurlarının haftalık çalışma 
süresi kırk saattir. Şimdi halihazırda Hafta ta
tili Kanununa göre günde altıbuçuk saat çalı
şıldığına göre, beş günde otuzikibuçuk saat 
eder. Dört saat de Cumartesi günü çalışıldığı
na göre otuzaltıbuçuk saat. Burada anlaşılma
yan cihet, kırk saat olduğuna göre her gün 
sekiz saat olmalı ki, beş kere sekiz kırk... Bu 
doğru tutuyor. Fakat Cumartesi de dâhil oklu
ğu takdirde, Cumartesi gününden evvelki beş 
güne, altıbuçuk değil, yedi de ilâve etsek yine 
38,9 - 31),5 gibi bir rakam çıkıyor. Sonra, ya
rım gün hemen hemen ölü bir gün vazlyetinde-
dir ve iktisadi birçok zorlukları vardır. Köy-
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lü hemen hemen, umumiyetle ilçeye veya ilçe-
dekiler, ile Cumartesi yarını gün diye gelmezler. 
Bütün dünyada da hemen hemen bos gün ça
lışılıyor ve geriye kalan iki gün tatil ediliyor. 
Yapılan bâzı görüşmeler neticesinde de memur 
arkadaşların, bizde uzun zaman memuriyet 
yaptık, 'haftada beş gün erken gelip ve sakalı 
8 - 12 ye kadar ve öğleden sonra 13 30 dan 
17,30 a 'kadar çalışmasında hiçbir mahzur yok
tur. Ekseriyetle köylü ve 'kasabalı vilâyetlere 
ilçelere erken gelirler. Bütün memurlar da ge
lip erken işlerine başlryabilirler. Büyük şehir
lerde bâzı aksaklıklar olursa kendi tüzüklerin
de 8,30 a alınır, akşam 18.00 e bırakılabilir 
Onun için Cumartesi ile, Pazarı tam tatil güm" 
yapmanın memuru hakikaten istirahate bırak
mak, gideceği yere gitmesine imkân verme]:. 
memleket içinde turizmi temin etmek gibi ko
laylıkları var ve bu bütün dünyada da böyle
dir. Bu şekilde 99 ncu maddenin birinci fıkra
sına «haftanın Cumartesi, Pazar hariç be; o-ü-
nüne bölünür» şeklindeki cümlenin ilâvesine il
tifat buyuıulmasun, Hükümet ve Komisyo
nun da buna iltihak etmesini istirham ederini. 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ueuzal, takririniz hak
kında konuşmak istermisiniz, buyurun.. 

33, 44. 83 ve 84 neü maddelerin açık oyla
masına iştirak etmivon sayn üye var mı? Yok. 
Oy kullanma muamelesi bitmiştir. 

ÖMER UCT1ZAL (Esldschir) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, bendeniz 
99 ncu maddenin ikinci fıkrası üzerinde bir tak
rir verdim. Hepinizce malûm olduğu üzere, bu 
fazla mesai ve buna verilen ücret bugüne ka
dar mernloketHr^o birtakım huzursuzluk ve 
şikâyetlere scbebohrıustur. Yeni gelen bu ka-
nnn tekrar bu müesseseyi bünyesine almış bu
lunmaktadır. 

İkinci fıkrada, «Kurum âmirlerinin gerekl' 
göreceği memurların lüzumu haıinde çalışırı0 

saatleri dışında da çalışmaları mecburidir. B~ 
takdirde fazla çalışma ücreti ile ilgili madde 
hükmü uygulanır.» denmektedir Şimdi kurum 
âmiri istediği memuru bu fazla çalışma yönün 
den çalıştıracak ve ona fazla ücret verecektir. El
bette ki, işin icabı çalışma saatleri dışında çalış 
malar olacak. Bendeniz, kurumun kendi bünye
sinde ve bilhassa memurlar arasında müsavatı 

temin bakımından bu fıkraya bir cümle ilâvesi
ni yahut bir fıkra eklenmesini istirhamı ediyo
rum. Bu da şöyle; aynı kurumda aynı kademe 
ve derecede başka memurlar varsa, çalışma sa
ati dışında yapılacak çalışmalar bu memurlar 
arasında sıra ile yaptırılsın. Sıra ile yaptırılırsa 
mamurlar arasında kayırma gibi bir fikrin doğ
man önlenir ve aynı zamanda da alınacak üc
retler bakımından, kurumun kendi bünyesine bir 
huzur gelir herkes bir diğerini itham etmez, 
Amir de bir ithaimdan kurtulur ve adalet de te-
eelli eder. Kanaatim budur. Takririmin kabul 
buyurulmasmı istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, bu çalışma saati 
mevzuu benim biraz dikkatimi çekti. Bu mâru
zâtını biraz da sual mahiyetinde olacak ve ay
dınlanmasını arzu ettiğim cihetler olacak. Bun
ları kısaca arz edeceğim. 

Bugün Devlet memurlarının çalışma saati sa
bah 9, aksam 17.00 ye kadar olmak üzere sekiz 
saattir, öğle tatili, bu mesainin içinde sayılır 
mı, sayılmaz mı? Şimdi bu kanunda gelen 40 sa
ate göre hesabedersek, Devlet memurlarının ça
lışma saatleri kırk saatten azdır. Bu kanun, bi-
^az daha fazla bir müddet getirir gibi görünür. 
Öğle tatillerini bundan çıktığımız zaman Cu
martesi gününü ve pazarı iki gün tatil olarak 
kabul etmek gibi bir garip durumla karşıkarşıya 
geliyoruz, bana göre. Şu kanun öyle geliyor ki, 
Cumartesi gününü otomatikman mesai dışı sayı-
vor gibi, bir durum getirmektedir. Şayet böyle 
ise, biz zaten bugün altı g:dn çalışmakla dahi 
memleketimizde gerekli hizmetleri kolaylıkla gö
memiyoruz ve gördüremiyoruz. Bir de bunu beş 
T'ine indirdiğimiz zaman birçok hizmetlerin ak-
'lyacağı kanaatindeyim. Komisyondan ve Hü
kümetten bilhassa bu saat mevzuu üzerinde ge
lip bilgi vermelerini istirham ediyorum ve 40 
oaat mevzuunda da eğer Hükümetin izahatını 
':âfi bulmazsam, komisyonun da izahatını kâfi 
bulmazsam bu maddenin tadili iç/m bir de takrir 
ai'z edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) ,— 

Arkadaşlar benim konuşmam, verilen takrirlerin 
aleyhinde olacak. Şimdi bir plânlı kalkınma dev
resindeyiz. İşlerin iyi gitmediği iddiasmdayız. 
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Böyle bir zamanda Cumartesi, pazarların da ta
tile ayrılması ve saire gibi tekliflerin isaıbetli " 
olduğu kanaatinde değilim. 

Bu kırk saatlik zamanla eskiden olduğundan 
biraz daha fazla bir zaman getirildiği belirtil
mektedir. Bu müddetin daha çoğaltılması akla 
gelebilir. Yani, haftada iki gün istirahat mu- ] 
hakkak iyi bir şey. İnşallah öyle bir devreye de ! 
kavuşacağız. Fakat Ibugün malî ve iktisadi duru- ; 
mumuzun şöyle olduğu bir zamanda haftanın I 
iki gününü tatile 'ayırmaya matuf düşüncenin 
iç turizmin gelişmesi bakımından da olsa isabetli \ 
olduğu kanaatinde değilim. Çalışma devresinde- t 
yiz. Çalışmaya mecburuz, fazla çalışacağız, in- ? 
şallah arzuladığımız gayeye ulaştığımız zaman 
bunu tekrar yavaş, yavaş indirme imkânlarını 
da bulabiliriz. Binaenaleyh; buradaki maddede, ; 
haftada 40 saatlik bir mesai ayrılmış. Fakat Cu
martesinin dâhil olup olmadığı gösterilmemiştir. 
Bunu, kurumların kendi tüzüklerine göre halle- » 
deceği bildiriliyor. Fakat ben bu müzakereler 
münasebetiyle şunu ifade etmekte fayda ümide- | 
diyorum; Cumartesiyi de çalışma gününden çı- [ 
karmaya matuf görüşün aleyhindeyim. > 

ikincisi; memurlar münavebe ile bu işi yap- • 
stnlar... Hakikaten münavebede bir adalet hisse- j 
d ilebilir. Yani herkes sıra ile nimettensin kabi- •• 
ünden bir düşünce hâkim olabilir. Fakat, bir işi 
yapacak vardır, iyi yapacak vardır, çok iyi ya
pacak vardır, yapamıyacak vardır. Artık nimet 
dağıtmakta bir müsavaat, bir muadelet ister gibi 
kanuna bir şekil verme, hakikaten kendisinden 
iş beklenen? iş yapabilecek bir kimseyi sıraya ta- ! 

bi tutmanın isabetli olduğu kanaatinde değilim. [ 
\ 

Bu itibarla her iki takririn de aleyhindeyim 
ve şumın Sayın Başkanımız tarafından da bura
da ifade edilmesini riea ediyorum. Buradaki 40 
saatin haftada iki gün tatile kavuşmaya matuf f 
bir saat olmadığını ifade buyursunlar. Çalışa- ( 
hm, bu devre çalışma devresidir, inşallah işler 
daha az olduğu zaman yine bu müddetleri 'azal
tıp, haftanın iki gününü tatile ayırma imkânını 
buluruz. Fakat, şimdilik bu «Cumartesi» nin 
burada ifade edilmediğinin ifade olunmasını is
tirham etmekteyim. 

Hürmetlerimle. j 

BA ŞK AN — Sayın Adal. j 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA- ' 
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NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Efendim, bu 
madde, Cumartesi tatilini kapsamıyor; Cumarte
siyi de tatil meyanma ithâl etmiyor. Tatillere 
aidolan kanun tasarısının değiştirilmesi husu
sunda Hükümetin bir kararı var. iç, turizmin 
gelişmesi bakımından hazırlanan plân mucibin
ce, Cumartesi gününün de tatil günü olması 
derpiş edilmiş ve Devlet Personel Dairesine, 
Başbakanlıkça vazife verilmiş idi. Bu tasarıyı ha
zırladık. Zira bu tasarı yalnız Devlet memurla
rını değil, iktisadi Devlet Teşebbüslerini, ma
hallî idareleri de ilgilendiriyor ve bir taraftan 
da özel sektör ile oian münasebetleri vardır. O 
kanun tasarısı Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. 
Bakanlar Kurulunda kabul edildikten sonra hu
zurunuza gelecektir. Cumartesi tatilinin müna
kaşasını izin verirseniz o zaman yapalım. Lâzım 
mıdır, değil midir? Lehte ve aleyhte münakaşa 
olabilir. Bu madde 36,5 saat olan bugünkü 
çalışma müddetini kırk saate çıkarmaya mâ-
tufdur. 'Bugün haftada 36,5 saat çalışan Dev
let 'memurları bu kanun tasarısı kanunlaştıktan 
sonra 40 saat çalışacaklardır ve bu zaruridir. 
Keyfiyeti bu şekilde arz ederim. 40 saat çalışa
caklardır. Umumiyet itibariyle çalışma saatleri 
muhtelif devletlerde değişiktir. Birçok rakam
larda zühule, yanlışa varıyoruz. Çünkü verilen 
mukayeseli cetvellerde o devletlerin çalışma 
saatleri, öğle tatilini de içine aldığı için bâzı 
memleketlerde 44 saat çalışılıyor diyorlar. Biz 
kendimizi az çalışıyoruz sanıyoruz. Onlarda öğle 
tadillerinde bu, 4445 saat içindedir. Bizde öğle 
tatilleri hariç 40 saattir ki, o da devamlı olarak 
44 saati bulur. 

Umumiyetle Şimal memleketlerinde mesai 
fazladır ve umumiyetle gıda ve besi bakımın
dan çalışma saatleri fazladır. Almanya'da, in
giltere'de, Amerika'da böyledir. F'akat, buna mu
kabil sıcak iklimlerde, Akdeniz iklimlerinde ve 
az gelişmiş memleketlerde, Devlet memurlarına 
kâfi derecede maaş temini imkânı olmıyan mem
leketlerde, fizyolojik ısefaletin hüküm sürdüğü 
memleketlerde çalışma saatleri de bu duruma 
uygun olarak, daha azdır. Bizim variyetimiz bu; 
âzamidir, 40 saatten fazla bu yükü Devlet me
mura çekemez. 

Sıra meselesine gelince; müsaade buyursun
lar bunları yönetmeliklerinde tanzim edelim; 
her kurumun kendisine mahsus özellikleri var-
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dır. Bu, mutlaka yapılacaktır, zapta da geçsin. 
Elbette ki, kayırma sistemi esasen bu kanun ta
sarısının ruhunun dışındadır. Yönetmelikler no 
şekilde bunların tanzim edileceğini esasen gös
terecektir, ayrıca ilâveye lüzum yoktur. Tasarı
nın aynen kabulünü istirham ederim, efendim. 
Hürmetlerimle. 

RASÎM GİRAY (Elâzığ) — Efendim, bir 
sualim var. Acaba bu kırk saati günlere nasıl 
taksim edeceklerdir. Bir düşünceleri var mıdır1? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — 
Efendim; şimdi halen mevcudolan bir kanun 
vardır. Galiba sayısı 2734 Genel tatil ve bay
ramlar adı altında. Orada Bakanlar Kuruluna 
yetki verilmiştir. Kanun tasarısı ayrıdır, efen
dim. Biz sadece burada çalışma müddetini tâyin 
ettik. Saati, mesainin nasıl tanzim edileceğini, 
yazın nasıl olacağını, Bakanlar Kuruluna veri
len yetkiler valiliklere verilen yetkiler o kanun
da mevcut efendim. Kanun meriyettedir. 

BAŞKAN — Takrirlere Hükümet katılmıyor, 
komisyon katılmıyor. Sayın Ömer Ucuzal'm tak
ririni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Sayın Edip Somunoğlu'nun takririni oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Reddedilmiştir. 

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

Günlük çalışma saatlerinin tesbiti ; 
MADDE 100. — Günlük çalışmanın başlama 

ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölge
lerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde 
Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler ta
rafından tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen? 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Bakanlar Kurulu kararı vilâyet
lere de şamil değil mi? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Merkez vilayeti için. 

BAŞKAN — Diğer vilâyetlere şümulü yok, 
diyor. 

Madde üzerinde başka soru sormak istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hiz

metlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti : 
MADDE 101. — Günün 24 saatimde devam

lılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memur
larının çalışma saat ve şekilleri,- Başbakanlık 
Devlet Personel Dairesinin muvafakati alındık
tan sonra kurumlarınca düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yıllık izin : 

MADDE 102. — Devlet mamurlarının yıllık 
izin süresi, hiameti bir yıldan beş. yıla kadar (Beş 
yıl dâhil) olanlar için yirmi, beş yıldan on yıla 
kadar (on yıl dâhil) olanlar için otuz, daha faz
la hizmeti olanlar için de kırk gündür; bu süre
lere, gidiş ve dönüş süreleri dâhildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde iki takrir var
dır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
102 nci maddenin son fıkrasının «gidiş ve 

dönüş süreleri hariçtir» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Gavsi Uçagök 

Sayın Başkanlığa 
102 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Sebebi izah. edilecektir. 
Bu sürelere, gidiş ve dönüş süreleri dâhil 

değildir. 
Yozgat 

İsmail Yeşilyurt 

BAŞKAN — Her iki takrir de aynı mahi
yette; yani izin süresine gidiş ve dönüşılerin dâ
hil edilip, edilmemesi meselesi... Sayın Yeşilyurt 
takririnde izahını istemiş olması hasebiyle buyu
runuz. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Ben 
muhterem arkadaşlarımı rahatsız edecek deği
lim, fazla da konuşacak değilim. Bundan ev
velki kanunda gidiş ve dönüş süreleri izne dâ
hil değildi. Bu defaki gelişte, bu 'kanunun 
acaba 102 n^i maddesinin esprisi nedir? Ben 
şöyle düşünüyorum. Beş yıllık memuriyet yap
mış bir kimseye yirmi gün izin veriyoruz. Tesa
düf oldu, iznini de Kars'ta geçirmek istedi, 



12. 7 .1965 O : 1 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir-. 
Yıllık izinlerin kullanılışı : 
MADDE 103. — Yıllık izinler, âmirin uy

gun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiya
ca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini 
izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Bu 
takdirde önceki yıllara ait kullanılmamış izin 
hakları düşer. 

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatille
rinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve di
ğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin 
verilmez. 

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla ça
lışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilâve
ten bir aylık sağlık izni verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mazeret izni : 
MADDE 104. — A) Kadın memura doğum 

yapmasından önce 3 hafta ve doğurduğu tarih
ten itibaren 6 hafta müddetle izin verilir. 

B) Erkek memura, karısının doğum yap
ması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir. 

O) Memura isteği üzerine: 
1. Kendisinin evlenmesi halinde üç gün, 
2. Çocuğunun evlenmesi halinde üç gün. 
3. Anasının, babasının, eşinin, çocuğunun 

veya kardeşinin ölümü 'halinde 3 gün, izin ve
rilir. 
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kendisi de Edirne veya istanbul'da bulunuyor. 
7 gün gidiş, 7 gün geliş 14 gün eder, 6 gün mü 
izin yapacak bu memur? Bilemiyorum esbabı 
mucibesi nedir? Bunu anlamak istiyorum ve 
verdiğim takrirde de, bundan evvelki kanunda 
olduğu veçhile 'bu sürelerin izne dâhil edilme
sini daha uygun görmekteyim. Takdir Yüksek 
Heyetin. 

BAŞKAN — Sayın Uçagök. 
GAVSÎ UÇAGÖK (Eskişehir) — Aynı şey. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Adal. 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA

NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Efendim, bu
gün izin tatbikatı maalesef istenen ve arzu edi
len şekilde cereyan etmiyor. Birçok memurlar 
izin alıyor, Hakkâri'ye, Diyarbakır'a, Trab
zon'a gideceğim, diyor, Ankara'da, istanbul'da 
oturuyor. Hiçbir kontrolümüz yok. Gidiş - ge
liş 10 gün 30 gün de izin 40 gün oluyor. Bu 
kanun tasarısında biz bu izin gününü geniş 
tuttuk. Geniş hareket ettik, izni 40 güne ka
dar çıkardık. 20 gün de mazeret izni verdik 
öder 60. Hastalık izni vardır. Şu var, bu var. 
Ama bir şartla; artık ne memura, yapmadığı 
bir şeyi söylemeye zorlamıyalım, yani. yalan 
söyletelim, ne de biz bu kontrol imkânsızlığını 
elimizden bırakalım. Memleketin en uzak ye
ri dahi trenle 3 - 4 günde gidilecek vaziyette
dir. 

Fazladır, 40 gün veriyoruz. 40 a çıkardık, 
30 îdi 40 a çıkardık. 15 idi (D) cetvelinde 
yüzbin kişinin durumu... Onları da buraya it
hal ettik. Kâfi derece izin mevcuttur. 20 gün
de mazeret izni vardır. Bir taraftan Yüce Mec
lis memurların çalışmadığından ba.'hseder, biz 
de Hükümet olarak ona göre tedbir alırız, bu
raya geliriz, sonra tekrar burada bunları uzat
mak imkânları mevcut olur. Bu sefer emin olu
nuz ki, 40 gün 60 gün olacaktır. Mutlaka 10 
gün gidiş, 10 gün geliş konacaktır. Ondan son
ra da idare tabiatiyle çalışamaz bir hale gelir. 
Lütfediniz de bunu bu şekilde kabul buyurunuz. 

BAŞKAN — Takrirlerin mahiyeti aynıdır. 
Sayın Yeşilyurt, Sayın Uçagök birbirinizin 
takririne iltihak etseniz iyi olur, efendim. 

Sayın Gavsi Uçagök, Sayın Yeşilyurt'un 
takririne katılmıştır. 

Sayın Yeşilyurt'un takririni oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Takrir reddedilmiştir. 

Ç) Yukarda belirtilen hallerden başka. 
merkezlerde atamaya yetkili âmirler, illerde va
liler, ilçelerde kaymakamlar ve yurt dışında. 
diplomatik misyon şefleri tarafından dairesi 
âmirinin muvafakatiyle, bir yıl içinde toptan 
veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle 
memurlara 10 gün izin verilebilir. 

Zaruret halinde on gün daha aynı usulle 
mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci de
fa aldığı bu izin yıllık izninden düşülür. 

Bu fıkra hükmü öğretmenler için uygulan
maz. 

Bu izinler sırasında özlük haklarına doku
nulmaz, 

BAŞKAN — Madde üzerinde iki takrir var
dır, okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

104 ncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Bu sürelere gidiş ve dönüş süreleri dâhil de
ğildir. 

Yozgat 
İsmail Yeşilyurt 

Başkanlığa 
104 ncü maddenin (C) fıkrasının 1 nci parag

rafındaki üç günün 7 gün olarak değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Gavsi Ucagök 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor m u t . 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANİ 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor m u t . 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT AK-

YAR (Denizli) — Katılmıyoruz. 
GAVSİ UCAGÖK (Eskişehir) — Takririmi 

izah etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GAVSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Muhterem 

arkadaşlarım, 104 ncü maddede evlenecek me
murlara verilen üç gün iznin 7 gün olarak değiş
tirilmesini teklif ediyorum. Bir insan, arkadaş
larım, hayatta bir defa bu hâdise ile karşılaşa
bilir. Evvelce evlenme izinleri, ya yıllık izine 
raslatıhr, veya mazeret izni almak suretiyle ya
pılırdı. Fakat Hükümet bir cemilekârlıkta bu
lunmuş ve bu kanuna evlenen memurlar için 
üç gün izin hakkı tanımış. Şimdi rica ediyorum, 
hayatta bir insanın başına bir defa gelen bir hâ
disede, çok evlenenler için söylemiyorum. Allah 
daha ziyade etsin, daha çok evlensinler, hayatta 
bir defa başına gelecek bir hâdisede üç gün izin 
tatmin edici midir t . Memuru zorla mâzaret izni 
almaya teşvik edeceğiz. Mademki böyle bir ce
mile yapıyoruz, memurların dürüst hareket ede
bilmesi için bu üç günlük evlenme iznini 7 güne 
çıkaralım. Zaten bu evlenecek insanların yekû
nu bir senede binleri bulmaz. Birkaç yüz kişi 
içindedir. İlfatınızı rica ederim. 

BAŞKAN — İzah edecek misiniz Sayın Ye
şilyurt. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Soru 
şeklinde sorayım. Bu maddenin sonuna mutla
ka gidiş geliş izni dâhil dememek lâzım. Ben 
Kars'ta vefat eden babamın vefatı için üç- günde 
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gidip gelebilir miyim t . Burada iznin gayesi kal
mıyor. 

BAŞKAN — Evet, mazeret izinlerinde gaye.. 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA

NI İHSAN ŞÜKRÜ ADAL — Yeni getirilen 
ıbir sistem. Bugün çıktı, genişlettikçe .genişleti
yoruz. Bayram tatillerimiz mevcut, normal 
iznimiz mevcut, mazeret izinlerimiz mevcut. 
Ayrıca da üçer üçer getirdik. Bunları te'mdid-
ederseniz seneninu zannederim üç ayında memur 
izinli olacaktır. Bu üç günlük izinleri de 'kul
lanırlar. 

BAŞKAN — Efendim, ölüm izninde ma
zereti hasebiyle Ankaradıan Kars ta 'bulunan ölü
mü dolayıadyle üç günlük mazeret izni aldı (gi
debilecek mi, gidemiyecek mif 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) - Ma
zeret iznini de kataınz, onuı da ilâve ederiz. Nor
mal izni de mahsup edilir. 

BAŞKAN — Normal izninden mahsup edi
lebilir, mazeret izni ilâve edilebilir, diyorsunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu
rada 3 ncü maddenin (Ç) fiknasında* diyor ki; 

«Bu fıkra hükmü Öğretmenler için uygulan
maz.» 

Şimdi tatbikatta öğretmenler için üç gün
lük mazeret izni ve ütft üate olmamak şa/rtı ile 
öğretmenler üç gün tezkere kullanabilirler ve 
bunun için de bir kovuşturma yapılmaz. Yani 
bir gün için bir tezkere, ikinci bir tezkere, üçüncü 
gün için üçüncü bir tezkere yazması lâzımdır. 
Bu üç gün doktor iznini ioalbettirmez. Şimdi bu»-
nu 10 güne mi çıkarıyorlar. Yani bugünkü tat
bikata göre bir öğretmen derse gelmediği gün 
bir tezkere gönderir, ikinci bir gün bir derse gel
mezse bir tezkere daha gönderir, üçüncü gün 
gelmezse bir tezkere daha gönderir. Ancak 
dördüncü gün gönderemez, doktor izninin olması 
lâzımdır. Burada 10 güne çıkarıldığına göre, öğ
retmen bu on gün gitmezse, bu on gün içinde 
öğretmen her >gün bir tezkere mi yazacaktır ve 
bu on günü kulllıaaıaoaktıri.. Bunu anlıyamadım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adal. 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA

NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Efendim, bura
da öğretmenlerin hepsi gerek 1 nci mazeret iz
ninde ve gerek diğer üç günlük diğer izinleri 
aynen mahfuz. İkinci mazeret izni yıllık izne 
mahsuben verilen bir mazeret iznidir. Öğret--
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menlerin yıllık izinleri tatillerde olduğu için te
kabül edemiyor, onun için bu balkımdan bu 
İkinci 10 günlük mazeret iznine tabi tutmadık. 
Çünkü mahsubedileceklerdir. Yıllık iznini tes-
bit ettik. Kendileri tatilde izinlidirler, anah-
subedilmiyeceklerdir. Binaenaleyh, 1 nci ka
nunda mazeret izni vardır, diğer üç günlük 
izinler de vardır. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Takrirler vardır. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (izmir) — Bir so
rum var. Efendim, burada bir aksi mâna var. 
«Zaruret halinde on gün daha aynı usulle ma
zeret izni verilebilir.»1 Bu takdirde ikinci defa 
aldığı bu izin yıllık izninden düşülür, öğret
menlere bizatihi izin verilirken bunlar düşül
mez. O zaman adalet yerini bulur mu?.. Aksi 
olur, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Adal. 
DEVLET PERSONEL DAtRESt BAŞKANI 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Ma
zeret izni yok, efendim. Şimdi birinci mazeret 

izni doğrudan doğruya öğretmenler için 
memurlar için müşterek, İkinci mazeret izinin-
de, memur on gün izin alır, fakat 40 gün ise 
aylık izni, on günü düşecek, 30 gün kalacak. 
Öğretmen ne yapacak?.. Üç aylık tatil var. ],:"> 
aylık tatil devresinde bunlar mahsubedilerek 
boşu boşuna mektebe gidip de okulda oturacak 
m i l . 

BAŞKAN — Mahsubu gayrimümkün diyor
sunuz, öğretmenler için. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Onun 
için, bunlar izin kullanıyor. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. İki takrir vardır. Sayın Gavsi Uçagök'ün 
evlenmeye münhasır olarak üç günlük mazeret, 
izninin yedi güne çıkarılmasına mütedair olan 
takririni oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Saym İsmail Yeşilyurt'un mazeret izinleri
nin «gidiş dönüş hariç» şeklindeki takririni oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler.,. Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hastalık izni : 
MADDE 105. — Devlet memurlarına hasta

lıkları halinde, verilecek raporlarda gösteriîe-
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cek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına do-
kunulmaksızm aşağıdaki esaslar dairesinde izin 
verilir : 

A) Beş yıla kadar (beş yıl dâhil) hizmeti 
olanlara üç aya kadar, 

B) Beş yıldan on yıla kadar ( on yıl dâhil) 
hizmeti olanlara altı aya kadar, 

C) On yıldan daha çok hizmeti olanlara 
oniki aya kadar, 

Ç) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi 
uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren has
talığa yakalananlara onsekiz aya kadar, 

İzin süresinin sonunda hastalık!arının de
vam ettiği resmî sağlık kurullarının raporu ile 
teshdt ©dilenlerin izinleri, bir katına kadar da
ha uzatılır. Bu sürelerin de sonunda iyileşomi-
yen Devlet memurları 'hakkında emeklilik hü
kümleri uygulanır. Bunlardan bu kanunda ve 
sınıfının özel tüzüğünde gösterilen sağlık şart
larını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurul
larınca tesbit edilenlere, tekrar görev almak is
tedikleri takdirde, eski sınıf ve derecelerine 
öncelikle atanırlar. 

Görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı 
bir kazaya uğrıyan veya bir meslek hastalığına 
tutulan Devlet memurları, hizmet süreleri ne 
olursa olsun, iyileşinceye kadar izinli sayılır
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen Sayın Üye ?... 

Buyurun Sayın Arı burun. 
TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Burada 

A, B ve C fıkralarında hizmetin eksiliş, çoğalı
şına göre izinler ayarlanıyor. Bu nasıl oluyor, 
anlı yamadı m? 

BAŞKAN — Hizmet sürelerine göre hasta
lık mazeret müddeti azalıp, çoğalmaktadır, di
yorlar. Bunun gerekçesi lütfen? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞtnUlVJ ADAL — Bugünkü tatbi
katta böyledir. 

BAŞKAN — Bugünkü tatbikat böyledir. 
Yeni kanunda da tatbikat aynen muhafaza edil
miştir, diyorlar. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

iyileşme halinde göreve dönüş : 
MADDE 106. — 105 nci maddede yazılı en 

çok süreler kadar izin alanlar, izinlerinin so
nunda işe bağlıyabilmek için, iyileştiklerine 
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dair raporunu (yurt dışındaki memurlar içitı 
mahallî usule göre verilecek raporu) getirmek 
zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sora sormak 
istiyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylannıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporları verecek hekim ve sağlık kurulları 
hakkında yönetmelik : 

MADDE 107. — Hastalık raporlarının hangi 
hallerde, hangi hekimler veya resmî sağlık 
kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile 
bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık ve 
Sosyal Yardam, Maliye ve Dışişleri bakanlıkla
rının mütalâaları alınarak Başbakanlık Devlet 
Personel Dairesince düzenlenecek <bir yönetme
likle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?T Yok. Maddeyi oylannıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Aylıksız izin : 
MADDE 108. — Devlet memurunun bakma

ya mecbur olduğu veya memur refakat; etmedi
ği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, 
eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır 
bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tu
tulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla 
belgelendirilmesi şartiyle Devlet memurlarına, 
istekleri üzerine en çok üç aya kadar görevle
rinden ayrılma müsaadesi verilebilir. 

Bu müsaade süresince memurluk yükümlü-
lüklcri devam eder; aylık, ilerleme, yükselme 
ve diğer 'hakları işlemez. 

Müsaade süresinin bitiminden önce mazere
tini gerektiren sebebin kalkması halinde, me
mur derhal görevine dönmek zorundadır. Maze
ret sebebinin kalkması halinde veya müsaade 
süresinin bitiminde görevine dönmiyenlerin gö
revlerine son verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?. Sayın Uçagök.. 

GAVSI UÇAGÖK (Eskişehir) — Efendim, 
108 nci maddenin 1 nci bendinde fevkalâde bir 
hâdiseden dolayı memur zaruret içinde üç aylık 
izin alıyor. Fakat ikinci bendde de «hu müsaa
de süresince, memurluk yükümlülükleri de
vam eder» diyor. İyi ; aylık almaz, o da iyi. 
İlerleme ve yükselmesi niçin dursun? Memur 
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keyif için izin almıyor. Bir zaruret veya mec
buriyetle izin alıyor. Niçin ilerleme ve yüksel
me dursun? Bunun izahını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Adal. 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA

NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Bu yeni bir sis
temdir. Mevcut değildi. Her getirdiğimiz ye
ni sistem görülüyor ki, gerek Yüce Mecliste 
ve gerekse Yüce Senatoda genişletilmek tema
yülü kazanıyor. Bir memur var, üç ay çalı
şıyor, bir memur var çalışmıyor. Kendisine; 
mazereti var, annesi, babası veya kardeşi has
tadır, ona refakat edecektir, izin veriyoruz, 
insanî bir yoldan hareket ediyoruz, veriyoruz. 
Aylıkları işler, hakları işler, yalnız ilerleme
leri işlemez, diyoruz. Yanındaki memur fiilen 
çalışacak o çalışmıyacak. Elbette çalışanla ça-
hşmıyan arasında bir fark gözetilecektir. Has
talık izni var, mazeret izni var, yıllık izni var; 
buna ilâveten ayrıca, aylıksız izin, diye bir 
müessese kurduk. Bu da şayet aynı hakkı ih-
kaik için bir yol olursa bu sistemi kaldıralım, 
daha iyi. 

BAŞKAN — Yeni bir sistem olduğunu, çalı
şanla çalışmıyanı tefrik bakımından ortaya ge
tirildiğini, ancak bunun eğer değiştirilmesi ar
zu ediliyorsa bu sistemin çıkarılmasına taraftar 
oldüklannı beyan ediyorlar. 

Takrir de yoktur, sorudur. Endişe buyur-
* mayın. 

Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler;.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : 6 
Siciller 

Memur kütüğü, numarası, cüzdanı, özlük 
dosyası: 

MADDE 109. — Devlet memurları kurum
larınca tutulacak memur kütüğüne kaydolu
nurlar. Her memura bir numara verilir. Her 
memur için bir memur cüzdanı düzenlenir ve 
bir özlük dosyası tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylannıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sicil dosyası : 
MADDE 110. — Her Devlet memurunun bir 

sicil dosyası bulunur. Sicil âmirleri tarafından 
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düzenlenecek sicil raporları ile varsa müfettiş
ler tarafından verilen denetleme raporları ve 
memurların mal beyannameleri sicil dosyaları
na konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Özlük ve sicil dosyasının önemi : 
MADDE 111. — Devlet memurlarının ehli

yetlerinin tesbitinde, kademe ilerlemelerinde, 
derece yükselmelerinde, emekliye çıkarma veya 
hizmetle ilişiklerinin kesilmesinde özlük ve si
cil dosyalan başlıca dayanaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sicil raporu vermeye yetkili âmir : 
MADDE 112. — Sicil rapora vermeye yet

kili âmirler kurumlar tarafından düzenlenecek 
yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sicil raporlarında belirtilecek hususlar : 
MADDE 113. — Sicil âmirleri, belli zaman

larda düzenliyecekleri sicil raporlarında, me
murların liyakat derecesini not esasına «öre 
kıymetlendirerek tesbit ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sicil not defteri : 
MADDE 114. — İlk sicil âmirleri, sicil ra

poru düzenliyecekleri Devlet memurları hak
kında tarih sırası takibeden birer «Sicil Not 
Defteri» tutmakla Ödevlidirler. 

t ik sicil âmirleri, memurun hizmetteki ba
şarı derecesini veya başarısızlığını yapacağı 
denetlemeler sonunda «Sicil Not Defterine» 
kaydeder. Sicil raporları doldurulurken bu ka
yıtlardan faydalanılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylannıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

12. 7.1965 0 : 1 
Sicil raporlarının doldurulması : 
MADDE 115. — Sicil âmirleri maiyetlerin -

deki memurlann sicil raporlan ile birlikte, bun
ların genel durum ve davranışları bakımından 
da olumlu ve olumsuz nitelikleri, kusur ve ek
siklikleri hakkında mütalâalarım bildirirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyoram. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerlendirme kurullan : 
MADDE 116. — Her kurumun merkez ku

ruluşunda ve iller kuruluşunda «Değerlendir-
de kurulları» bulunur. 

Bu kurallar, sicil ve özlük dosyalarını 
incelemek suretiyle sicil raporlarında verilen 
notlannı da nazara alarak, ehliyetlerinin tes-
bitine esas olmak üzere memurları : 

1. Çok iyi, 
2. İyi, 
BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 

istiyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Memurlann uyarılmaları : 
MADDE 117. — Devlet memurlarının yeter

sizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulu
nan kusur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakı
mından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili si
cil âmirleri tarafından kendilerine bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İtiraz hakkı : 
MADDE 118. — 1.17 nci maddeye göre ken

disine tebligat yapılan Devlet memurları, buna 
karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay 
içinde aynı âmirlere itiraz edebilirler. 

Atamaya yetkili âmirler itirazı değerlendir
me kuruluna göndererek yeniden incelemesini 
ve karar verilmesini isterler. Bu suretle verilen 
karar da ilgiliye gizli yazı ile bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylannıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Olumlu ve olumsuz sicil,: 

MADDE 119. — 116 ncı maddeye göre sicil 
raporları çok iyi, iyi veya orta olarak değerlen-
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dirilmiş olan memurlar, genel devramşları bakı
mından da kusurları ve eksiklikleri yoksa olum
lu sicil almış sayılırlar. 

Sicil raporları yetersiz olarak değerlendiril
miş bulunanlara genel davranışları bakımından 
kusur ve eksiklikleri sicil raporlarında belirtil
miş olanlar olumsuz sicil almış sayılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

İki defa üst üste olumsuz sicil alma : 
MADDE 120. — İki defa üst üste olumsuz 

sicil alan memurların durumları, görevlerine 
veya Devlet memurluğuna devam edip edemiye-
cekleri hakkında bir karar verilmek üzere mer
kez değerlendirme kuruluna intikal ettirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sicil tüzüğü : 

MADDE 121. — Devlet memurunun sicil 
cüzdanında bulunacak bilgiler, sicil raporları
nın taşıyacağı sorular, düzenleme zamanı- dol-
duruluş şekli, uygulanacak not usulü değer
lendirme kurullarının kuruluşu ve çalışma usul
leri, sicil defterinin tutulması ve sicilleri sakla
makla görevli makamlara ilişkin esaslar bir tü
zükle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Takdirname : 
MADDE 122. — Görevinde olağanüstü gay

ret ve çalışması ile başarı sağlıyan memurlara 
merkezde atamaya yetkili âmirler, illerde vali
ler ve kaymakamlar tarafından takdirname ve
rilebilir. 

Takdirname sicile geçer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 

istiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Ödül : 
MADDE 123. — Olağanüstü gayret ve çalış

maları sonucunda bağlı bulundukları kurumlar
da, emsallerinden üstün iş yapan, üstün veya 
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teknik bir bilgiye dayanan şahsi gayret ve te
şebbüsleri sayesinde çalıştıkları kurumun gider
lerinde önemli tasarruflar veya gelirlerinde 
önemli artış sağlıyan, genel bir zararın felâket 
ve tehlikenin Önlenmesi veya genel bir faydanın 
sağlanması için hayatlarını tehlikeye koyarak 
çalışan Devlet memurlarına ödül verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BÖLÜM : 7 

Disiplin 
Disiplin cezaları : 
MADDE 124. — Kamu hizmetlerinin gereği 

gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunla
rın, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memu
ru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dı
şında yerine getirmiyenlere, uyulmasını zorun
lu kıldığı hususları yapmıyanlara, yasakladığı 
işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık 
derecesine göre aşağıdaki maddede sıralanan di
siplin cezalarından birisi verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir takrir var
dır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Arz ve izah edeceğim sebeplerle 124 ncü mad

deye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

İzmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

124 ncü maddeye ek fıkra : Disiplin cezala
rının uygulanacağı haller özel tüzükte göste
rilir. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Müsa
ade ederseniz, izah edeyim. Çok kısa yazdım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ÖMER LÛTFİ BOZOALI (İzmir) — Muh
terem Başkan, kıymetli arkaidaşlarıım, .bu madde, 
kanun ve tüzüklerde gösterilen vazifeyi! yapma
yan memurlara 125 inci maddede tadadolunaoı 
uyarma, kınatma, kısa süreli durdurma ve sair 
disiplin, cezalârımn verilmesine mütedairdir. 
Aynı inzibatî cezalar Memurin Kmumumuzda 
da vardır ve 26 ncı maddede sayılmıştır. 27 nci 
maddede tekerrür halinde inzibati cezaların 
artnrılacaığı, 29 ncu maddede tevhidi mucip ah
val sayılmıştı, 30 racaı maddede maaş katımı mu-
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eip haller sayılmıştı, 31 nci maddede kıdem 
terimlim mucip haller, 32 nci maddede sınıf 
tenzilini mucip haller, 33 ncü maddede ihracı 
mucip haller kanunda sarahaten sayılmıştı ve 
'bunda bir zaruret vardı. .Burada tamamen dai
remin görüşüne, tabirimi hoş görün, keyfine 
bırakılarak bir madde sevk edilmiş bulunuyor. 
Hiç değilse bu maddeye, tüzüklerinde hangi hal
lerde tevb;h -cezası, şunun için verilir, ihtar ce
zam sumun için verilir, maaş katı, ihraç, be
cayiş, muhtelif cezaların, yani şurada sayı
lan disiplin cezalarının, hangi hallerde han
gi fiillere tekabül edeceğinin tasrihi iktiza eder, 
kamumda tasrihi mutlaka lüzumlu idi. Ama tü
züğe 'bırakıldığıma göre, hiç değilse , buraya 
biır «tüzük» kelimesinin de ilâvesi suretiyle 
tanrihi iktiza eder. Aksi takdirde eski hüküm-
1 erlimize de uyumaz. Tatbikatta da büyük büyük 
hatalara yol açabilir. Kimti basit bir hal için 
tovbilh cezam verir, başka bir âmir ihtar ce
zam verir, öbürü maaşını kateder, bir diğeri de 
hattâ ilhraç cezasına dahıi gidebilir. 

Çünkü kanun bunun derecesini, sebeplerini, 
hallerini saymış değildir. Takririme iltifat bu
yurursanız, ümûdederim ki kamun1 daha mükem
mel hale gelmiş olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN •— Hükümet? 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞ

KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Efendim, 
bu madde, üzerinde çok durularak hazırlanmış 
hir maddedir. Gerek Bakan!ıklararaısı komis
yonlarda, gerek Adalet Baikanlığı ile yaptığı
mız müşterek toplantılarda, gerek İstanbul 
ve Ankara üniversiteleri1 yetkili profesör1 e-
niyle yaıptığıımız toplantılarda ve gerekse (Mec
liste, Geçici Komisyonda üniversite temsilci
lerinin de iştiraki ile yapılan toplantılarda 
enı'ıne boyuna tartışılmış bir konudur. Burada 
biraz zühule varılan nofeta şu : Ceza Hufkuku 
prensipleriyle disiplin hukafca prensipleri 
(karıştırılıyor. 

Burada dkıiplin mevzuunda 'idaremin hiz
metlerindeki genişMk, hususiyetler ve özellik
lerim' nazarı itibara alınması lâzımgeliyor. Es
ki kanunda Kozal Prensip, suça karşı ceza 
prensibi tatbik edilmişti. Sayın Ömer Lûtfi 
Bozcdı Beyefendi bilirler, bu prensip bugün J 
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çok inkişaf kaydetmiştir. Ve bütün, hemen he-
imcci1 ileri medeni devletlerin idare kanunla
rımda, memurin kanunlarında yer almıştır. 
Meselâ bir misalle arz edeyim : Bir işret kul-' 
laman memura verilecek olan ceza; bu memu
riyetlerin nevine göre. mamurların1 yetkileri
ne, hizmetlerine göre değişir. Bir hariciye me
murunun 'alkol kullanm-astiyle. bir vazifeli po
lisin alkol kullanması bir değildir. Kanunda 
bunu derpiş edersek, «Memurlar aılkol (kullan
dıkları takdirde ihracedilirler» diyeceğiz. Ya
hut da şu şu şu ceza1 ara göre tecziye edilir di
yeceğiz. Umumiyet kandilinden ayrılıvoruz. Bu 
vatandaşın işlediği suç 'karşısında hâfeim'n ve
receği ceza/laır>a bomzcımiyor, d'isiiplin cezaları 
nevi itibariyle 'mesleklere göre de değişiyor. 
Bir hekimin hizmet anımda yaptığı hatadan dola^ 
yi alacağı cezayı, kanunda veya tüzükte ev
velce umumi olarak tesbit etmek imkânı ol
muyor. Hrild'min orada, bir disiplin cezası var
sa, hayata mal olan 'bir dinip'lin cezası olmuş
sa, Ceza Kanununun dışımda o disiplin ce
zalını alır. Bir hariciye 'memuru gizri bir şif
reyi kaybetse veya çaldırsa alacağı ceza muh-
tomeldir M; ihraçtır. Ama, bir kayıt memu
runun bir bar'it evrakı kafvbefıımcv̂ i halinde 
alacağı ceza bir değildir. Şu halde ne bir 
umumi 'kanıımda ve no de bir ramimi tüzük
te bunları yegân yegân sıralamaya maddi 
İmlkân olmadığı gibi. o memuru teczive etme
ye de imlkân yoktur. Ve bugünkü tatbikat da 
mpei^esef bu Kozaı1 Pron^i'bin tatbikinden, su
ça karşı cefamın tâyininden doğan tereddüt
lerden husule gelmiştir ve memur ceza gör
memektedir. 

Eğer hakikaten Devlet idaresinde bir disiplin 
tenis etmek istiyorsak, mutlaka suçun nevine 
göre cezadan tesbit etmeye mecburuz. Onu da 
diniplin kurulları ve onun kararlarına karşı 
vâki olacak itirazlar üzerime, Danıştaym içti
hatları tesbit edecektir. Kanun ve tüzük ya
nımda, Muhterem Ömer Lûtfi Bozcalı Beyefen
diye arz etmek isterim ki, çek ehemmiyetli 
olan içtihatlar da vardır. Onun için müsaade 
buyursunlar bu bir sistemdir ve bu sistem uzun 
tartışmıailardan sonra kabul edilmiştir. Bugün
kü stetem işlememektedir ve disiplini tesir? 
edememektedir. Biz satdece kanunlarda tesbit 
edeceğiz ama, işlemez hale gelecektir. 



C. Senatosu B : 11E 
idarenin kendisine has özellikleri, hususiyet- | 

leri vardır, içtihatlar bunları tesis edecek- .[' 
tir. Disiplin kurulları derecelerine göre bu [ 
hususu temin edecciktir. Geçen gün de arz ; 
ettim, bir tarafsızlık kaırşısmda valinin tutu-
nıu ile bir daktilonun tutumu bir değildir. 
Bir partinin veya bir şahsın zararına veya ya- : 
rarma hareket eden bir valinin müesseriyeti ile i 
daktilosunun başında oturan bir memurun veya ! 

bir nüfus memurunun, tarafsızlığı ihlâl etti di- \ 
ye, tefsir sahası dar olan bir memurun ihracına ; 
imkân olmıyabilir. Binaenaleyh bu hususları 
nazarı itibara alarak bu elastikiyeti kabul et- : 
mck lâzımdır ve sistemi de bozmamak gerekir. ' 
Bunu bu hale getirdik mi, sistem eski hale gelir. , 
Kanunda gösterilmiyen cezaların tüzükte göste
rilmesi hiçbir mâna ifade etmez, ve yapılamaz. 
İler memuriyetin; Atom Enerjisinden Sağlık 
personeline, teknik personelden hariciye mc- [ 
murlarma, dâhiliye memurlarına kadar olan 
bütün hizmetleri saymak ve su kusuru işlerse 
şu, hariciye memurunda bu, dâhiliye memurunda 
bu, hâkimde bu, mühendiste bu, daktiloda, bu, . 
valide bu... Diye saymanın maddeten imkânı 
yoktu:-. j 

BAŞKAN — Demek ki takrire katılmıyorsu- [ 
nuz. | 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI j 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Ka- j 
tılmıyoruz. ! 

ÖMER LÛTFI BOZCALI (izmir) — Huku
kî mesnedi olmıyan bir mesele üzerine hâkimler 
nasıl bir hukukî içtihada karar vereceklerdir? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Hu- ' 
kukî mesnedi var, kanun. Disiplin kurullarının 
kararları var, bu kararlara karşı itirazlar var 
ve nihayet idarenin bir Drait diseretionnair'i 
var, takdir hakkı var ve objektif kuralları var. , 
Ceza hukuku gibi değildir, efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. • 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitleri : 
MADDE 125. — Devlet memurlarına verile

cek disiplin cezaları şunlardır : 
A) Uyarma: Memura, görevinde daha dik-
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katli davranması gerektiğini yazı ile bildirmek
tir. 

B) Kınama: Memura, görevinde ve davra
nışında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmek
tik. 

C) Kısa süreli durdurma: Memurun bulun
duğu kademede ilerlemesinin altı ay için dur

durulmasıdır. 
Bu ceza, o süre içersinde derece yükselmesi 

için yarışma sınav veya seçmenlerine girebilme
yi de önler. 

Ç) Uzun süreli durdurma: Memurun bulun
duğu kademede ilerlemesinin bir, bir buçuk ve
ya iki yıl durdurulmasıdır. 

Bu ceza o süre içerisinde derece yükselmeleri 
için yarışma smıv veya seçmelerine girebilme
yi de önler. 

D) Geçici olarak görevden çıkarma: Memu
ru, kadrosu saklı kalmak suretiyle, bir aydan 
altı ava kadar aylıksız olarak geçici süre ile gö
revinden çıkarmaktır. 

E) Devlet memurluğundan çıkarma : Bir 
daha Devlet memurlusuna atanmamak üzere 
memurluktan çıkarmaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiven sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ed*y">T*um. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Disiplin cezası vermeye yetkili âmir ve mer
ciler : 

MADDE 126. — 125 nci maddenin (A, B, 
C) bendlerinde yazılı disiplin cezaları, atamaya 
yetkili âmir tarafından verilir. A. B bekrilerinde 
yazılı disiplin cezalarını, atamaya yetkili âmir
den başka sicil âmirleri de doğrudan doğruya 
verebilirler. 

125 nci maddenin (Ç) ve (D) bendlerinde ya
zılı disiplin cezaları, memurun bağlı olduğu ku
rumdaki yetkili disiplin kurulunun mütalâası 
alındıktan sonra, atamaya yetkili âmir tarafın
dan verilir. 

125 nci maddenin (E) bendinde yazılı me
murluktan çıkarma cezası, atamaya yetkili âmi
rin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağh 
bulunduğu kurumun Yüksek Disiplin Kurulu 
kararı ile verilir. Yüksek Disiplin Kurulunun 
bu halde ayrı bir ceza tâyinine yetkisi yoktur. 
Âmirin istediği cezayı kabul veya reddeder. Ret 
halinde âmir başka bir disiplin cezası vermekte 
serbostir. 

— 335 — 



C. Senatosu B : 115 
BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 

istiyen var m i l . Yok. Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Uyuşmazlık •. 
MADDE 127. — 125 nci maddenin (Ç) ve 

(D) bendlerinde yazılı disiplin cezalarını ver
meye yetkili âmirin kararı ile disiplin kurulu
nun mütalâası arasında uyuşmazlık olduğu hal
lerde, karar mercii Yüksek Disiplin Kuruludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen var m i l . Yok. Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Disiplin kurullarının karar süresi : 
MADDE 128. — 125 nci maddenin (Ç) ve 

(D) bendlerine göre disiplin kovuşturmasını ge
rektiren hallerde yetkili âmir, yaptırdığı sorut
turmanın dosyasını, mütalâasını bildirmek üzere 
yetkili disiplin kuruluna tevdi eder. Disiplin 
kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 15 gün 
içinde soruşturma evrakına göre mütalâasını 
bildirir. 

125 nci maddenin (E) bendinde yazılı me
murluktan çıkarma cezası için, atamaya yetkili 
âmir tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dos
yanın, memurun bağlı bulunduğu kurumun 
yüksek disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren 
15 gün içinde soruşturmanın genişletilmesine 
veya neticesine dair kararını verir. Kurulun, 
soruşturmanın genişletilmesine karar vermesi 
halinde, neticeye dair karar süresi bu tarihten 
itibaren iki ayı geçmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen var m i l . Yok. Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yüksek disiplin kurulunun karar usulü, me
murun hakkı : 

MADDE 129. — Devlet memurluğundan çı
karma cezası vermeye yetkili, memurun bağlı 
bulunduğu yüksek disiplin kurulu, bu ceza hak
kında bir karar vermek üzere, gerekli gördüğü 
takdirde, ilgilinin sicil kosyasını ve her nevi ev
rakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi alma
ya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya 
niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya 
veya yaptırmaya yetkilidir. 
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Hakkında memurluktan çıkarma cezası iste

nen memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evra
kını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kuru
lunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya ve
kili vasıtasiyle savunma hakkına sahiptir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen 1. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Savunma hakkı : 
MADDE 130. —• Devlet memuru hakkında 

savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. 
Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin 

kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği 
süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunma
sını yapmıyan memur, savunma hakkından vaz
geçmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Htiııiyenler... Kabul edilmiştir. 

Uezai kovuşturma ile disiplin kovuşturması
nın bir arada yürütülmesi : 

MADDE 131. — Aynı olaydan dolayı memur 
hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya 
başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını ge
ciktiremez. 

Memurun ceza kanununa göre mahkûm ol
ması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin ceza
sının uygulanmasına engel olamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen 1. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Uygulama : 
MADDE 132. — Uyarma ve kınama cezala

rı, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden 
silinmesi : 

MADDE 133. — Disiplin cezaları memurun 
siciline işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma 
cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırıl
mış olan memur, uyarma ve kınama cezalarının 
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uygulanmasından 3 sene, diğer cezaların uygu
lanmasından 5 sene sonra atamaya yetkili âmire 
başvurarak, verilmiş olan disiplin cezalarının si
cil dosyesmdan silinmesini istiyebilir. 

Memurun, yukarda yazılı süreler içerisinde
ki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nite
likte görülürse, disiplin kurulunun mütalâası 
alındıktan sonra isteğinin yerine getirilmesine 
karar verilerek, sicil dosyasındaki disiplin bö
lümü yeniden düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?.. Buyurun efendim 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Eski veril
miş olan disiplin kararlarına da sari midir efen
dim? 

BAŞKAN -— Kanun yürülüğe girmeden ev
velki cezalara mı efendim T 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Evet. 
DEVLET PERSONEL' DAİRESİ BAŞKANİ 

HASAN ŞÜKRÜ' A DAL — Memurun lehinedir, 
onun için sari olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Memurun lehine olması itiba
riyle saridir, diyorlar efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Disiplin kurulları •: 
MADDE 134. — Disiplin ve soruşturma işle

rinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üze
re her ilde ve kurum merkezinde bir disiplin ku
rulu bulunur. 

Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev sü
resi, görüşme ve karar usulü tüzükte düzen
lenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylanmza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul 
edilmiştir. 

ttiraz : 
MADDE 135. — 125 nci maddenin (A) (B), 

(C), (Ç), (D) bendlerinde yazılı, atamaya yet
kili âmirlerden başka sicil âmirleri tarafın -
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dan verilen disiplin cezalarına karşı itiraz, ilgili 
memurun varsa önce bir üst âmirine, yoksa ata
maya yetkili âmire yapılabilir. 

Üst sicil âmirinin kararına karşı, atamaya yet
kili âmire başvurabilir. 

Atamaya yetkili âmirin doğrudan doğruya 
veya onayı ile verilen disiplin cezalarına karşı 
Damştaya itiraz olunabilir. 

125 nci maddenin (E) bendinde yazılı Devlet 
memurluğundan çıkarma cezasına karşı Damş
taya başvurulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye i . Yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İtiraz süresi : 
MADDE 136.'— 125 nci maddenin (A), (B), 

(C), (O), (D) bendlerinde yazılı ve sicil âmir
leri tarafından verilen disiplin cezalarına knrşj 
yapılacak itirazların, kararın ilgiliye tebliği ta
rihiden itibaren 10 gün içinde yapılması lâzım
dır. 

Atamaya yetkili âmirin veya yüksek disiplin 
kurulunun verdiği cezalara karşı Damştaya ka
nunundaki süre içinde itiraz olunabilir. 

Bu süreler içinde itiraz edilmiyen disiplin 
cezaları kesinleşmiş olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde som sormak 
istiyen say m üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Katoul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edil'mdştir. 

Açık oylama neticelerini ıarz ediyorum. 
83 ncü maddenin açık oylamasına (117) sa

yın üye katılmış, (112) kabul (5) çeMnser, salt 
çoğunluk sağlanmıştır. 

84 ncü (maddenin açık oylamasına (116) sa
yın üye katılmış (110) kabul, (6) çekinser. 
Saat çoğunluk sağlanmıştır. 

Saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 18,07 



İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekild Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Sakıp önal (Adana), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Devlet Me
ni u lan Kanununun görüşmelerine devam edi-
yontz. Hükümet ve Komisyon yerlerini alsın
lar. 

Madde 137 yi okuyoruz. 

BÖLÜM : 8 

Görevden uzaklaştırma 

i 
i 

tırmayı takibeden 3 iş günü içinde soruşturma»-
ya başlanması şarttır. 

Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra 
memur hakkında derhal soruşturmaya foaşlamı-
yan; keyfî olarak veya garaz veya kini dolayı-
siyle bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruştur
ma sonunda anlaşılan âmirler, hukukî, malî ve 
cezai sorumluluğa tabidirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yoık. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etıniyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ceza kovuşturması sırasında görevden uzak
laştırma : 

MADDE 140. — Haklarında mahkemelerce 
cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 
138 nei maddedeki yetkililer tarafından görev
den uzaklaştırılabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormaik 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Görevden uzaklaştırılan memurun hak ve 
yükümlülüğü : 

MADDE 141. — Görevden uzaklaştırılan 
Devlet memurlarının bu süre içinde her türlü 
hak ve yükümlülükleri devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormrık 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tedbirlerim kaldırılması : 

MADDE 142. — Soruşturma sonunda disip
lin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezad 

i bir işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Dev-
| let memurları için alınmış olan görevden uzak-
I laştırma tedbiri, 138 nci maddedeki yetkililerce 

Görevden uzaklaştırma : 
MADDE 137. — Görevden uzaklaştırma, 

Devlet kamu h:zmetlerinin gerektirdiği hallerde, 
görevi başında kalmasında sakınca görülecek 
Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir 
tedbirdir. 

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturma
nın her hangi bir safhasında da â'lmabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yetkiler : 
MADDE 138. — Görevden uzaklaştırmaya 

yetkililer şunlardır: 
a) Atamaya yetkili âmirler; 
b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettiş

leri; 
c) İllerde valiler; 
ç) ilçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube 

başkanları hakkında valinin muvafakati şart-
ti:-.) 

Valiler ve kaymakamlar tarafından alman 
görevden uzak1 aştırma tedbiri, meanurun kuru
muna derhal bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormaik 
istiyen sayın üye ? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Crörevden uzaklaştıran âmirin sorumluluğu : 
MADDE 139. — Görevinden uzaklaştırılan 

Devlet memurları hakkında görevden uzaklaş-
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âmir (müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkla 
n memurlar hakkında atamaya yetkili âmir) 
ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek 
görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar 
verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(müfettişler tarafından görevden uzaklaştırı
lanlar hakkında atanmaya yetkili amirlerce) 
derhal kaldırılır. 

Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmı-
yan görevli hakkında 139 ncu madde hükmü 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Memurun göreve tekrar başlatılması zorun
lu olan haller : 

MADDE 143. — Soruşturma veya yargılama 
sonunda yetkili (mercilerce : 

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan 
başka bir disiplin «ezası verilenler; 

b) Yargılamanın anen'ine veya beraatına 
karar verilenler; 

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuş
turma genel af ile kaldırılanlar; 

ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin 
olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak 
bir ceza ile hükümlü olup eezası ertelenenler; 

Bu kararların kesinleşmesi üzerine hakların
daki görevden uzaklaştırma 'tedbiri kaldırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru s o ıııı aik 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırıl-
masında âmirin takdiri : 

MADDE 144. — 140 ncı ve 142 nci madde
lerle 143 ncü maddenin a, b, c, fıkralarında 
yazdı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştır
ma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya 
konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama en
gel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Süre : 
MADDE 145. — Görevden uzaklaştırma; 

bir disiplin kovuşturması icabından okluğu tak
dirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre so
nunda hakkında bir karar verilmediği takdir
de memur görevine başlatılır. 

Bir ceza kovuşturması icabından olduğu 
takdirde görevinden, uzaklaştırmaya yetkili 

KISIM — V 

Malî hükümler 
Kapsam : 
MADDE 146. — Aylıklar, ücretler, ödenek

ler, hizmetle ilgili her çeşit ödemeler ve bu 
ödemelerin şekil ve şartları bakımından bu ka
nunun birinci maddesinin birinci fıkrasında ya
zılı Devlet memurları, bu kanunda yazılı hü
kümlere; bu kanunun birinci maddesinin ikinci 
fıkrasına tabi memurlar özel kanuna veya sı
nıf tüzüğündoki hükümlere tabidirler. 

10 . 2 . 1929 tarih ve 1389 sayılı Devlet dâ
valarını intaceden avukat ve saireye verilecek 
ücreti vekâlet hakkındaki Kanun hükümleri 
saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormalk 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Deyimler : 

MADDE 147. — Bu kanunda geqen : 
A) Aylık : Bu kanuna tabi kurumlarda 

görevlendirilen Devlet memurlarına, hizmetleri
nin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itiba
riyle ödenen parayı; 

B) Sözleşmeli ücreti : Bu kanuna tabi ku
rumlarda, kanunların verdiği yetkiye dayanıla
rak, Devlet kamu hizmetlerinin özel İhtisas isti
yen belirli görevlerinde kadroya dayanılarak 
çalıştırılan sözleşmeli personele sözleşme şart
larına göre ödenen parayı; 

C) Gündelik : Bu kanuna tabi kurumlarda 
Devlet kamu hizmetlerinin aslî nitelikte olmı-
yan belirli ve geçici süreli görevlerinde bede
nen çalıştırılanlara hikmet yönetmeliği hüküm
leri gereğince ödenen parayı; 

Ç) ödül : Kanunun 123 ncü maddesinde 
yazılı hallerde Devlet memurlarına ödenen pa
rayı ; 
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D) Temsil gidenleri : Belirli yetki ve so

rumluluk mıalkamlarımı işgal eden Devlet me
murlarımın temsilî mahiyette ve görevleri icabı 
olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak 
üzere ilgili kurumların bütçelerine bu ıııaiksait 
için konulan ödenekten özel yönetmeliği gere
ğince ödenen parayı; 

E) Ders saati ücreti : Bu kanuna tabi ku
rumlanın öğretini ve eğitimi ile görevli müessese 
ve okullarında öğretmenlik veya öğretimi üye
liği yapanlara belirli bir öğretmenlük kadrosu
na ait aylıktan, ders saati itibariyle ödenen 
parayı; 

V) Fazla çalışma ücreti : Kurumların, bu 
kanunun 178 nei maddesinde yazılı esaslar da
iresinde ve yönetmeliğine uygun şelrilde, nor
mal çalışma saatleri dışında çalıştırdiıkları me
murlarla, fazla, çalışma saati itibariyle ödenen 
parayı; 
ifade eder., 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak is
tiyen sayın üye? Buyurun Sayın Giray. 

RASİM GİRAY (Elâzığ) — Efendim, ders 
saati ücretleri verilmiş öğretmenlik kadrolarına 
aittir. Ve bu paralar bu kadrodan ödeneceğine 
göre, Sayın Balkandan şu (hususu öğrenmek isti
yorum. Okullarda çeşitli dersler açık olduğuna 
göre, her ders ücretinin karşılanması için bir 
kadro tahsisi zarureti var mıdır? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANİ 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Kadro zarureti 
vardır. Ders ücretleri kaJdro karşılığında verile
cektir. 

BAŞKAN — Her dersin karşılığı bir kadro 
zarureti vardır, ıbu kadronun karşılığı da ders 
ücreti olarak ödenir, diyorlar. 

Madde hakkında başka soru sormak istiyen 
sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gösterge tabloları : 
MADDE 148. — Her sınıf tüzüğünde sınıf 

içerisindeki derecelerin ve dereceler içerisinde
ki kademelerin aylık göstergelerini belirten bir 
tablo bulunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Kademe aylığı : 
MADDE 149. — Kademe aylığı,, her sınıfın 

tüzüğünde o sınıfa ait gösterge tablosundaki 
aylık derecelerinden bu dereceye dâhil kademe
lerden her biri için tesbit, edilen gösterge raka
mına tekabül eden aylıktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Derece aylığı : 
MADDE 150. — Derece aylığı, her sınıfın 

tüzüğüne göre o sınıfa ait gösterge 'tablosundaki 
derecelerden her biri için tesbit edilen .gösterge 
rakamına tekabül eden aylıktır. 

Bu aylık tutarı, derecelerden her birinde o 
derece için tosibit edilen sonuncu kademe aylığı 
göstergesine tekabül eden aylığa kadar yükselir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Derecelerin ilk ye en yüksek kademe aylık
ları .:. 

MADDE 151. — Her sınıfın tüzüğünde bu
lunan gösterge tablosunda yer alan derecelerden 
lıer birindeki birinci aylık göstergesine tekabül 
eden miktar o derecenin ilk kademe aylığını; 
aynı derecenin son aylık göstergesine tekabül 
eden miktar da o derecenin en yüksek kademe 
aylığını gösterir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Her sınıfın başlangıç aylık derecesi ve en az 
aylık miktarı : 

MADDE 152. — Gösterge tablosundaki dere
celerden ilk derece o sınıfın başlangıç derecesini 
ve bu dereceye dâhil kademelerden birincisinin 
ilk kademe göstergesine tekabül eden aylık tuta
rı da o sınıfın başlangıç aylığını gösterir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza -su
nuyorum. Kabul edenler:.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Her sınıfın son aylık derecesi ve en çok aydık 
miktarı : 

MADDE 158. — Gösterge tablosundaki de
recelerden en üst derece o sınıfın en yüksek ay-
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lık derecesini ve bu dereceye dâhil kademeler
den son kademe göstergesine tekaıbül eden aylık 
tutan da o sınıfın en yüksek aylığını gösterir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kahül edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Katsayı : 
MADDE 154. — Genel .-bütçede, her yıl, bu 

kanuna tabi 'kurumların sınıf tüzüklerinde tesbit 
edilmiş gösterge rakamlariyle belirtilen aylıkla
rın eylemli ödeme rakamlarına çevrilmesi için 
bir tek katsayı uygulanır. 

Bu katsayı memleketin ekonomik gelişmesi, 
genci geçim şartları ve Devletin malî imkântarı 
jröz önünde bulundurulmak suretiyle tesbit olu
nur. 

Katsayı değişimi, aylıklarda artış veya eksi
liş sayılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen saym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde acık oylarınıza arz edilecektir. 
Memurlara ödenecek bürüt aylık tutarları • 
MADDE 155. — Her sınıfın tüzüğünde yer 

alan gösterge tablolarındaki rakamların Genel 
Bütçe Kanunu ile o yıl için tesbit edilen katsayı 
ileçarpılmasından bulunacak miktar her bir sı
nıfın derece ve kademesindeki memura ödenecek 
bürüt aylık tutarını gösterir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza ar/ 
ediyorum. Kabul edenler... Etimiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yurt dışında aylıklar : 
MADDE 156. — Kurumların yurt dı.şı ku

ruluşlarına dâhil kadrolarında görev alan Dev
let memurlarının aylıkları, 155 nci maddeye gö
re tespit edilen aylık tutarından, alınacak vergi 
ve kanunlar gereğince yapılacak bütün kesinti
ler indirildikten sonra kalan kısmın, Dışişleri ve 
Maliye Bakanlıklarının birlikte teklifi ve Baş
bakanlık Devlet Personel Heyetinin istisari ka
rarı üzerine, Bakanlar Kurulu tarafından tesbit 
edilecek katsayı ile çarpılmasından hâsıl olacak 
miktar üzerinden ödenir. Asıl aylığın ödeme 
miktarı ile katsayılı tutarı .arasındaki fark, her 
türlü vergiden müstesnadır. 
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BAŞKAN — Bu hususta bir takrir vardır. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanına 
Devlet Memurları Kanun tasarısının, 156 ncı 

maddesine «Kanunlar gereğince yapılacak bütün 
kesintiler indirildikten sonra» kelimelerinin s#-
nuua - Kefalet Sandığı kesintileri hariç - ibare
sinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Muammer Oibuz 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor, Hükü
met kabul ediyor. Takriri oylarınıza, arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... föaibul 
edilmiştir. 

Bu tadil veçhile maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kaibul etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. Madde açık oyunuza arz edilecek
tir. 

Dış memleketler aylık katsayısı : 
MADDE 157. — 156 ncı maddede yazılı 

katsayılar her yaıbancı memleketin ekonomik du
rumu, para ve geçim şartlan göz önünde tutul
mak suretiyle tesfbit edilir ve tespitindeki usul 
uyarınca değiştirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbuil edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Adayların aylıkları : 
MADDE 158. — Her hangi ıbir sınıfta aday 

olarak göreve başlıyanların girecekleri aylık de
recesi ve alabilecekleri aylık miktarı, bulunduk
ları meslek sınıf tüzüklerine "bağlı aylık gösterge 
t-ablolariyle tesbit edilir. 

Adaylar, atandıkları sınıf tüzüğüne bağlı 
gösterge tablolarındaki ilik derecenin birinci ka
deme aylığını alırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen saym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Adaylık süresi sonunda temelli memurların 
alacakları aylıklar : 

MADDE 159. — Adaylık süresi .sonunda bu 
kanun hükümleri dairesinde temelli memur ola
rak atananlar sınıf tüzüğünde : 

A) Adaylığın derece olarak tesbit edildiği 
hallerde üst derecenin ilk kademe göstergesine 
tekalbül eden aylığını, 
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B) Adaylığın derece olarak tesbit edilme

diği -hallerde aynı derece içinde bir ileri kadame 
göstergesine tekabül eden aylığı alırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Açık oylarınıza arz edilecektir. t 

Kademe ilerlemesinde verilecek aylık : 
MADDE 160. — Kademe ilerlemesinde me- . 

mur bir ileri kademeye ait göstergeye tekabül ' 
eden aylığı alır. 

Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi 
olamaz. ı 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak , 
istiyen sayın üye! Yok. Maddeyi oylarınıza su- | 
nuvorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul { 
edilmiştir. ! 

Sınıflar içinde derece yükselmesinde verile- \ 
cek aylık : Î 

MADDE 161. — Bir sınıf içindeki muhtelif ; 
dereceler arasında bir dereceden bir yukarı de
receye yükselmeye hak kazanan Devlet memuru, 
yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesin 2 
f ekalbül eden aylığı alır. j 

BAŞKAN — Madde üzerinde sora sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Başka sınıfa geçen memurun alacağı aylık : 
MADDE 162. — 71 nci maddeye göre başka 

sınıfa geçen Devlet memuru atandığı kadronun 
aylığını alır. Ayrıldığı sınıftaki kadrosundan 
aldığı aylık tutarının kadrosunun aylık tutarın
dan daha yüksek olması, her hangi bir hak ta
lebi için geçerli değildir. ; 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 5 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul j 
edilmiştir. \ 

İstisnai memurluklardan ayrılanların duru- j 
;nu : I 

j 

MADDE 163. — İstisnai memurluklara : j 
A) Kanunun 60 ncı maddesi (A) bendinin ; 

2 nci fıkrasına göre atananlar görevlerinden ay- i 
kıldıklarında bu göreve gelmezden evvel geldiği j 
sınıfın bıraktığı derecesinin kademesine atanır- j 
lar. » 
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B) Kanunun 60 ncı maddesinin (A) bendi

nin 3 ncü fıkrası ve (B) bendi hükümlerine gö
re atananlar, bu görevlerinden ayrıldıklarında 
hiçbir hak talebinde bulunamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabu; 
edilmiştir. 

Aylığın ödeme zatmanı : 
MADDE 164. — Devlet memurlarına aylık

ları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye 
ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin öde
nen aylık, geri alınmaz. 

Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şart
larına göre, yevmiyeli personelin gündelikleri 
gün hesabiyle hafta veya ay sonlarında ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Atanmada aylığa halk kazanma : 
MADDE 165. — Bir göreve aday veya te

melli memur olarak atananlar, göreve başladık
ları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. 

Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün 
hesabiyle ay sonunda ödenir. 

BAŞKAN -— Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... K-\bul 
edilmiştir. Madde açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

Kademe ilerlemesinde aylığa hak kazanıma: 
MADDE 166. — Kademe ilerlemesinde Dev

let memuru, bu ilerlemeye ait onay tarihini ta-
kibeden ay başından itibaren aynı derecenin bir 
ileri kademesine ait aylığa hak kazanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Derece yükselmesinde aylığa hak kazanma, t 
MADDE 167. — Derece yükselmesinde me

mur, yükseldiği derece görevine başladığı tarihi 
takibeden ay basından itibaren bir üst derece
nin ilk kademe aylığına hak kazanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. K.albul edenler... Etoıiycnier... Kabul 
edilmiştir. 
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Başka bir sınıfa geçmede aylığa hak kapan

ma : 
MADDE 163. — 71 nci ve 162 nci maddeler 

gereğince diğer bir sınıfa geçen memurlar hak
kında 165 nci madde uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Başka kurumlara atanan memurların aylık
ları : 

MADDE 163. — Başka kurumlara atanan ve 
62 nei maddede belirtilen süre içimle yeni gö
revlerine başhyan aday ve memurların aylıkla
rı, görevlerine başladıkları tarihi kovalıyaıı ay
başından itibaren yeni kurumlarınca ödenir. 

Yer değiştirme suretiyle bariuı kurumlara 
atanan aday ve memurlara işe başladıkları tarih
ten ay sonuna kadar, kademe ilerlemesi ve dere
ce yükselmesi dolayısiylc meydana gelen aylık 
farkı da yeni kurumlarınca ödenir. 

Yukarıdaki fıkralarda sözü geçenlerin bir ay 
içerisinde eski kurumlarından peşin olarak al
dıkları aylıkları için kurumlar arası her han'î" 
bir hesaplaşma işlemi yapılmaz ve memurdan 
geri alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Görev yeri değiştirilen memurun izin veya 
geçici görevde bulunması : 

MADDE 170. — Kanuni izinlerin kullanıl
ması sırasında veya geçici bir görevde iken, asıl 
görev yeri değiştirilen memurlar için 62 nci 
maddedeki süre, izin veya geçici görevin sona 
•ermesinden itibaren başlar. Bu durumdaki me
murların eski aylıkları tam olarak ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
odiyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayman ve mutemetlerin devir süreri : 
MADDE 171. — Hesapların yerlerin:- gelen

lere devir zorunda bulunan saymanlara, bir ayı 
aşmamak üzere devir sonuna kadar aylıkları 
tam olarak Ödenir. Bu halde G2 nci 'maddede 
yazılı süreler, devrin bitimi tarihinden başlar. 

Sayman mutemetleri için devir süresi 15 gün
dür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 

istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
eliyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Görev yeri değiştirilenlerden eski görevle
rine devamları tebliğ edilenler : 

MADDE 172. —• Görev yerleri değiştirilen 
memurlardan görevlerine devamları 'kurumla
rınca yazılı olarak tebliğ edilenlere eski aylık
ları tam. olarak ödenir. Bu takdirde 62 nci mad
dedeki süre : 

A) Yerlerine atananların gelişi, 
B) Yeni görevlerine hareketlerinin kurum

larınca kendilerine tebliği, 
tarihinden başlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Doru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Vekâlet aylıklarına hak kazanma : 
MADDE 173. — Vekâlet aylıklarına : 
A) Boş kadroya vekâlet edenler bu göreve 

başla diki arı tarihten, 
B) Boş olmayan kadrolara vekâlet edenler

den aynı kurum içinden vekâlet ettirilenler 45 
günden fazla devam eden süre için bu sürenin 
bitimini takibe Ten iş gününden, başka kurum
lardan vekâlet ettirilenler işe başladıkları tarih
ten, 

itibaren hak kazanırlar. 
Boş kadroya vekâlet edenlere üç aydan faz

le, vekâlet aylığı verilme. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
i .-tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
edivorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vekâlet görevinin fiilen yapılması şartı : 
MADDE 171. — Vekâlet aylıklarının ödene

bilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 

istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vekâlet aylığı miktarı : 

MADDE 175. — Bir göreve vekâleten ata
nanlara vekâlet edilen kadro aylığının üçte biri 
verilir. 
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Tertiplerinde karşılığı bulunmıyan hallerde 

vekâlet aylıkları kadro tasarruflarından ödenir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 

ietiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oy] arınıza arz 
ediyorum. Kaibul edenler.. Etmiycnler... Kaibul 
edilmiştir. 

Ders saati ve konferans ücretlerinin hesap
lanması : 

MADDE 176. — 89 ncu madde gereğince 
kendilerine ders görevi verilenlere 'aşağıdaki 
usulle, kadrolarından, ders saati başına ücret 
ödenir : 

A) Ders ücreti toplamı, kadrosunun ilk ka
deme aylığının tutarını geçemez. 

B) Bir ders ücretinin tutarı, kadro ilk ka
deme aylığının, bir ay içinde kanunen okutul
ması zorunlu bulunan ders adedine bölünmesi 
sonucunda elde edilen miktardır. 

C) Bir kadro karşılığı olan ders saatleri za
ruret halinde birden fazla kişilere verilebilir. Bu 
takdirde, her birine (B) bendi gereğince lıcoap-
lanan ders ücreti Ödenir. 

Ders saati ücretlerinin hesaplanmanı, ödeme 
şekilleri ve 'buna dair diğer hususlar Millî Eği
tim ve Maliye Bakanlıklariylc, Başbakanlık Dev
let Personel Dairesince hazırlanacak yönetmelik
te gösterilen usullerle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul 
edilmiştir. 

Yolluk giderleri ve gündelikleri : 
MADDE 177. — Bu kanun hükümlerine tabi 

Devlet memurlarından bir görevin ifası için sü
rekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılan
ların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hak
kındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir. 

Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol mas
rafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara 
göre ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... E tim iyeni er... Kabul 
edilmiştir. 

Fazla çalışma ücreti : 
MADDE 178. — Günlük çalışma saatleri dı

şınla vazife görmeyi gerektirecek bir hüviyet 
taşıyan hizmetlerde ve sınıf tüzüklerinde belirti
len hail ve şartlarda, bu kanuna tâbi kurumlarda 

I çalışan Devlet memurlarına fazla çalışma ücreti 
verilir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluğu 
içinde, kanunlarla belirli ve bizzat yapılması ge
rekli icrai yetkiler verilmiş bulunan memuriyet 
kadrolarının boş olması halinde bu görevlere ve
kil olarak atanan hekim ve tababet şubeleri men
suplarına, esas görevlerinin sınıf tüzüklerinde 
belirtilecek günlük çalışma saatleri dışında ya
pacakları görev için fazla çalışma ücreti verile
bilir. 

Hangi hallerde kimlere ve ne (miktarda fazla 
çalışma ücreti verileceği ve buna dair hususlar 
ilgili Bakanlık ve kurumların, Maliye Bakanlığı 
ve Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin ha
zır! ıyacakları yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sajın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul 
edilmiştir. 

Tcnral giderleri ve yönetmeliği : 
MADDE 179. — Hangi kurumlarda hangi 

sınıf ve kadrolardaki Devlet memurlarının gö
revler icabı temsilî mahiyette masraf yapalbile-
ceklcri ve bu masrafların sarfı ile ilgili usul ve 
şartlar ve bunların sarf alanları ilgili kurumla
rın görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı ve Baş
bakanlık Devlet Personel Dairesi ile birlikte ha
zırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen «ayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kaibul edenler... Etmiycnler... Kaibul 
edilmiştir. 

Sürekli görevle yurt dışında bulunan memur
ların aylıkları : 

MADDE 180. — Sürekli görevle yurt dışına 
gönderilen veya 156 ncı maddeye göre aylık 
aldbileeck Devlet memurlarından bu görevlerine 
başladıktan sonra yurt içinde bir göreve atanan
lara atanma emrinin kendilerine tebliğ tarihine 
kadar olan aylıkları 156 ncı maddeye göre öde
nir. Ancak adı gecen memurlardan, yurt içinde 
bir göreve atanmalarında, yerine atananların 
gelişine kadar bekleme emri alanlara, kem Tileri
nin atanma tarihinden itibaren en çok iki aylık
ları 156 ncı maddeye göre ödenebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde eoru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
eliyorum. Kabul edenler... Kabul etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 
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Yurt dışındaki mamurlardan geçici görevle 

merkeze çağrılanların aylıkları : 
MADDE 181. •— Sürekli görevle yurt dışına 

gönderilen Devlet memurları, geçici görevle en 
çok bir ay süre ile merkeze çağrılabilir. Bu süre 
idinde aylığı katsayılı ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
ist iyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yurt dışında görevli memurlardan farklı 
'katsayılı memlekete atananların aylıkları : 

.MADDE 182. — Yukarıdaki maddelerde 
gösterilen memurların, aylıklarına uygulanmak
ta bulunan ödeme katsayılarından farklı ödeme 
katsayısı uygulanan bir başka memlekete naklen 
atanmalarında 180 nçi madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
c:3iyörüm. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir.' 

Hazarda eğitim ve manevra için silâh altına 
alınanların aylıklarının ödenmesi : 
"• MADDE 183. — Hazarda muvazzaflık hiz

meti dışında eğitim ve manevra maksadiyle silâh 
altına alman Devlet memurlarının aylıkları ken
di kurumlarınca tam olarak Ödenir. 

Devlet memurlarından rütbeli olanların rüt
be aylığı tutarı, bağlı bulundukları kurumdan 
aldıkları aylık tutarından fazla olanlara, arada
ki fark askerî kurumlarına katılmaları veya yeni 
rütbeyi kazandıkları tarihten itibaren silâh al
tında bulundukları sürece Millî Savunma Ba
kanlığı tarafından ödenir. 

BAŞKAN — Madde ürerinde soru sormak 
irVnyeh- sayın üye?- Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Seferde muvazzaflık dışında silâh altına alı
nan memurların aylıklarının ödenmedi : 

• MADDE 181. — Seferde muvazzaflık hizme
ti dışında, silâh altına almnn Devlet mamurları
na' rütbeli' ölsün, olmasın silâh altında bulunduk-
lari-' »ürece aylıkları aşağıdaki hükümlere göre 
ödenir. • 

•' A) Yedek subay, yedek askerî memur ve 
yedek astsubay'olanların rütbelerine ait aylıkla
rı. Millî'Savunma Bakanlığınca ödenir. 
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Bunların 'aylıkları bağlı bulundukları ku

rumdan aldıkları aylık tutarından eksikse ara
daki fark kurumlarınca ödenir. 

B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz 
memurların aylıklarının tamamı kurumlarınca 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sefer haline geçişte silâh altında bulunan 
memurların aylıkları : 

MADDE 185. — Sefer haline geçiş sırasın
da 183 neü maddeye göre silâh altında bulunan 
Devlet memurlarının aylıkları adı geçen madde
ye; sefer haline geçişten sonraki aylıkları 184 ncü 
maddeye göre ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Silâh altına alınmazdan önce kadrolarından 
•açıkta bulunanların aylıkları : 

MADDE 185. — Hazarda eğitim ve manevra 
veya seferde muvazzaflık hikmeti dışında silâh 
altına alınan Devlet memurlarından, silâh altı
na alınmazdan önce kadroları kaldırılanlar, gö
revden uzaklaştırılanlar hakkında, silâh altında 
bulundukları sürece aşağıdaki hükümler uygula
nır : 

A) Bunlardan yedek subay, yedek askerî 
memur veya yedek astsubay olanların rütbe ay
lıklarının açık aylıklarından fazla veya eksik ol
malına göre haklarında 183 ve 184 ncü madde 
hükümleri uygulanır. 

B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz 
memurlara kanuni hakları olan açık aylığının 
verilmcY.no devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza ar? 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
eriımiştir. 

KISIM — VI 

Sosyal haklar ve yardımlar 
Emeklilik hakları : 
MADDE 187. — Devlet memurlarının emek

lilik ve malûllük hallerinde kendilerinin, ölüm
leri halinde dul ve yetimlerinin sahip (bulun-
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dukları haklar emeklilik kanunlariyle düzenle- ! 
nir,. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kal)al 
edilmiştir. 

Hastalık ve Analık Sigortası : 

MADDE 188. — A) Devlet memurlarının 
hastalık, analık ve görevden 'doğan kaza ile mes
lekî 'hastalık, 

B) Devlet memurlarının esleri ve bakmakla 
yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının 
hastalık ve analık, 

C) Bir kanuna dayanılarak emekli veya 
malûllük aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Ku
rumunca uygulanan iş kazaları ile meslek hasta
lıkları, malûllük ve yaşlılık sigortalarından gelir 
veya aylık bağlıyanlar hariç) hastalık ve analık, 

O) (C) bendinde belirtilen emekli veya ma
lûllük aylığı alanların aile fertlerinin hastalık 
ve analık, 

D) Bir kanuna dayanılarak dul veya yetim 
aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Kurumun
dan gelir veya aylık alanlar hariç) haftalık ve 
analık, 

Hallerinde, gerekli sosyal sigorta yardımları 
sağlanır. 

Bu sigorta yardımları özel kanunlarla düzen
lenir. 

Bu sigortalardan tanınan hak ve sağlanan 
yardımlar, genel sosyal sigorta rejimleri ile ka
bul edilen hak ve yardımlardan 'az olamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylan niza arz 
ı-.'ıiyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
eclimiştir. 

Yeniden işe alıştırma : 

MADDE 189. — Malûllük aylığı bağlanan 
Devlet memurlarından çalışma gücünün artın- ! 
labiloceği umulanlar, eski sınıflarında veya ye- l 
ni sınıf vevahut meslekte çalışabilmelerini saSla- > 

i " i 

inak üzere işe alıştırılmaya taıbi tutulabilirler. j 
îşe alıştırmanın ne suretle ve hangi esaslara ; 

göre yapılacağı özol kanununda gösterilir. i 
| 

BAŞKAN — Maıdde üzerinde soru sormak j 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz \ 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul j 
edilmiştir. i 
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Ek sosj'-al sigorta ve yardımlaşma : 
MADDE 190. — özel kanunlarla Devlet me

murlarının istekleriyle katılabilecekleri sosyal si
gorta, dinlenme kampları ve yardımlaşma ku
rumları da kurulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Emeklilik ikramiyesi : 

MADDE 191. — Emekli veya malûllük aylı
ğı bağlanan Devlet mamurlarından emekliliğe 
tabi eylemli hizmet süresi 30 yıl veya daha fazla 
olanlara, her eylemli hizmet yılı, için bağlamaya 
esas tutulan aylıklarının yarısı, bir defaya mah
sus olmak üzere emekli ikramiyesi olarak veri
lir. 

Şu kadar ki, verilecek ikramiyenin miktarı, 
bağlamaya esas tutulan aylığın 15 katını geçe
mez. 

Eylemli hizımet süresi 25 yıl ile 30 yıl arasın
da olanlardan yaş haddi veya malûllük sebebiyle 
aylık bağlananlara da birinci fıkradaki esaslara 
göre ikramiye verilir. 

İkramiyenin hesabında, 6 ay ve daha fazla 
yıl kesirleri tam yıl sayılır. 6 aydan az kesirler 
nazara alınmaz. 

Eylemli hizmet süreleri 25 yıl veya daha faz
la olanlardan emekli veya (malûllük aylığı bağ
lanmadan ölenler için yukardaki esaslara göre 
hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa 'hak 
kazanan dul ve yetimlerine aylıkları ile orantılı 
olarak ödenir. 

Hak kazandıklan ikramiyelerini almadan 
ölenlerin bu ikramiyeleri, dul ve yetimlerine 
verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir takrir var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
ı« Devlet memurları 'kanun tasarısı'» mm V i n c i 

«Sosyal haklar ve yardımlar» kışımı emekli ik-
ıvımly esine sı'ıt 191 nci maddesi nihayetine; 
(25 veya 30 yıllık hizmet sürelerini doldurma
dan sağlık sebebiyle ve emekli Ükraımıiryesd al
madan genç yaşta emekliye ayrılan ve sonraı-
dan sağlık durumları iyileşerek tekrar çeşitli 
kurumlarda, emekliye talbi bir göreve ataınıam ve 
son çıkarılan 545 sayılı Kanun ile eski ve yeni 
hiamefcleri birleştirilen ve balen çalışmakta bu-
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liman memurlara da, yufcaırdafci fıikralar hü
kümleri gereğince emekli ikramiyesi verilir.) 

Fıkrasının dklenımesiini saygılarımızla arz ve 
teklif öderiz. 

Tabiî Üye Ordu 
Sezai O l t a n Şevket Koksal 

Aydın Tabiî Üye 
O. Sadm Sarıgöllü Emanuıllah Çelebi 

Tabiî Üye 
M. Şükran özkaya 

BAŞKAN — Komisyon? 

OEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHÎT 
AK YAR (Denizli) — Emekli Sandığı Kanunu 
ile alâkalıdır, orada görüşülecektir. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞ
KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Bu tak
rir, bu 'hüküm, Emekli Sandığı Kanunumda der
piş edilecektir. Bu kısım sadece bir prensip 
maddesini! ihtiva ediyor. Bu ba'kıtmdan özel hü
kümlerin burada yeri olmamak gerekir. Emekli 
Sandığı Kamumu haizırlaınımıafctadır. Bu takrir, 
bu hüküm orada derpiş edilebilir. 

BAŞKAN — Hükümet tadil teklifinin ha-
zırlaınMaikta okm Emekli Sandığı Kamunu ile il
gili buhımduğumu, orada nazarı itibara alına
cağımı beyan ile takrire katılmadığını bildir
mektedir. Komisyon da bu gerekçe ile katıl
madığını bûdinmelktedir. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenıler... Takrir reddedilmiştir. Mad
deyi oylöıiınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Emeklilik ikramiyelerinim ödenmesi : 

MADDE 192. — Devlet memurlarının ikra
miyeleri emek1! malûllük, dul ve yetim aylıkları 
bağlömırken bu aylıkları ödemekle görevli ku
rum tarafmdam taihakkuk ettirilerok verilir ve 
yazı ile istenilmesi üzerine en çok iki ay içeri
rimde kurumlarınca, görevli kuruma ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak is-
tiyen sayım üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edonler... Etımiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devlet memurları için konut : 

MADDE 193. — Devlet memurlarının, 
A) Lüzum ve zaruret görülen yerlerde ki

ralık konut ihtiyaçları, İmar ve İskân Bakanlı
ğınca te&bit edilerek Bakanlar Kurulunca 
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onanacak programlar gereğince, genel veya kat
ma, bütçelere her yıl konulacak ödeneklerle, 

B) Mülk konutu ihtiyacı için sosyal ipo
tek kredisi, memurların da iştiraki suretiyle, 
emelkU aylıklarımı ödemekle görevli kurum ta
rafımdan tesis edilecek, 

fondam karşılanır. 
Bu madde hükümleri özel kanunlarla düzen

lenir. 
BAŞKAN — Madde üzerimde soru sormak iü-

tiyem sayım üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edonler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bâzı Devlet memurları için konut talıoisi : 
MADDE 194. — Kurumlar, kuruluş ve görev 

Ikamunla.rında belirtilen yerlerde ve görevlerde 
oalışaeaik personeli için kira karşılığı olmadan 
eşyıafı ve eşyasız konut tahsis edebilirler. Bu 
konutların tahsis ve idare şekli Başbakanlık 
Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığı 
tarafımdan birlikte hazırlanıp Bakanlar Ku-
rufumca onanacak bir yönetmelikle düzenle
nir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak is-
tiyon sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edonler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mahrumiyet yeri ödeneği : 

MADDE 195. — Memleketin tabiî, ekonomik, 
sonyal, kültürel, sağlık ve ulaştırma şartları 
dolayısiyle Dev1 et mamurlarının yaşama ve ça
lışmasında zorluk ve darlık gösteren yerlerime, 
sürekli görevle atamanlara., o yerim ımahru-
uniyet dereceline göre mahmımiyet yeri ödeneği 
verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde soru sormak 
listiiyen r?ayın üye?.. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Bir sora rica 
ödecvvfım efendim. Kültürel bölgeden mdksat 
nedir? 

DEVLET PETTONEL DAİREVÎ BAŞ
KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Eğitim mü-
ÖT!meleri bnlnmındam bir yer diğer yerden daha 
elverişli olrlbilir. Üniversite ve eğitim muare
feleri o'Vm bölgeler, o^ıyamlara nazaran daha 
elverişli o'lam bölgelerdir. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Meselâ İstan
bul'da üniversitede vazife gören hocalara m-ah-
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arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Miktarı : 
MADDE 197. — Mahrumiyet yeri ödeneği 4 

deresi üzerinden ödenir. Birinci derece mah
rumiyet yeri ödeneni her yıl bütçe .. kanunla
rında, belirtilir. Diğer mahrumiyet yerlerinin 
ödenekleri aşağıda gösterilen oranlara göre lıcsab-
olunur : 

Mahrumiyet ödenok 
derecesi oranı 
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rmmiyet ödeneği verecek miyiz? Kültürel bölge
den maksat nedir? 

BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi öğretim 
üyesi olanlara mahrumiyet tazminatı verilecek 
mildir, diyor. Buyurun Sayın Adal. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞ
KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Şimdi 
'maddeyi sarih olarak tesbit etmek lâzım. Mem
leketin tabiî unsurlarını, mahrumiyet yeri un
surlarını sayıyoruz. Bir kere mahrumiyet böl
gesi değildir, mahrumiyet yeridir. Bölge de
ğildir, 'bunu tasrih edelim. Yerdir, köydür, 
nahiyedir, ilçedir, ildir. Memleketin tabiî, eko
nomik, sosyal, kültürel, sağlık ve ulaştırma 
şartları dolayısiyle Devlet memurlarının ya
şama ve çalışmalarında zorluk ve darlık gös
teren yerlerine... Şimdi kLVtür bakımından 
nasıl tefrik edersiniz, diye soruyorsunuz. Kül
tür takımından istanbul, farz edelim ki, Er
zurum'a veya Diyarbaıkır'a nazaran veya Mar
din'e nazaran daha elverişlidir. Mardin do ]K 
tfinbail Ankara'ya nazaran, kültürel balkımdan 
daıha az elverişlidir. Aradaki fark budur. 
An1 .ahmak istediğimiz şu; kültürel tesisler, ku
ramlar bakımından daha fazla imkânı olan 
yerlerle, az i m k â n ı n olan yerler: yani siy/ıV 
lattlfimında, aız kültürlü, çok kültürlü yerler 
diye toplumlar itibariyle bir fark yoktur. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ödome usulü ve mahrumiyet yeri derecesi : 
MADDE 196— Mahrumiyet yerlerinde ealı-

şm^ıaıra ne zaman ve hangi hallerde ödenek ve
rileceği, ne za,man ve hangi şartlarda bu öde
nek hakkının kaybolacağı hususları ile ödeme 
UTOIÜ şekil ve şartları Başbakanlık Devlet 
Penonel Dairesi tarafından hazırlanıp Bakan
lar Kurulunca onanacak bir yönetmelikle tes
bit olunur. 

Mahrumiyet yerleri ve dereceleri 4 senede bir 
yeniden tesbit olunur. 

Bu yerlere ve derecelere etki yapan olağan
üstü hallerde bu süre beklenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 

1 % 100 
2 % 75 
3 % 50 
4 % 25 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak is-
tiyen rayın üye?.. 

B'Tvurun Savın Akmı. 
CENAP .AKSU (Mara-ı) — Birinci dorrwdn 

o1 mi ar her sona belirtilecek. Maddede birinci 
derecele mahrumiyet yeri tasrih edilmckte-
d'r. Ilr/'bu'ki ikinci, üçüncü, dördüncü dereceler 
de mevcutur. Her sene yalnız birinci derece mi 
g"«tcr'lec ektir, yoksa tasarıda ayrı ayrı t&dad-
odleeek mi? . . • -

DEVLET PERSONEL DAÎRESİ BAŞ-
KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Bütçe yı
lında birinci derecede mahrumiyet yerinin, tes-
biti kâfidir. Çünkü sağıdaki derecede, yüzde 75, 
yihde 50, yüzde 25 tesbit edilmiştir Bir misal 
i1 o arz cdeyı'ım. Bir yıl... 

BAŞKAN — En yüksek mahrumiyet parası, 
ödenecek bedel tâyin edilecek, ona göre bölgeler 
o ır'r^ot dâhilinde akıcrktır, diyorlar. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞ
KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devam'a) — 
îkiyiiz lira olarak tâyin edilmişle yüzde 75 i 150, 
vüzde 50 si 100, yüzde 25 i 50... 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Mad-
devi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
K'ibul ctmiyenlor... Ka'bul edilmiştir. 

Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödenme usulü : 
MADDE 198 — Mahrumiyet yeri ödeneği bu 

yerlerde göreve başlandığı günü ta.kibeden ay îm-
'rnden iti'barcn ve aylıklarla birlikte kesintisiz 
olrrak ödenir. 

Başka yerlere atananlarla ölen veya emekliye 
ayrılanların aldıkları ödenek geri alınmaz.. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde ooru sormak is-

tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz odiyonnm. Kabil'i edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

öğrenim burslaırı ve yurtları : 

MADDE 199. — Mahrumiyet yerlerinde ça
lışan Devlet memurları görev yerlerinde çocuğu
nun girmesi gereken orta dereceli okul bulunma
dığı tdkdirde, bu dereceli okullarda ckr.ma hak
kım kazanmış bulunan çocuklarını yatılı okul
larda okunmak isterlerse, pansiyon ücret indiri
minden faydalanırlar. 

Bu indirim her yıl bütçe kanunu ile teabit 
olunan paı:>Jiyon ücretlerinden en abımın çocuk-
ların her biri için % 50 si oranındadır, indi
rim sonucunda meydana çıkan fark Devlet büt
çesinden ödenir. 

Anerk, memurlar çocuklarını daha yüksek üc
retli okul pansiyonlarından veya Millî Eğitim Ba-
'Iralığınm denetimi altınla faaliyette bulunan 
özel p'Tiayonlardan faydalandırmak isterse 
rralaki ücret farkı kendileri tarafından ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak is-
tiyen sayın üye? Yek. Maddeyi oylarınıza 
v'ianuvo^rım. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sınıfta kalan çocuklar için burs verilmiye-
ceği : 

MADDE 200. — Pansiyonlarda ücret indiri
mli Mİon faydalanan memurların çocukları sınıfta 
kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene bu haktan 
faydalanamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzer'nde soru sormak is-
tiyen sayın üve? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz edivoruım. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mahrumiyet yerinden basya yere atanan, 
ökr •-, emekliye ayrılanların burs haklarının de
vamı : 

MADDE 201. — öğrenim yılı içinde mah-
rrımilyet yeri ödeneğine talbi olmıyan yerlerdeki 
hır göreve atanan veya ölen veyahut emekliye 
avrıVrı memurların çocukları için yapılan in
dirim, bulundukları ders yılı sonuma kadar; ken
di isteğiyle atananlar için ele, atandıkları tarihte
ki taksit dönemi sonuna kadar devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak is-
tiyon sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
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bul edilmiştir. 

Aile yardımı ödeneği : 
MADDE 202. — Evli .bulunan Devlet me

murlarına ai'.e yardımı ödeneği verilir. 
Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa 

olsun menfaat karşılığı çalışmıyan eşi ve ço
cukları 'İçin her yıl bütçe kanunlarında testi t 
edilecek miktar üzerinden ödenir. 

Dul memurların çocukları için yukarıki fda
ralar hükmü uygulanır. 

rb'jaııma veya ayıılık vukuunda mahkeme 
bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verile
ceğini de kararında belirtir. 

Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey 
çocukları için de bu ödenek verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen say n üye? Buyurun Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) _ Efen
dim bu çok şümullüdür. Bir defa evli bulunan 
Devlet memullarının ailelerine yardım ödeneği 
verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde 
olursa o>>ım bir menfaat karşılığı ça.lırjıııyan 
eş ve çocukları içindir. Bütçede bu miktarın 
tesbitinde kriter ne olr.cakt'r.? 

DEVLET PERSONEL DAÎPESÎ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Aile ödeneği eski
den yalnız çocuklara mahsustu. Şimdi eşe de 
tahsis cdi'iyor ve bir familyalı aile yardımı ha
lini alıyor. Burada her sene bütçe yılında, büt
çe tâyin edilirken Yüce Mecl*s tarafından mik
tar tevhit edilecektir. Çocuk için farzede'im, 
on liradır, bugün 25 - 30 lira, eş için de 40 - 50 
lira... Yüce Meclis ne 'takdir ederse, bütçe yıkar
da Hükümetin yapacağı hesaplara göre, yapa
cağı teklife göre ka'bııl duyurulacak hadler 
üzerinden verilecektir. Bizim yaptığımız anket 
ncJvco3İ:ıe göre, Türkiye'deki durum tesbit edil
in 'r,tir. Ook karışık buyurdular, karışık değil... 

MUZAFFER ALANKUŞ (Cumhurbaşkaırn-
ea. S. Ü.) — iki tarafa, mikrofonun dışına ko
nuşuluyor, mikrofona hitabedilsin, biz de du
yalım. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Peki 
efendim. 

Bugün yaptığımız ankete göre çocuk sayıları 
ve evlilik durumları malûmdur. Maliye Bakan
lığı olsun Devlet Personel Dairesi olsun bun
ları tesbit etmektedir. Zaten ç.oeuk ödenekleri 
de verilmektedir. Çocuk adcdlerine göre bugün 
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270 bin ikicide, 1G8 bin kişide, yaptığımız cm-
;ket neticesinde, çocuksuz m om ur sayısı 1C3 bin 
kinidir. Gerek maaş, gerek (D) cetveli, gerek 
(E) cetvel1:, sözleşmeli, 10 195 ve diğer yevmiyeli 
ve özel ödeme sakillerine göre 103 528 kişi. Blı 
çocuklu olanlar 35 bin kişi, iki çocuklu olan 
48 bin kişi, üç çocuklu olanlar 39 bin, •dört ço
cuklu olanlar 22 bin kişi beş ve daha fazla ço
cuklu olanlar 19 bin kişi. Binaenaııelyh, nma) 
yendir, mevcuttur. Evli olanlar d i malûmdur. 
Hemen hemen 268 030 in yarısına yakın bir kıs
mı memurların evlidir. Bu cevabımla tatmin 
edebildim mi bilmem? 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Ik'ıı-
ci sorunuzu sorunuz lütfen. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sey
yanen mi olacak efendim? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ A DAL (Devamla) — Eve: 
efendim. 

BAŞKAN — Maaşa göre dep.il yani? 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA

NI HASAN ŞÜKRÜ Al)AL (Devemia) — Ha
yır, alman maaşa göre değil, seyyanen olacak
tı •. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bir sorrm 
var. Metindeki «eşi için menfaatten» neyi kas-
dedi: y oı lar? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ AD AL (Devamla) — Esi 
çalış yorsa ona ayrıca aile ödeneği vcri'mı'yccek. 

BAŞKAN — Çalışan eşe veri'miyecek? 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA

NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Ça-
lışmıyan eşe verilecektir', çalışmıyan eş alacak
tır. Yani ailesiyle meşgul olan, çocuklarının ba
kımı ile meşgul olan eş bu yard undan faydala
nacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Mad
deyi oylarınıza arz ed'yorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil mistir. 

Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü : 

MADDE 203. — Aile yardımı ödenefi Dev
let memurlarına her ay aylıklaıiyle birlikte 
ödenir. 

Karı ve kocamın her iıkisi de mamur iseler 
bu ödenek yalnız kocaya verilir. 

Aile yardımı ödenekleri hiçbir vergi ve ke
sintiye 'tabi tutulmaksızın ödenil1 ve borç için 
haczedilemez. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 

istiycıı sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyinler... 
Kabul edilmiştir. 

Aile yardımı ödeneğine hak kazanma : 
MADDE 204. — Memur, eş için ödenen aile 

yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen 
yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takib-
cden ay başından itibaren hak kazan:r. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde .soru sormak 
'stiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyinler... 
Kabul edilmiştir. 

Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme : 
MADDE 205. — Memur, eş için ödenen aile 

yandımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya 
eşinin ö'üınü, çocuk için ödenen yardım ödeneği 
hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı mad
de deki hallerin vukuunu takibeden ay başından 
İtibaren kaybeder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
'stiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza .arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyinler... 
Kabul edilmiştir. 

Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek 
haller : 

MADDE 203. — Aşağıdalki hallerde çocuk
lar için aile yardımı ödeneği verilmez: 

1. Evlenen çocuklar; 
2. 19 yaşını dolduran çocuklar; 
(19) yaşını bitirdiği halde evleıiiincımiş İrz 

'^oculc'arına 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek 
"iğren'm yapmr.kta, bulunan eıkek çocuklar için 
25 yaşını geçmemek üzere öğrenimlerini bitirin-
"cyc kadar ve çalışamıyacak derecede malûllük
leri resmî sağlık kurulu raporu ile tosbılt edi
lenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine 
levanı o'unur.) 

3. Kendileri hesabına ticaret yapaın veya 
Tarçek veya tüzel kişi1 er yaırnda her ne şekil
le olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuk
lar (öğren;:m yapmakta iken tatil devresinde 
çalışanlar hariç), 

4. Burs alan veya Devletçe okutulan ço
cuklar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
isüven sayın üve? Yok. Bir yazılı soru vardır. 

205 ncı maddenin açıklanmasının teminini 
arz ederim, özel burslar dâhil midir diye soru
yorlar. 
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DEVLET PERSONEL DAÎRESÎ BAŞ

KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL _ Dâhil de
ğildir. 

BAŞKAN — özel burslar dâhil değildir, bu
yurdular. 

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

Açık oylarınıza arz edilecektir. 

Doğum yardımı ödeneği : 
MADDE 207. — Devlet memurlarından ço

cuğu dünyaya gelenlere her yıl Bütçe Kanunu 
ile. tesbit edilecek miktarda doğum yardımı öde
neği verilir. 

Ana ve babanın her ikisi de Devlet memu
ru iseler ödenek yalnız babaya verilir. 

Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde 
doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir. 

Doğum yardımı ödeneği hiçbir vergi ve ke
sintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aran
maksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım 
borç için haczedilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak is-
tiyen sayın üye?.. Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim; burada bilâhara tesbit edileceği yazı
yor. Ama, esas şu mudur, bunu öğrenmek is
terim. Bilirsiniz, evvelâ memurların içtimai 
seviyesine veyahut da maaşı asillerine göre 
ödenen bu miktar, bilâhara birçok şikâyet mev
zuu olmuş ve zannediyorum, 200 lirada dondu
rulmuştu. Buradaki maddenin yazılış tarzına 
göre, yine matbu ve her derece ve sınıf için 
aynı mıdır? Yoksa bu tesbit yapılırken maaşı 
aslilerin nazarı itibara alınarak tesbiti gerek
mekte midir? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANT 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Maaşlara nrörc bir 
ayarlama yoktur. Şahsadır, anayadır. Binaena
leyh ; maktudur. 

BAŞKAN — Maaşlara göre bir ayarlama yok
tur. Maktudur, anaya babaya göre tâyin edi
lir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ölüm yardımı ödeneği : 
MADDE 208. — Devlet memurlarından, 
A) Memur olmıyan eşi ile aile yardımı 

ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere memurun 
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almakta bulunduğu aylığın bir aylığı tutarımla, 

B) Memurun ölümü halinde sağlığında 
bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri ver
memiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana 
ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine son 
aylığının iki aylığı tutarında, ölüm yardımı 
ödeneği verilir. 

ölüm yardımı ödeneği, lv^bir ver°:i ve ke
sintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme enr-i aranmak
sızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım 
borç için haciz edilemez. 

Yurt dısmda sürekli görevle bulnnan me
murlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 
156 neı mıddcde yazılı katmayı uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzeninde soru sormak 
itsiveıı savın üvc?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edeı^er... Etm'ycnlcr... Kabul 
cdilmist'r. Açık oylarını kulalnrryuı s ^ n üvc 
var mı? Oy verme muamelesi bitniktir efendim. 

Tedavi yardımı : 
MADDE 201. — Devlet memurları i1 e eşleri 

ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve ço
cuklarının yurt içinde veya yurt dışında has
talanmaları halinde evlerinde veya resmî veya 
özel sağlık kurum al rmda ayakta veya yatarak 
tedavilerine, bulundukları yerdeki resmî tabip 
raporu (Yurt dışında mahallî usule e/öre) lü
zum gösterilenlerin tedavi ve yol giderleri öde
nir. 

Devlet memurlarının yurt içinde tedavileri 
mümkün o^adığı t°m teT^Vküllü Devlet has
tanesi -raporu ile tcsbti ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca tasdik cdilm'ş o^ıssı halinde 
tedavileri için yurt dışına gönderilir. Bu memur
ların yol ve tedavi giderleri kurumlarınca ödenir. 

BAŞKAN — Maddenin tadili hakkında bir 
takrir vardır efendim. 

Başkanlığa 
20D ncu maddenin ikinci fıkrasının aşağı-

deki şekilde tanzim edilmesini arz ederim. 

«Devlet memurlarının yurt içinde tedavileri 
mümkün olmadığı, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının lüzum gördüğü ve yetkili kıldığı 
tam teşekküllü Devlet hastaneleri sağlık kurul
larının raporu ile tesbit ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca tasdik edilnrş olması halin
de tedavileri için yurt dışına gönderilir. Bu me-
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murlarm yol ve tedavi giderleri kurumlarınca 
ödenir.» 

Nevşehir 
İbrahim Şevki Atasagun 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet 
katılıyor. Takriri oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiycnler... Kabul edlimiştir. 

Komisyonun tadili veçhile maddeyi oylarını
za arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOttLU (Kayseri) — 
Bir sual sorabilir miyim, efendim? («Madde 
geçti» sesleri.) 

BAŞKAN — Madde geçti, efendim. Sayın 
R-usin yanma gidin ve sorunuz Sayın Kalpak-
lıofdu, mümkün. 

Cenaze masrafları : 

M AHDE 210. — Devlet mamurlarının ölüm
leri İnlinde cenaze gH erleri kurumlarınca ö(\o-
Yvr Yurt dısmda sürekli veva geçici görevle 
bulunan Devlet memurlarından ölenlerle sü
rekli aprevlerde bulunanların es ve bakmakla 
yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarınl-ın 
ölenlerin cenazeler nm yurda pet/rilmosi için 
zaruri giderler kurumlarınca ödnnir. 

Ynkardaki ve bu rmddo hükümleri M'iliye 
ve Sıklık ve Sosyal Yardam Bakanlıkların-m 
mütalâaları alınmak surot'ylc Başbakanlık 
Devlet Personel Dairesince hazırlanacak yönet
melikle n-örc uygulanır. 

BAŞKAN — Mıdde ürerinde soru sormak 
istiyen savın üvo? Yok. Maddevi oylarınıza sn-
yomm : Kabul, edenler... Kabul etm:yenler... Ka
bul edilmiştir. Madde, açık oylarınıza arz edile
cektir. 

Giyecek yardımı : 
MADDE 211. — Devlet memurlarının hangi

lerinin ne şekilde giyecek yardımından fayda
lanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık 
Devlet Personel Daires'nin birlikte hazırlıya-
cakları bir yönetmelik ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Soru sormak istiyen? Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yiyecek yardımı : 
MADDE 212. — Devlet memurlarının han

gi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde fay
dalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile 

ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık 
Devlet Personel Dairesinin birlikte hazirlıyacak-
ları bir yönetmelik ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Soru sormak istiyen sayın-' üye?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden* 
lor... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. ' 

Yakacak yardımı : * 
MADDE 213. — Devlet memurlarının hangi 

hallerde ve hangi yerlerde ve ne miktarda ve 
ne şekilde yakacak yardımı Ödeneğinden fay
dalanacakları ve bu yardımın uygulanmasiyle 
ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık 
Devlet Personel Dairesinin birlikte hazırlıyacak-
ları bir yönetmelikte tesbit olunur.. 

BAŞKAN — Madde . hakkında soru sormak 
istiyen sayın üye?.. S ay m Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim; bu gerek yiyecek, gerekse yakacak 
rmcdosi nasıl, ne şekilde yardıma tabi tutula
cak? Esası hakkında zahmet etseler do bilgi ver
seler. 

BAŞKAN — Yönetmelikle tesbit. edilecektir. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Havır. Yönetmekle olacak ama, hiç olmazsa 
Umumi Heyetin iptidai mânada da olsa bir bil-
gM lâzım. Meselâ 1 500 ain üstüne çıkan bâzı 
vüksek rakımlı yerlerde, bizim bildiğimize 
a\">re yai~-°c?k zammı yapılırdı. Bu mânada mı, 
yoksa -İkinci • Cihan Harbinde Çekoslovakya, 
Macaristan'dan gelon veva İtalya'dan gelen 
nr İn elerin parası karşılığında tevzii seklinde mU 
dir? 

BAŞKAN — Savın Ad al; «vivoeek ve yaka
cak» tâbiri ile ne kasdetmektesiniz? Ve bir hudu
du, sınırı var mı, diye Sayın Kalpaklıoğlu sor
maktadırlar. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞ
KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Yiyecek yar
dımı halen bütçeve konulan tahsisatla,' öğle ye
melinde dairelinde kalan memurlara yapılan 
yardımdır. Halen tatbik edilmektedir. 

BAŞKAN — Aynı şekilde devam mı 'edecek
tir? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Evet 
e "endim. Yakacak yardımına gelince; yük-
"ok irtü'ada buluna'n ; bahri bıvîn-) hâ1'1'!!!-
da bir kanun vardır ve bu hükümleri ihtiva 
etmektedir, muayyen bir irtifadan sonra . bulu-" 
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nan memurlara-meselâ Erzurum mmtakasmda, 
diğer mmtakalardaki memurlara yapılan yar
dımdır, Bu da yapılmaktadır ve aynı şekilde 
devam edecektir. 
• BAŞKAN — Yakacak ve yiyecek yardımı 
yeni bir sistem değildir, diyorlar. Yiyecek Dev
let dairelerinde çalınan ve öğle yemeğine katı
lan] arp, Devletçe bütçeden yapılan yardımın 
tatbikatıdır. Yakacak yardımı i':e muayyen bir 
irtifadan sonra bulunan illerde, ilçelerde verilen 
yakacak .tazminatıdır. Maktuen ödenmektedir. 

HÜ3EYÎN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Söz rica ediyorum. 

B ARKAN — Buvurunuz. 
. HÜREYÎN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, o halde bu maddede bu yakacak zam-
mın°, mütedair kanunun iptali lâzımgclmcz iniy
d i Şimdi buna göre bir talimatname hazır
lanır, deniyor. Bu talimatname ile mevcut ka
nun iptal edemediğine göre, o kanunla bunun 
çelişmesi halinde nasıl bir yola gidilecek? 

DEVLET PE^RONEL D A t R E l î BAŞKA
NI H \RAN ^fjKUtî AD AL (Devanla) — B -
kanunun maddesinin ilgasını tazammun eden bir 
yönetme!;k ™Hr. Daha son yönetmelik gelmedi. 

I IÜİEYÎN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Yani bununla Devlet her hangi bir maddeyi. 
yivecek maddesini satmalmak suretiyle memura 
tevzi etmiyecek.... 

DEVLET PERSONEL DAÎRERÎ BARKA
NI-HARAN RÜKRÜ ADAL (Devamla) — Böyle 
bir sev vok efendim. 

; BARKAN — Bugünkü statü aynen devam 
edecektir. .Buvurun Savın Alankuş. 

MUZAFFER ALANKUŞ (Cumhurbamnea 
S. Ü.) — Yakacak tazminatı her ay mı 
verilecek, yoksa peşin olarak mı verilecek
tir. Tatbikatta zorluğu oluyor. Meselâ; kışın 
başında yakacak tazminatı verilirse bütün kış
lığını alır. Fakat bu aylık olarak verilirse o 
zaman tazminat maksadı sağlamaz. Bunu bir 
defa da mı verecekler, yoksa her ay mı vere
cekler? 

DEVLET PERRONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Kış 
mevsimi için, muayyen mevsimler için toptan 
verilecektir. 

BARKAN — Kış mevsimi için toptan ve 
yönetmelikle, tesbit" edileceği veçhile verilecek
tir, diyorlar. 
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Soru cevaplandırılmıştır. Maddeyi oylarını

za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
ycnlc:'... Kabul edilmiştir. 

KISIM — VII 
Devlet memurlarının yetiştirilmedi 

Kurumların memurlarını hizmet içinde yetiş
tirme yükümlülüğü : 

MADDE 214. — Kurumlar memurlarını, hiz
mete yatkınlıklarını sağlamak, verimliliklerini 
artırmak ve daha ileriki kadrolara hazırlamak 
amacivle, sınıflarının «Eğitim yönetmelikleri» 
nde belirtilen usul ve esaslara göre yetiştirmekle 
yükümlüdürler. 

Eğitime tabi tutulması gereken kurumlar 
arası ve kurumsal sınıfların eğitim yönetmelik
leri Başbakanlık Devlet Personel Dairesi ta
rafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanır. 

BARKAN — Soru sormak istiyen sayın üye? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ed'yorum. Kabul 
edenle-... Etmivcnlcr... Kabul edilmiştir. 

Eğitim birimleri : 
MADDE 215. — Her kurumda, yetiştirme 

faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve değer
lendirmekle görevli bir «Eğitim birimi» kuru
lur. Birden çok b'rim kurulan kurumlarda bun-
1 ardan biri «Merkez Eğ'tim EVmi» adını alır. 

BARKAN — Soru sormak istiyen sayın üye? 
Yok. Maddevi odlarınıza arz ed'Trorum. Kabul 
edenle"*... Etmlven^cr... Kabul edilmiştir. 

E"'tim m^H'ezlcri : 
MADDE 2tf>. — Kurumlar kendi eğitim ihti

yaçlarını karşılamak üzere eğitim merkepleri 
açabilirler. Kurumlararası eğitim ihtivaelarım 
karşılamak üze-re, Başbakanlık Devlet Personel 
Dairesinin teklifi ve Bakanlar Kurulu karar
namesiyle, kurumlararası eğitim merkezleri de 
açılabilir. 

Eğitim b'rim ve merkezlerinin kuruluş ve iş
leyişleri Başbakanlık Devlet Personel Diresi-
nin görüsü alınmak suret'yi o kurumlarınca ha
zırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

BARKAN — Madde {herinde soru .sormak 
istiyen savın üve? Buvurun Savın Kaplan. 

KADRÎ KAPLAN (Tabu İhc) — Efendim, 
1 nci maddenin son satırında «kurumlararası 
eğ'tim merkepleri de kurulabilir» d'yor. Şimdi 
Orta - Do"u Âmni'1 Enstitüsünün bu yolda uzun 
zamandır bir faaliyeti var. Sunu öğrenmek is
tiyorum. Bundan Hükümetçe faydalanmak dü
şünülüyor mu, düşünülmüyor mu? 
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BAŞKAN — Amme Enstitüsünden faydala

nılmak isteniyor mu, diyorlar. 
DEVLET PER30NEL DAİRESİ BAŞ

KANI HASAN ŞÜKRÜ AD AL — Orta - Do
ğu Âmme idaresi Enstitüsü halen kanunla ça
lışan ve beraber çalıştığımız bir müessesemizdir, 
devam edecektir. Sadece kendilerinin hazırladığı 
yeni inkişaf kanunu, kuruluş kanunu, genişle
tici ve vazifelerini daha da artırıcı olan kanun 
yakında Meclise gelecektir. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Efendim, maddenin yazılış tarzından ve terti
binden ben şunu anlıyorum; eğitim merkezleri 
açma ve memurları geliştirme kısa süreli kurs 
mahiyetinde ve mânasında mı yoksa diploma 
verebilecek bir eğitim mahiyetinde mi? 

BAŞKAN — Kurs mahiyetinde mi, yoksa 
diploma verebilecek olan bir eğitim mahiyetinde 
mi, diye soruyorlar? 

DEVLET PERSONEL DAlRESl BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — 

Hizmet öncesi eğitimi Millî Eğitim Bakan
lığı vazifelerindendir. Bu, hizmet sonrası cgi-
timdir. Hizmet osnrası ve hizmet içindeki eği
timdir. Burada muhtelif yıllar ve sürelerde 
kurslar ve eğtim yapılır, yetiştirme yapılır, ser
tifika verilir. 

BAŞKAN '— Hizmet sonrası eğitimdir, kurs 
mahiyetinde ve yetiştiricidir, sertifika verilir, 
eğitim meselesi Millî Eğitim Bakanlığına aittir, 
diyorlar. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
O halde 2 nci bir soru ile mesele tavazzuh ede
cekt i ; bu eğitim kursuna girip de çıkacak 
mamurlar bir derece, bir maa« terfiine müsta
hak olacaklar mıdır? 

DEVLET PERSONEL DAÎRESÎ BASK ANT 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla» — Efen

dim, bu muhtelif teknik, idari, meslekî kurs
lara eğitim için girip kazanacak memurların 
haklarının o sınıfların tüzüklerinde belli edile
ceği tabiidir. 

BAŞKAN — Eğitim kurslarından sertifika 
alanlara kendi bünyeleri içinde, yönetmelik
leri gereğince gerekli imkânlar sağlanacaktır. 

Sorular cevaplandırılmıştır. Maddeyi oyla
rınıza arz edivorunı. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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Devlet memurları eğitimi genel plânı : 
MADDE 217. — Devlet memurları eğitimi 

genel plânı, Maliye ve Millî Eğitim Bakanlık-
lariyle Türkiye ve Orta - Doğu Âmme idaresi 
Enstitüsü, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve ilgili 
kurumların görüşleri alındıktan sonra Başbakan
lık Devlet Personel Dairesi tarafından hazırla
narak Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yürürlü
ğe konulur. 

BAŞKAN — Soru sormak istiyen sayın üye?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenle:*... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yurt dışında yetiştirme : 
MADDE 218. — Devlet memurları, yabancı 

memleketlerin hizmetle ilgili kurumlarında veya 
yetiştirme - eğitim merkezlerinde de yetiştirilebi
lirler. 

Bunların sınıflarının kapsadığı hizmetlerin 
niteliği bakımından, aynı zamanda belirli bir 
dalda öğrenim ve ihtisas yapması gerektiği ku
rumları ve Başbakanlık Devlet Personel Daire
since kararlaştırılmış olanlara öğrenim veya 
ihtisas yapma müsaadesi verilebilir. 

Bu maddede söz konusu olan Devlet memur
ları hakkında 79 ncu madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?.. Yok Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Rapor verme : 
MADDE 219. — Kurumlar, yıllık eğitim 

programlarına göre yapmakta oldukları eğitim 
çalışmalarının sonuçlarını her altı aylık döne
min bitiminden en geç bir ay sonra Başbakan
lık Devlet Personel Dairesine bir raporla bil
dirmek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Koordinasyon ve denetleme : 
MADDE 220. — Başbakanlık Devlet Personel 

Dairesi kurumuları yurt içi ve yurt dışı eği
tim programlarının hazırlanmasında ve uygulan
masında yol göstermek, yetiştirme faaliyet
lerini koordine etmek ve denetlemekle görevlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

QAA 
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Devlet memurluğuna eleman yetiştirilmesi : 
MADDE 221. — Kurumlar belirli sınıflar

daki memurluklara eleman yetiştirmek ama-
ciyle : 

A) Kendi bünyeleri içerisinde meslekî öğ
renim ve eğitim yapabilirler. 

B) Yurt içindeki öğrenim kurumlarında 
öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler. 

C) Dış memleketlerde öğrenci okutabilir ve 
ihtisas yaptırabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Seçme usulü : 
MADDE 222. — Kurumlarca yurt içinde 

veya yurt dışında okutulacak öğrenciler yarış
ma sınavı ile seçilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddevi ovunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

öğrenci okutma şartlarını düzeni iyen yönet
melikler : 

MADDE 223. —- Hanşi kurumların ve sınıf
ların eleman ihtiva el arını karşılamak üzere 
okul ve kurslar açılabileceği, yurt idinde veva 
dısmda hana:i öğrenim dallarında öğrenci oku
tabileceği, okutulacak öğrencilerin ayrılma ve 
seçilme usulleri, çalışmalarının izlenip denet
lenmesi, çıkarılma veva rreri çağrılma usnll^H, 
ilgili kurumların ve Devlet Plânla m i. Teşkila
tının prörüşleri alınmak suret i vl e. Millî E'~!f*m 
ve Maliye Bakarilıklariyle Başbakanlık Devlet 
Personel Dairesinin birlikte hazırlıyacakları yö
netmeliklerde belirtilir. 

öğrenimi sırasında Devlet hesabına okuma 
hakkını kaybeden veva öğrenim kurumunu terk 
edenler için kurumlarınca, yapılmış masraflar 
kendilerinden faizi ile birlikte tahsil olunur. 
özel kanun ve yüklenme senedi hükümleri sak
lıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru pormak 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mecburi hizmet : 
MADDE 224.— Devlet tarafından okutulan

lardan; 
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Yurt içinde Devlet hesabına okutulan öğ

renciler öğrenim süreleri kadar (Tatiller dâhil), 
Yurt içindeki öğretim kurumlarında Devlet 

hesabına öğrenimlerini bitiren öğrenciler öğre
nim sürelerinin iki katı kadar (Tatiller dâhil) , 

Yetiştirilmek, eğitilme1: ve bilgilerini artır
mak veva staj yapmak üzere dış memleketlere 
gönderilen Devlet memurları yurt dışında kal
dıkları sürenin iki katı kadar, 

Mecburi hizmetle yükümlüdürler. 
Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar ku

rumlarınca yarışma sınavına tabi tutulmaksızın 
atanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak is
tiyen sayın üye?.. Buyurun Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim anlaşılıyor ki, esas iki ikatı. Okutul
ma müddetinin iki katı hizmet bekliyorlar. 
Buna bir diyeceğimiz yok. Yabıız memleket 
içinde okutulmakla, memleket dışında okutul
manın masrafıırn aynı olmadığı derkâr. 'Acaba 
bu iki 'kat esasını 'kabul ederken müessese neyi 
esas kabul etmiştir? Yani, kat formülleri da
ha evvelki maddelerde var, 2 - 3 - 5 katma ka
dar artmılabiliyor, Devlet memurlarının dışa
rıda çalışmaları halinde. Kendileri bu esası ka
imi etmiş iken diğer maddelerde, bu maddede 
neden memleket içindeki tahsille, memleket 
dışındaki tahsili aynı şekilde !kabul ediyorlar? 
Bunu öğrenmek isterim. 

B A SK A N — Savm Ad al. 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA

NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — EfemLm. bupün-
v.ü sistemi 'kabul ettik; yurt dışında iki katı al
dık. 

B \SKAN — Bu.»:ünkü 5-rstom yurt dışında 
tahsil yapana iki katı kabul ettiği için aynı sis
te ni getirdiklerini, söylüyorlar. 

DEVLET PERSONEL T) VİRE^t BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAT, (Devrmla) — Yurt 
içinde bir, yurt dışında iki ka t \ 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Müddetin dışında, iş tazminata gelince, orada
ki sarf edilen para esas alınmakta mıdır?.. Ya
ni hizmetle karşılanmayıp da, iş paraya teka
bül ettiğinde, memleket içinde ve memleket 
dışındaki kişiye sarf edilen paranın faiziyle be
raber 'kendilerinden alınması esası var. 
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C. Senatosu B : 1] 
BAŞKAN — 1 ve 2 kat hesabında para esa

sı mı alınmıştır, diyorlar. 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Evet. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 
Mecburi hizmetlilerin kurumlarına başvur

maları : 

MADDE 225. — Mecburi hizmetle yükümlü 
bulunanlar, yetiştirme, eğitim veya staj süre
lerinin bitiminden itibaren en çok bir ay içinde 
loırumlarma başvurmak zorundadırlar. 

Bunlardan : 
A) Başvuranların, başvurma tarih'nden 

itibaren en geç üç ay içinde bir göreve atannr-
yanlann mecburi hizmet yükümlülükleri ka1-
kar. Bu durumun ihdarna sebebiyet vere-' 
memurlar bundan doğan zararı tazminle yü
kümlüdürler. 

B) Basvnrmıyanlar veya atanma io":n ge
rekli belgelerini tam anılanı1 yan1 ar yol giderler' 
•de dâhil olmak inere kendilerine kurunılanımr 
yapılmış bulunan bütün masrafları iki kat ola
rak ödemeye mecburdurlar. 

C) Atanıp da yükümlü bufunüuklan mr~-
buri hnmeti bitmeden ayrılmış veya bir cer? 
sebebi ile memurhıktan çdîarılmış olanbır mec
buri hizmetlerinin eksik kakan k\smı ile oran
tılı miktarı iki kat olarak ödemek zorundadır
lar. 

Askerlikte gecen süre mecburi hizmetten sa
yılmam. 

BAŞKAN — Madde üzeriıvle soru sormak 
istiyen say^n üye?. Yok. Maddeyi oya r.rmv-
r.'ivınnn. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabu1 

edilmiştir. 

KISIM - VIII 

Çeşitli hükümler 

Görüş le ve Danama kurulları : 
MADDE 22G. — Bu kanunun uyondanma.r 

dolay^ıVe ortaya çıkabilecek mer-eVer^c ve 
g-mnl okarak kamu personelinin ödevleri, haVa-
r1, çalışma şartkarı. yükünVri ve karnı f-n-
n/'tlorinm yürütülmesi ile ilgili konularda mü
talâa vermek üzere : 
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A) Genci nitelikteki konular -bakımından 

merkezî, 
B) Bir kurumla ilgili konular bakımından 

o kurum personeli için, 
C) Kurumlar arası sın1 fi a ilgili konular 

bak'mmdan o sınıf personeli için, 
D) Kurumsal sınıflarla ilgili konular ba

kımından o kurulun personeli için, 
Görüşme ve danışma kurulları kurulur. 
(A) bendindeki görüşme ve danışma kurut

ları Devlet Personel Heyeti Başkanının başkan
lığında toplanır. 

(B), (C) ve (D) bcndlerindeki görüşme ve 
danışma kurul lar ına başkanlıkları 231 nci 
maddede yazdı tüzükte gösterilir. 

(A) bendindeki kurullar istişari kararlarını 
doğrudan doğruya Bakanlar Kuruluna, 

(B) bendindeki kurullar istişari kararlarını 
ilgili kurumun en yüksek karar organına, 

(O) bendindeki kurullar istişari kararlarını 
Devlet Personel Heyetine, 

(T» bendindeki kurullar istişari kararlarmİ 
ilgili kurumların en yüksek karar organlarına 
sunarlar. Bu istişari kararlar, varsa, muhrde-
fet şerhleri ile birlikte Resmî Gazetede yayın
lanır. 

Görüşme ve danışma kurullara DovVt, Per
soneli sondikalamıca, veya meslek b:rliklcrin_-
ce, fcdcrasyonlarmca veya konfelerasy nda-
rmoa kendi üyeleri a r a m d a n seçilecek perso
nel temsilcileriyle yetkili organlarca yine ner-
sonel arasından atanacak idare temsilcilerinden 
meydana gelir. 

Personel temsilcileri ile idare temsilcilerinin 
sayıca eşitliği şarttır. 

İdare, personelle ilgili kanun, tüzük,'yönet
melik ve 'kararname tasarılarının hazırlanma

sında ve personelin ödevlerini, haklarını, e alış--
ma şartlarını ve yükümlerini •'düzenleyici nite
likteki genel kararların alınmasında" ilgi1! gö
rüşme ve danışma kurullarının görüşünü iste
mekle yükümlüdür. 

Bir kurumun genel bütünlüğüne veya bir 
k's-^na v°va bir meslek veya,uzmanlık koVna 
aidolmak üzere kurulan bir personel sendikası 
veya meslek birliği, federasyonu v^ya konfe
derasyonu, üye sayısı, o k ıs ım ve kurum veya 
kurumlar veya uzmanlık kolu veya kolları kad
rolarının % 10 unu aşmadıkça görüşme ve da-' 
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nışma 'kurullarına temsilci gönderemez ve mü
racaatta bulunamaz. 

BAŞKAN — Madde üzer'ııdc soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kamu personeli yüksek kurulu : 
MADDE 227. - ~ Genel nitelikteki konular 

bakımından bütün kamu personeli için kurula
cak olan; merkezî görüşme ve danışma organı 
«Kamu personeli yüksek kurulu»' adını alır. 
Kamu personeli yüksek kurulu şu üyelerden 
kurulur: 

A) İdare temsilcileri : 
1. Devlet Personel Heyeti Balkanı, üyeleri 

ve Devlet Personel Dairesi Genel Sekreteri; 
2. Bakanlar Kurulunca seçilecek 5 Bakan

lık müsteşarı; ! ' 
3. ' Kamu İktisadi Teşebbüsleri G^nol mü

dürleri arasında Bakanlar-Kuruhınca üç yıl sü
reyle görevlendirilecek bir genel müdür; 

4. Be"!cdiye "başkanları a r a m d a n lerderi 
Bakanlığınca bir belediye seçimleri dönemi bo
yunca görevlendirilecek bir belediye başkanı. 

B) Kamu personeli temsilcileri : 
İlgili personel sendikalarının ve meşkuk bir

liklerinin en yüksek yetkili organları tarafın
dan kendi tüzükleri gereğince üç yıl süreyle se
çilmek üzere; . 

1. Devlet memurlarını temsil edecek sekiz 
üye; 

2. Kamu İktisadi Teşebbüsleri memurlarını 
temsil edecek üç üye; 

3. Belediyeler memurlarım temsil edecek 
iki üye; 

4. Özel idareler memurlarını temsil edecek 
bir üye. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye ? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞTJJ (Kay-,eri) — 
A dan sonra 1 ve 2 nci madde var. Bakandır 
Kurulunfa seçilecek beş bakanlık müsteşarı de
niyor. Bunlar malûm mudur? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ A DAL — Hayır, Bakan
lar Kum.hm*a seçilecektir. 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulunca tesbit edi
lecektir, deniyor. 
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Madde üzerinde başka soru sormak istiyen 

sayın üye? Yok... Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Açık oylarınıza arz edilecektir. 

Kamu Personeli Yüksek Kurulu karar ver
me usulü : 

MADDE 228. — Kamu Personeli Yüksek 
Kurulu, kamu personeliyle ilgili bütün mese
lelerde personel temsilcileriyle idare temsilcile
rini bir araya getiren en yüksek görüşme ve da
nışına organı olarak çalışır; ancak, Devlet, Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri, belediyeler ve özel 
idareler personeli için ayrı ayrı kurulmuş olan 
görüşme ve danışma kurulları ile kurumlar ve 
sınıflar için kurulmuş olan görüşme ve danış
ma kurullarının görüşünü almadan kendileriyle 
ilgili istişari karar veremez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
iıtiyen saym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dev1 et M'emurları Yüksök Kurulu : 
MADDE 229. — Bütün I>vlet memurları 

için kurulacak olan merkezî görüşme ve danış
ma organı «Devlet Memurları Yüksek Kurulu» 
admı alır. Dev1 et Memurları Yüksek Kurulu 
şu üyelerden kurulur : 

A) İdare temsilcileri : 
•]. Devlet Personel Heyeti Başkanı, üyeleri 

ve Devlet Personel Dairesi Genel Sekreteri. 
2. Bakanlar Kurulunca seçilecek 5 bakan

lık müsteşarı. 
B) Devlet memurları temsilcileri : 
Dcv'ct memurları sendikalarının veya mes

lek birliklerinin, veya Devlet personeli teşek
küllerinin en yüksek yetkili organlarınca, ken
di tüzüklerine göre. Devlet Memurları Kanu
nuna tabi kendi üyeleri arasmdan ve çeş'Jtli sı
nıfların hakkaniyetle temsil esasına uyarak üç 
yıl süreyle seçilecek oniki üye. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak is
tiyen sayn üve? Buyurun Savm Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN K/VLPAKLTOĞLU (Kayseri) — 
Eıendim, bu Y ü k ^ k Kurulun kuruluş sebebi 
"nek vasılı değil. IOsa^a ist ;rham ediyoruz. Sa
vı n Baıkan bunun maksadmı ve vazifesini izah 
buyum rbır mı? Cok kısa rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Soru değil, bu.. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Bu hüküm vazıh değil, meselâ; Şûrayı Devlet 
mi diyorum, hayır, diyor. Bir hakem midir, 
bir dâva mercii midir; bir istişari kurul mu
dur, itti'ba etmezse n3 olur? Gayet kısa ve va
zıh cevap istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adal. 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Sayın Senatörün 
hakları var. Yeni bir sistem getiriyoruz. İdare 
temsilcileri ve sendika konfederasyon temsilci
leri müşterek bir çalışma yapacaklardır. Mâ-
lûrnuâliniz, Devlet Pesoncli Sendikaları Kanu
nunda biz memurlara grev hakkı vermedik. Me
murların idare ile müştereken; gerek idarenin 
ra.y mel çalışmasında, verimliliğinde, gerek 
memur haklarının temininde müşterek çalışma-
smı esas tuttuk. İdare ile memur yanyana ça
lışacaklardır. Bu sisten birçok memleketlerde 
uygulanmaktadır. İngiltere'de, Fransa'da ve di
ğer memleketlerde. Bu bir danışma organıdır, 
kadarları istişaridir. Gerek Kamu Personeli 
Yüksek Kurulu - ki. eı yüksek kuruldur - İktisa
di Devlet Teşebbüsleri, Devlet memurları, be
lediyeler ve özel idareler personelini kapsıyan 
kurul, gerek en zayıf Devlet memurlarını kap
sıyan kurul ent olarak, idare temsilcileri ile, 
memur, temsilcilerinde, müşterektir. Toplanır, 
kararları istişaridir. Yüksek Kurulun kararı 
Bakanlar Kuruluna gider ve hazırlanacak olan 
tüzüklerin, hazırlanacak olan kanun ve yönet
melikleri çalışmalın esnasında bu kurulun fi-
firlcri alınır. Halen Devlet personel heyetinin 
de daha geniş bir şeklidir. Bakanlar Kurulu 
gerek idarenin ve mumurlarm temsilcilerinden 
mürekkep elan kurulun kararlarını inceler, is
terse kabul eder, isterse kabul etmez. Alına
cak olan kararlar personelin müşterek hak ve 
menfaatlerini ilgilendiren kararlardır. Devlet 
Şûrasının yetkileriyle çatışmaz. Münferit ka
rarlar, münferit personel kararları olmaz. Bu 
bakımdan bir istişari organdır ve Bakanlar Ku
ruluna danışma organı vazifesini yapar. 

• 

BAŞKAN — Başka soru sormak istiyen sa
yın ü v e l . Buyurun Sayn Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLTO^LU (Kayseri) — 
Mevzuun iyice açıklanması bakımından kısa bir 
sorum daha var. Bu kurula kendi hak ve hu
kuku ile ilgili bir memur mu müracaat edip 

12 • 7 .1965 0 : 2 
istişari bir kararın çıkmasına âmil olur, yok
sa bunun dışında her hangi bir Devlet dairesi, 
tavazzuh etmesi için, her hangi bir memur dı
şında yapacağı muamele için de müracaat edip 
karar mı alınması iktiza eder 1 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Tek memur buraya 
müracaat edemez. Federasyon ve konfederas
yonun müracaat hakları var, bittabi idarenin 
de Arar. Aşağıda bu kurulun çalışmaları hak
kında ne şekilde işlem yapılacağı ayrı bir yö
netmelikle belli edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ege soru. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Şim

di efendim, burada Kamu Personeli Yüksek Ku
rulu vardır. Bir de Devlet memurları Yüksek 
Kurulu var. Bana öyle geliyor ki, bir makam 
yaratmak için bu kurullar kurulmuş hissini ve
riyor. Bu belli edilmedi. Bir tane kurul ya
pamaz mı idi? Böylece bir kurulla işler yürü
tülemez miydi? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Mev
ki ve makam ihdasına lüzum görmedik. Bunlar 
ücretli değildir. Esasen maaş almazlar hiçbi
risi. Vazifesi budur. Toplanırlar, bu vazifeleri 
görürler. Bu bir. İkincisi, birleşemezler çünkü 
birinin sahası yalnız Devlet memurları sahası
dır, diğeri bunun üstündedir. Devlet persone
linin tamamını kapsar. İktisadi Devlet Teşebbüs
leri 120 - 230 bin kişi ile girer, 40 - 50 bin kişi 
ile belediye personelinin temsilcileri girer, özel 
idare memurları girer. Bunlar ayrı ayrı kurum
lardır. Gayeleri, maksatları ve kapsam itibariy
le ayrı ayrı vazife görürler. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık oyla
rınıza arz edilecektir. 

Diğer personel için kurulacak kurullar : 
MADDE 230. — Kamu İktisadi Teşekkülleri, 

belediyeler ve özel idareler personeli için kuru
lacak görüşme ve danışma kurullarının adları 
ve üyelikleri bu personel için çıkarılacak kanun
larda gösterilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında soru sormak 
istiyen sayın üye?.. Yok... Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Görüşme ve danışma kurulları ile ilgili tüzük 

ve yönetmelikler : 
MADDE 231. — Görüşme ve danışma kurul

larının çalışma tarzları, toplantı esasları, za
ruri giderlerinin nasıl kapılacağı, kurumlarara-
sı sınıf kurullarının adları, üye savdan, bunlar
daki idare temsilcilerinin atanma usulleri ve baş
ka hususlar Başkakanlık Devlet Personel Heye
tince düzenlenecek bir tüzükle gösterilir. Bir ku
rum çerçevesindeki görüşme ve danışma kurul-
lariylc ilgili hususlar, o kurumca hazırlanıp 
Başbakanlık Devlet Personel Heyetinin incele
mesinde"! geçirilerek bu kanun hükümlerine gö
re yayınlanacak olan yönetmeliklerle düzenle
nil'. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen üye ! . Yok. Maddeyi oylarınıza arz, 
ediyorum; kabul edenler... Etmiycnler... Kabul 
edilmiştir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çalışan memur
lara uyTiılanmıyacak maddeler : 

MADDE 232. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmiyeli 
personel hakkında Türk S'lâhlı Kuvvetleri İç.hiz-
met Kanunu ve Yönetmeliğinin, Askerî Mahke
meler Kuruhn ve Yargılama Usulü Kanununun 
ve bunlar hakkında hale:1 yürürlükte İnil un an 
diğer, mevzuatın uygulanmasını sağlama bakı
mından bu kanunda açıklanan, 

Kadrdarm tesbiti hakkındaki 33 ncü madde, 
Kadroların hasırlanması hakkındaki 34 ncü 

madde, 
Genel kadro tasarısının hazırlanması hakkın

da 35 nci madde, 
Yer değiştirme suretiyle atamaya dair 72 nci 

madde, 
Çabsma saatleri hakkındaki 09 nmı madde, 
Günlük çabsma saatlerinin tesbiti hakkında- / 

ki 100 nmi madde, ! 

Gi'mün 24 saatinde deva^klık p-öeteren hiz
mette ra.iısmn <t"«t, ve usulünün tesbiti hakkın
daki 101 nci madde, 

Görevden uzaklaştırmaya yetkilileri sayan 
138 nci madde, 

hüküm 1 eri uyTUI anmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 

istiyen üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza ar-
ediyorum; kabul edenler... Etmiycnler.., Kabul 
edilmiştir, . 
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Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çalışan memur

lara uygulanmaya devam olunacak hükümler : 
MADDE 233. — Bu kanun 7 nci bölümünde 

yer alan «disiplin» e ait 124 - 136 nci maddele
rindeki hükümlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmi
yeli personel hakkında uygulanmasından, Türk 
Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönet
meliği, Askerî Mahkemeler Kurulu ve yargıla
ma usulü Kanunu ve konu ile ilgili diğer hü
kümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen üye1?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum; kabul edenler... Etmiycnler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 234. — Bu kanunun 15 nci maddesi 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademelerinin öğ
retim üyeleri ve yardımcıları hakkında uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak is
ti ven sayın üvel . Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığınca derhal gerekli görüle
cek kadrolar : 

MADDE 235. — Genel Kadro Kanununda 
yer almıyau devletler veya milletlerarası kuru
luşlar nezdinde, siyasi, ekonomik, sosyal se
beplerle derhal diplomatik veya konsül er mis
yonlarla delegasyonların açılması Dışişleri Ba
kanlığınca zaruri görüldüğü takdirde bunlara 
gereken tâyinler, Hükümetin bu konuda ala
calı Drensin kararına uyularak, Dışişleri Ba
kanlığınca derhal yapılır ve tâvin tarihinden iti
baren en p-eç onbeş Î?ÜU zarfında bn kadroların 
Genel. Kadro Kanununda yer almasına matuf ta
sarı, 34 n^ü madde hükmüne uynrnn olarak ha
zırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. 

Gonel Kadro Kanununda yer alan diploma
tik, konsüler misyon veya delegasyonların kad
rolarında aynı sebeple yapılması gerekli görü
len değişiklikler de aynı usulle yürütülür. 

Diğer taraftan diplomatik veya konsüler 
misyonlarla delegasyonlara geçici görevle gön
derilmelerine veya aynı şekilde merkeze alınma
larına Dışişleri Bakanlığınca lüzum görülecek 
memurların mahallinde devamlı olarak kalmaia-
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rı gerektiği ve mevcut kadrolar buna müsaidol-
madığı takdirde, kadro muameleleri bilâhara 
aynı şekilde tekemmül ettirilir. 

BAŞKAN — 235 nci madde hakkında soru 
sormak istiyen sayın üye i . Yok. Maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bir takrir var. 
Madde üzerinde bir takrir vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Çegltli hükümler 'bölümlüne 235 nci maddeden 

sonra, 237 nci maddenin 226 nci madde olarak 
alınmasını arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
(Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, 237 nci madde olarak alman, 
1 sayılı Kanuna mütaallik hükümlerin geçici 
hükümler meyanına alındığı görülmektedir. 
HaübrJki mahiyeti itibariyle ibu 237 nei maddenin 
çeşitli hükümler kısmına girmiş olmaGi ve 236 
numarayı almoöi gerekmektedir. Komisyonun 
ve Hükümetim bu teklifime katılacağını ümi-
deder, iltifatınızı rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI CAVlT 
TEVFİK OKYAYUZ (içel) — Katılıyoruz. 

DEVLET PERSONEL DAlRSl BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor Hükümet 
katılıyor. 

Takriri Yüksek Heyetinizin oylarına arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
•edilmiştir. 

. 237 nci maddeyi Heyeti Umumiyenİn aldığı 
karar veçhile 236 nci madde olarak okuyoruz. 

. 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi : 

MADDE 236. — 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödeneklerinin ay Vık tutarı Devlet 
Memurları K ile tesbit olunan en yüksek 
göstergenin tutarıdır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 

yolluklarının aylık tutarı yukardaıki fıkraya 
göre teöblt edilen ödeneklerinin aylık tutarının 
yarısmaı eşittir. 

Yukardaki fıkralarda yazılı ödenek ve yol
lukların tediyeye esas olan tutarlar her bütçe 
yılı, Devlet Memurları Kanununun 154 ncü 
maddesiyle yazılı katsayısının uygulanması su
retiyle Ihesabolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
CENAP AKSU (Manas) — Madde hakkında 

takririmiz var. 
BAŞKAN — 236 nci madde hakkında değil 

efendim. 
CENAP AKSU (Maraş) — 237 nci madde 

236 olduğu için bu madde hakkındadır takriri
miz efendim. 

BAŞKAN — 237 yi 236 yaptık efendim. Bu
nun üzerinde mi takririniz? 

CENAP AKSU (Maraş) — Evet. 
BAŞKAN — Peki efendim, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
236 nci maddenin ikinci fıkraısmın sonuna 

«bu yolluklar hiçbir suretle haczolunamaz» cüm
le: inin eklenmesini arz ve teklif eylerim. 

Maraş 
Cenap Aksu 

BAŞKAN — Komisyon ' işjtirak ediyor mu 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVlT 
TEVFİK OKYAYUZ (içel) — iştirak ediyo
ruz: efendim, 

BAŞKAN — Hükümet? 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Takrir aley

hinde mz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Arkadaşlarım, 

s bu takrir bir istisna (getirmektedir. O da «(hiç
bir surette haczi fcaibil olmasın» hususudur. Bu 
hal Anayasaya aykırı olacağı gibi, başkasının 
(hukukuna da tecavüzdür. Başkasına borçlanmış, 
cdnmek'le mükellef olduğu borcunu ödemiyen 
bir Milletvekiline bu imtiyazı tanımaya bir se-
bop yoktur. Mademki 'borç etmiştir, borcu öde
mek lâzımdır. Muaccel'iyet kesbetmiş alacağın 
alınması için, bu paranın haczi için her şey mü
sait iken, bumun haczedilmemesi için bir imti
yaz tanımak f ğru değildir. Filhakika bâzı alı
nan bir nafakanın haczedilmemesi için bâzı is-
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tisnalar kabul edilmiştir. Ama, bu bir nafaka 
değildir, kendisine verilmiş bir paradır. Her 
ay kabında 1 500 liraya kadar olan bir paranın 
-haczedilmemesi doğrudan doğruya başkalarını 
zarara sokmak ve Milletvekilini himaye kasdma 
matuftur. Bu itibarla, takririn kabul edilme
mesi suretiyle böyle bir imtiyaz tanınmaması
nı rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cenap Aksu. 
CENAP AKSU (Maraş) — Muhterem arka

daşlar, bu hüküm yeni bir hüküm olarak gel
miş değildir. EDasen harcırah hükümlerine dâ
hildir. Halen de tatbikat böyle devam etmekte
dir, yolluklar haczedilmemektedir. Binaenaleyh 
buraya hükmü yeni getirdiğimiz için ilâve et
mekteyiz. Çünkü tamamen Harcırah Kanunun
dan da, 1 sayılı Kanundan da ayırıyoruz, bu 
hüküm bunun için buraya konmuştur. Yolluklar; 
yemek, İçmek, yatmak için verilm'ş bir para ol
duğu için, haczi esasen caiz olmıyan şeylerdir. 
Harcırah Kanununda da bu hususta sarahat var
dır. Ondan ayrı bir hüküm olarak getirildiği 
İçin buraya bu hüküm konulmaktadır. Arka
daşımız yanlış bir istikamette ifade buyurdu
lar. Af buyursunlar; bu hüküm gelmezse, bü
tün bu kısımlar hacze tabi olacaklardır. Zaru
ridir, halen tatbik edilmekte olan bir hüküm
dür, yeni bir hüküm değildir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Trükmen özür dilerim, 
Umumi Heyetin aldığı karar veçhile konuşma
lar 10 aır daHcika ile, yani bir defa görüşmek: kay-
diyle takyidedilmiştir. 

Sayılı Özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Muhterem 
Başkan, sayın arkadaşlarım; ne gibi malların, 
hakların haczedllemlyeceğini İcra ve İflâs Ka
nunu tasrih etmiştir. İcra ve İflâs Kanunu Se
natodan yeni çıktı. Bu husus üzerinde çok mü
nakaşa edilmiştir. Arkadaşlarım hatırlarlar, ora
da tahdidi olarak tasrih edilmektedir. -r.Şu, şu, 
şu mallar kabili haciz değil, diğerleri kabili ha
cizdir.» demiştir. Bu itibarla, İcra ve İflâs Ka
nununda takip hukukuna taallûk eden bir mese
leyi, İcra ve İflâs Kanununa mütaallik bir 
ımeseleyi, oradan çıkarıp, orada müzakere et
meyip buraya getirmek, bir hak doğurmak: gibi, 
"bir mesele vücuda getirir ki, yerinde olmadığı 
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kanaatindeyim. Binaenaleyh, bunun kaıbul edil
memesi ica'beder. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 
AHMET NU3RET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, mevzuun, her iki taraf
ça anlaşıldığı şekilde olmadığına kaaniim. Yani, 
tadil teklifi; Mebus maaşlarının hacizden aza
de tutulmasına mütaallik değildir. Bir yolluk 
var. Yolluk; hizmet için verilen bir ücrettir. 
Mebuslar gerçi ay başında alıyorlar ama, asıl 
bunun taşıdığı mâna. seçmenleriyle temas et
mek üzere mütemadiyen gidip gelmeleri ve şunu 
yol masrafı olarak kullanmasıdır. Demekki al
dığı aylıktan gayrı, yaptığı seyahatler için me
murların aldığı harcıraha mukabil bir ücrettir. 
Ejaom bu kabîl ücretler İcra ve İflâs Kanu
nuno göre hacze tabi mallardan değildir. Fakat, 
bunun aksine tatbikat olduğu, yazıldığı zaman, 
memur maaşları ile, ödenekleri beraber hesaplan
dığı için nisbetler'in ona göre hesaplandığı, 
bundan kargaşalıkların çıktığı anlaşılmaktadır. 
Vuzuh vermek üzere takibedilen, takip huku
kunun tam ana prensiplerine muvazi olarak, 
bir vuzın vermek üzere şu tadil yapılmak is
tenmektedir. Anayasa ile şu işin en ufak alâ-
kacı yok Sayın Özden. Kabili haciz mallar oldu
ğunu, kabili haciz mallar bulunduğunu Anaya
sa inkâr mı ediyor? İcra ve İflâs Kanununda 
kabili haciz mallar şunlar, şunlar, diye tadat 
ve tasrih etmiyor muyuz? Yine İcra ve İflâs Ka
nununda sırf hizmet karşılığı alınan yolluk ve 
ücret kabili haciz midir Buna muvazi olarak 
tatbikatta bir aksaklığı önlemek üzere vuzuh 
verecek bir fıkra getiriliyor, kabulünde bir mah
zur olmadığına ve yine Milletvekili ve Senatörle
rin almakta oldukları ödenek dolayısiyle borçla
rım ödemeye mecbur bulundukları meydanda
dır. Bu tadil teklifinin kabulü suretiyle esas 
tatbikat muvazi bir hükmün tedvinine hizmet 
buyurmanızı istirham ederim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — İştirak ediyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA

NI HASAN ŞÜKRÜ AD AL — Yüce Senatonun 
takdirine bırakıyoruz efendim, 
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BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor, Hü

kümet Senatonun takdirine bırakıyor. Takriri 
oyunuza arz ediyorum. Kg/bul edenler... Kabul 
etm İyeni er... Kabul edilmiştir efendim. 

Tadil veçhile maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... KıJbul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHlT 
AKYAR (Denizli) — Sayın Başkanım, burada 
'bir matbaa hatası vardır. 

BAŞKAN — Henüz açık oya arz etmedik 
efendlım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
AKYAR (Denizli) — Son fıkranın birinci natı
rında «tediyeye coas olan tutarlar» ifadeslndeki 
«'tutarlar» •«tutarları» olacak. 

BAŞKAN — «Tutarlar», «tutarları» olacak
tır. 

Komisyonun' ileri sürdüğü tabı hatası ve 
takrir ile vâlkı olan değişiklikler ve evecen 'ko
misyonda da vâki olan değişiklik sebebiyle 
madde açık ojdarınıza arz edilecektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OK YA YÜZ (İeel) — Geçici maddele
re geçilmesi lâzım. Bu 237 nci madde onlardan 
sonra okunacaktır. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 e geçiyoruz 
efendim. 

KISIM — IX 

Geçici 'hükümler 

Sınıflar hakkındaki teiklifLerin iki ay zarfın
da bildirilmesi : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna tabi ku
rumlarda çalıştırılacak Devlet memurları için, 
birleşik yetişmo ve meslek niteliklerine göre, 
tesisini öngördükleri sınıflar hakkındaki teklif
lerini, hizmetlerin kurum içinde birbirleriyle 
olan değer onanlarını matomatik formüllerle be
lirterek, bu kanunun yayımı tarihinden itiıba-
ren iki ay içinde Başbakanlık Devlet Personel 
Dairesine bildirirler. 

Bu kanuna tch'ı kuramlar sınıflandırma ko
nusu ile ilgili okrak Başbakanlık Devlet Perso
nel Dairesinin istiyeceği her türlü bilgiyi verir
ler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? 
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Buyurun Sayın Kaplan. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Efendim, 

•burada kimin bildireceğine dair bir kısım yoktur. 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA

NI HASAN ŞÜKRÜ AD AL — Kurumlar bildi
recektir efendim. Kurumlar, bu kanuna göre 
bakanlıklar ve katma bütçeli umum müdürlük
lerdir. 

BAŞKAN — Kurumlar bildirecek diyorlar 
efendim. 

Madde üzerinde soru sormak istiyen başka 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Düzenlenecek kadroların Başbakanlık Devlet 
Personel Dairesine ve Maliye Bakanlığına) bil
dirilmesi : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yayımı 
talihinden bağlıyarak üç ay içinde, bu kanuna 
tabi kurumların 3-ukarıki madde hükmüne göre 
tedsin'i teklif ettikleri sınıflara uygun olarak 
33 neü medde gereğince düzenliyecekleri kadro
ları Başbakanlık Devlet Personel Dairesi ile 
Maliye Bakanlığına 'bildirirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok... Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İııti'bak işlemlerinin başlangıç tarihi : 
GEÇİCİ MADDE 3. — 35 nci maddede belir

tilen Genel Kadro Kanununun ve sınıf tüzükle
rinin yürürlüğe girmesiyle o tarihte bu kanuna 
tabi kurumlarda her ne ad altında olursa olsun, 
bir kadroda çalışan personelin bu kanun hüküm
lerine uygun olarak yeni sınıf kadrolarına inti
bak işlemlerine başlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok... Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sınıflara girecek personelin intibakını yapa
cak merci : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kurumlararası sınıf
larla kurumsal sınıflara girecek personelin inti
bakı Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin 
gözetimi ve kurumlarla işbirliği ile yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok... Maddeyi oylarınıza 
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arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Memurların intibakında malî esaslar : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanuna tabi ku

rumlardaki memurların, sınıf tüzüklerinde be
lirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri 
sınıfların derece ve kademelerinde alacakları 
aylık tutarları, 7244 sayılı Kanun ve buna ek 
24 . 2 . 1961 tarihli ve 263 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi ile tesbit edilen aylık tutarlarından aşa
ğı olduğu takdirde aradaki fark, derece yüksel
mesi ve kademe ilerlemesi suretiyle giderilin
ceye kadar, ödenmekte devam olunur. 

Bundan başka; 
1. 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin is

tisnai memuriyet saydığı kadrolardan, bu niteli
ğin bulunmadığı yeni kadrolara atananlar inti
bak sırasında aynı görevde kalmak şartiyle, 

2. 3656 sayılı Kanunun 13 neü maddesinin 
ihtisas yeri saydığı kadrolardan yeni kadrolara 
atanan, 

3. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanun
la değiştirilen 7 nci maddesinin 5 nci fıkrası uya
rınca 1 veya 2 üst derece kadroya atananlardan, 
aradaki farkı Bakanlar Kurulu Kararı ile taz
minat olarak almakta iken yeni kadrolara ata
nan, 

4. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanun
la değiştirilen 8 nci maddesi ve bu maddeyi de
ğiştiren 8 . 6 - . 1963 tarihli ve 242 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesi uyarınca bulundukları kad
roların 1, 2 veya 3 üst derece aylığını kazanıl
mış halı olarak alanlardan yeni kadrolara ata
nan, 

5. Özel kanunları gereğince ödenek (Temsil 
ödeneği ve diğer ödenekler) tahsis edilen belirli 
görevlerden yeni kadrolara atanan, 

Memurların sınıf tüzüklerinde belirtilen ni
telik ve diğer şartlara göre, girecekleri sınıfla
rın derece ve kademelerinde alacakları aylık tu
tarları, eski kadrolarında fiilen almakta olduk
ları aylık tutarlarından veya aylık ve ödenek 
toplamı tutarlarından aşağı ise, aradaki fark, 
derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi suretiy
le giderilinceye kadar, ödenmekte devam olu
nur. 

4 numaralı bendde yazılı memurların emek
liliğe esas' teşkil edecek aylıkları, intibak sonun-
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da girecekleri derece ve kademe aylığı ile bu 
madde gereğince ödenebilecek olan farkın top
lamıdır. 

Bu farklar tamamı ile ortadan kalkıncaya 
kadar her yıla ait bütçelerde belirli tertiplere 
konulacak ödeneklerle karşılanır. 

BAŞKAN — Maddenin tadili hakkında bir 
takrir vardır. 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 
Devlet memurları kanunu tasarısının geçici 

5 nci maddesin'n 5 nci bendinin 5 nci satırında 
«aylık ve» dedikten sonra « 7 . 9 . 1964 tarihine 
kadar çıkmış kanunlarla kabul olunmuş» iba
relinin ilâvesini arz ve teklif ederim. Saygıla
rımla. 

Kayseri 
Hüsnü Dikeçllgil 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyorlar. Takriıi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi tadrd ile birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza arz edilecek
ti.-. 

. Daimî hizmetlerin intibakında malî esasiar : 
GEÇÎCÎ MADDE 6. — Bu kanuna tabi ku

rumlarda bütçelerin (D) ve (S) cetvellerine 
dâhil kadrolarında bulunan daimî hizmetlilerin 
s"!,nıf 'tüzüklerinde (belirtilen nitelik ve diğer 
şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve 
kademelerinde alacaklaıı. aylık tutarları, bun
ların intibak sırasında aynı görevde kalmaları 
şartı ile 7244 sayılı Kanunun 5 nci ve 24.2.1961 
tarihli ve 263 sayılı Kanunun birinci maddesiyle 
tesbit edilen aylık tutarlarından aşağı olduğu 
takdirde, aradaki fark, derece yükselmesi ve 
kademe ilerlemeci suretiyle giderilinciye kadar, 
ödenmekte devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici hizmetlilerin intibakında malî esaslar: 
GEÇÎCÎ MADDE 7. — Bu 'kanuna tabi ku

rumlarda, bütçelerin (E) cetveline dâhil tertip
lerden alınan kadrolarda çalışan personeMen 
sınıf tüzükleıdnde belirtilen nitelik ve diğer 
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şartları taşıyanlar, halen bulunduk'arı kadro
larda aldıkları ücretleri ne olursa o\sım, yeni 
atandıkları sınıf kadrolarında girebilecekleri 
derecelerin ilk kademe aylıklarını a1 ular. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz i.ıtiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum.' Kabul edenler... Etrniyenler... Kabul edil
miştir. 

Kadroya bağlı yevmiyeli personelin intiba
kında malî esaslar : 

GEÇÎCÎ MADDE 8. — Bu kanuna tabi 'ku
rumlarda 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarma bağlı «Muayyen ve muvakkat müıldctli 
hikmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli Personel 
Yönetmediği» ne göre alman yevmiye kadrola
rında çalışan personelden, sırr.f tüzüklerinde 
belirtilen niteYık ve diğer şartları taşıyanlar, 
halen 'bulundukları kadrolarda aldıkları yevmi
yeleri ne olursa oksun, yeni atandıkları sınıf 
'kadro1.aı,ımda girebilecekleri derece ve kadn ıc 
aylıklarını alırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist-iyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etrniyenler... Kabul e lil-
miştık'. 

Aç/lk oyunu kullanmamış sayın üye var mı? 
Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

Belirli smıflara döneceklerin kıdem hakkı : 
GEÇÎCÎ MADDE 9. — 13 . 32 . 19G0 tarihli 

ve 160 numaralı Kanunun 4 neti maddc&i kap
samına giren kurumların yönetici, bilimsel, tek
nik ve meslekî sahalarında ealışmırş olup da bu 
kanunun yayımı tarihinden en çok 10 yıl örce 
kendi istekleriyle ayrılarak sözü geçen kurrm-
lar dışında kalmış olan personelden girebilecek
leri sınıf tüzüklerinde ni terk ve diğer şartları 
haiz olmaları sebebiyle sınıf kadrolarna ata
nanlara dışarıda geçirdikleri sürenin 3/4 ü ka
dar kıdem hakkı tanınır. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
39 neu maddesinin 1 nci fıkrasının (b) bendini 
değiştiren 6422 veya 6435 numaralı kanunlara 
göre kurumlarınca görülen lü^um üzerine emek
liye sevk edilip de Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden veya .'İdari yargı m erci! erinden iptal 'ka
rarı almış olanlarla alacak olanların yeni .snnıf 
kadrolarına atanmış olanlarla atanacak olan
lardan yeni sınıf kadrolarına atananlara da 
dışarıda geçirdikleri sürenin 3/4 ü kadar kı
dem. hakkı tanınır. 
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Bu madde hükmünden faydalanmak isteyen

lerin, girecek'eri sınıf tüzüklerinin yayımı ta
rihinden itibaren bir yıl içinde müracaat et
meleri şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında soru sormak 
is t iyen sr.ym üye? 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bir tak
ribimiz olacnk Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Occ:.?i 9 ncu maddenin 2 nci fıkrası son sa

tırındaki «kadrolarına» kelimesinden sonra ge
len ibarenin «atananlara dışarda geçirdikleri 
süre kıdem hakkı olarak tanınır» şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Atukmaç 

BAŞKAN —. Buyurun Sayın Artukmaç, izah 
sıı-dedlnde. 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muterem 
arkadaşlar, geç'ei 9 ncu maddenin 2 nci fıkra-
slyle bir haksızlık yaptığımıza kaaniim. Sebe
bi de şu: Kanaatimce, idari kaza merciinden 
bu emeklil'k işlemi hakkında karar almış, ya
hut da Türkiye Büyük Millet Meclisinden karar 
a İm § bir kimsenin, bu kararı almış bulunduğu
na göre, tamamiyle o hakkın tam ve kâmil bir 
r.:ıh'.bi bulunması gerekir. Böyle olduğu halde 
bunun kıdeminin 1/3 in sayılmaması, 3/4 kıdem 
hakkı tanınması ada1 etsiz olur kanısındayım. 
Bu bakından bunların • geçirdikleri müddetin 
t im müddet olarak ta.nır.ması gerektiği inancın
dayım. Bu itibarla maddenin 2 nci fıkrasının 
son satırındaki ibarenin «sınıf kadrolarına -ata
nanlara d şarda geçirdikleri süre kıdem hakkı 
olarak tanınır» şeklinde değiştirilmesinin hak
kaniyete ve adalete uygun olacağı kanaatinde
yim. Hükümetin ve Komisyonun da buna işti
rak edeceğini tahmin ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
iştirak ediyorlar. Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etrniyenler... Kabul edil
mişti:1. 

Tadil veçhile maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etrniyenler... Kabul 
edilmiştir. Açık oylarınıza arz edilecektir. 

Belirli sırri'lara dönecekler : 
GEÇİCİ MADDE 10. — Geçici 9 ncu madde 

hükmünün yönetici sınıf ile bilimsel, teknik ve 
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meslekî sınıflardan hangileri için uygulan aşağı, 
sınıf tüzüklerinde 'belirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarnr.za arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

öğretmenlik meslekine döneceklere tanınan 
kıdem hakkı : 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanunun yayımı 
tarihlinden en çok on yıl önce öğretmenlikten 
isteği ile ayrılmış olup da. 13 . 12 . 1960 tarihli 
ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kapsamlı
na giren kurumlarda çalışmış olanlardan öğret
menlik meslekine dönmek istiyenlerin, sınıf tü
züklerinin yayımı tarihinden itibaren bir yıl 
içinde müracaat etmeleri halinde, bu kurumlar
da 'kaldıkları sürenin tamamı kıdemlerine ek
lenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde 
çalışacak personele tanınan kıdem hakkı : 

GEÇİCİ MADDE 12. — 13 . 12 . 1960 tarihli 
ve 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması 
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi kapsamı
na giren kurumlarda hiç çalışmanrş veya bu 
kurumlarda çalışıp da kendi istekleriyle ayrıl
mış olan hekim ve tababet şubeleri mensupları, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hizmet
lerimin Sosyalleştirilmesi hakkındaki Kanun ge
reğince sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği 
illerde aynı kanunun 26 ncı maddesinde söz ko
nusu edilen kadrolara, sınıf tüzüklerinde belir
tilen nitelikleri taşımak şartiyle meslekî tahsil
lerini bitirdikleri tarihler göz önünde tutulmak 
suretiyle, geçen sürenin tamamı terfi sürelerin
de hesabedilerek emsallerine eşit olarak intibak
ları yapılıp atanabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru -sormak 
ist'yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde 
çalıştırılan personele uygulanacak malî hüküm
ler : 

GEÇİCİ MADDE 13. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 
224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştiril- | .kabul edilmiştir. 
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mesi hakkındaki Kanun hükümlerine göre mu
kavele ile çalışmakta olan sağlık personelinin, 
sınıf tüzüklerinde belirtilen nitelik ve diğer 
şartlara göre girecekleri derece ve kademelerin
de alacakları a y l k tutarları, eski kadrolarında 
fiilen ahmakta oklukları mr.ikavele ücretlerin
den aşağı ise, aradaki fark, derece yükselmesi 
ve kademe ilerlemesi suretiyle giderilmc'iye ka
dar ödenmekte devanı olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
ist'yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir 

İntibak işlerinde uygulanacak esas ve ölçü
ler : 

GEÇÎCİ MADDE 14. — Yukardakl maddeler 
uyarınca intibak işlemlerinin yapılmasında uyu
lacak esas ve ölçüler sınıf tüzüklerinde belir
tilir. 

Bu intibak işlemlerinde personelin; 
1. öğrenim ve yetişme durumu, 
2. Kamu hlanıetlerinde çalıştığı sürece al-

•nvş olduğu sicil durmu, 
3. Kamu hizmetlerinde geçirdiği hizmet 

süresi, 
4. Kamu hizmetlerinde bulunduğu görevle

rin önemi ve değer, tüzük hükümlerinin tesbtl-
tıinde göz önünde tutulur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Madde 
ıkabul edilmiştir. 

Eski hükümlerin kimlere uygulanacağı : 
GEÇİCİ MADDE 15. — Hâkimler, savcılar 

ve yardımcıları ile bu sınıftan ayrılanlar, subay, 
askerî memur ve astsubaylar, üniversite öğre
tim üyeleri ile yardımcıları, özel idare ve bele
diyeler personeli hakkında, özel kanunları yü
rürlüğe girineiye ıkadar, 788 sayılı Memurin, 
1108 sayılı Maaş, 1453 sayılı Zabıtan ve Askerî 
Memurların Maaşatı, 2556 sayılı Hâkimler, 3656 
sayılı Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair, 4936 sayılı Üniversiteler kanun
ları ile bunların tadil ve eklerinden kendileri 
ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
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Ödeneklerle ilgili eski hükümlerin uygulan

ma süresi : 
GEÇİCİ MADDE 16. — Bu kanunun malî 

hükümleriyle sosyal yardımlara ait hükümleri 
yüıürlüğe girinelye kadar halen yürürlükte bu
lunan kanunlara göre verilen aylık, ödenek, 
yardım ve zamların ödenmesine devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Madde 
ıkabul edilmiştir. 

Kademelerde ve kademe içinde intibak : 
GEÇÎCl MADDE 17. — Halen aynı derece

de .bulunan ve bu derecelerdeki kıdem süreleri 
farklı olanların yeni sınıflarının derecelerine 
intıbalklarındâ : 

A) Derece içindeki her hizmet yılı bir ka
deme! 

B) 6 aydan eksik hizmet süresi olanların 
hizmetleri 6 ay; 

C) 6 aydan fazla hizmet süresi olanların 
'hizmetleri 1 yıl; 
hesabedilerek kademe intibakları yapılır. 

BAŞKAN" — Madde üzerinde soru soi'ma.k 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir 

334 sayılı Kanundan faydalananların emekli 
ikramiyesi : 

GEÇÎCÎ MADDE 18. — 19 . 9 . 1963 gün ve 
334 sayılı 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ak 7242 sayılı Kanu
nun muvakkat maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki Kanunun 1 nci maddesinden faydala
nan Devlet memurları da kanunun 191 nci mad
desinin 1 nci ve C ncü fıkralarından faydala
nırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında sual sormak 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

intibak hükümlerinin şekil ve şartlarının yö
netmelikte belirtilmesi : 

GEÇİCİ MADDE 19. — intibak yapılacak 
personelin sınıflara alınması, derece ve kademe
lerinin tesbit, şart ve şekilleri ve genel olarak 
intibak hükümlerinin uygulanması usulleri Ma 
liye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Pcrsone1 

Dairesince hazırlanıp Bakanlar Kurulunca çıka
rılacak bir yönetmelikte belirtilir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında sual sormak 

istiyen sayın üye? Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yeni kanun, tüzük ve yönetmelikler yürürlü
ğe girinceye kadar eskilerinin hükümlerinin 
yürürlükte kalacağı. 

GEÇİCİ MADDE 20. — Kanunun .188 nci, 
183 ncu, 193 ncü maddeleri hakkında aynı mad
delerde yazılı özel kanunlar; 

Kanunun 46 - 52 nci maddeleri hakkında 
53 ncü maddedeki yönetmelik, 72 nci maddesi 
hakkında aynı maddedeki yönetmelik., 78 nci 
maddesi hakkında 80 nci maddedeki tüzük, 
95 nci maddesi hakkında aynı maddedeki yönet
melik, 105 nci ve 103 neı maddeleri hakkında 
107 nci maddedeki yönetmelik, 109 - 120 nci 
maddeleri hakkında 1.12 nci maddedeki yönet
melik ve 321 nci maddedeki tüzük, 123 ncü 
madde hakkında aynı maddedeki tüzük, 124 -
145 nci maddeleri hakkındaki 134 neü madde
deki tüzük, 89 ncu ve 173 neü maddeler hak
kında 173 ncü maddedeki yönetmelik, 178 ve 
179 ncu maddeler hakkında aynı maddeler
deki yönetmelik, 194 neü madde hakkında ay
nı maddedeki yönetmelik, 195 - 201 nci mad
deler hakkında 196 nci maddedeki yönetmelik, 
209 ncu madde hakkında 210 ncu maddedeki 
yönetmelik, 211 nci 212 nci, 213 ncü madde
ler hakkında aynı maddelerdeki yönetmelikler, 
21.4 - 2.17 nci maddeleri hakkında 214 ncü mad
dedeki yönetmelikler ve eğitim genel plânı, 
2 !8 - 225 nci maddeleri hakkında 223 ncü mad
dedeki yönetmelikler ve 226 nci, 227 nci madde
ler hakkında 231 nci maddedeki t ıuük ve yönet
melik, 

Düzenlenip yürürlüğe konuluncaya kadar 
bu hususlara dair yürürlükteki kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerin hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında sual sormak 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ödemelerin başlangıç tarhi : 

GEÇİCİ MADDE 21. — Bu kanuna göre ya
pılacak ödemelerin başlangıç tarihi, kanunun 
yürürlüğe girdiği malî yılı takibeden malî yılın 
başlangıç tarihidir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında sual sormak 

istiycn sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Ka
bul edilmiştir. 

İntibak ve Uygulama Komisyonu : 
GEÇİCİ MADDE 22. — Bu kanun hükümle

rine göre sınıflandırma hükümleri dışında yapıl
ması gerekli intibak ve uygulama işlemlerini 
yapmak üzere, kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 1 ay içinde Devlet Personel Daire
sinde ve Devlet Personel Dairesi ile Maliye Ba
kanlığının ikişer temsilcisinden müteşekkil 
«Devlet Memurları Kanunu, İntibak ve Uygu
lama Komisyonu» adiyle bir komisyon kurulur. 
Bu komisyona ilgili kurumun temsilcisi de üye 
olarak katılır. Komisyona Devlet Personel Da
iresi temsilcilerinden Devlet Personel Heyeti 
Üyesi başkanlık eder. Bu komisyonda kurum
larını temsil eden memurların kurumları ile bağ
ları devam eder; özlük hakları kurumlarınca 
ödenir. 

Komisyon, bu kanun hükümleri gereğince ya
pılması gerekli intibak ve uygulama ile ilgili 
her türlü incelemeyi yapabileceği gibi kurum
ların memur ve müstahdemlerinin özlük hakları 
kurumlarınca karşılanmak ü~ere geçici olarak 
çalıştırabilir ve gerekirse kurumlar dışından 
mütehassıs veya yardımcı personel de istihdam 
edebilir. 

Komisyon giderleri Maliye Bakanlığı bütçe
sine konulacak özel fondan karşılanır. 

Komisyon üyelerine, uzmanlara ve diğer per
sonele verilecek ücret ve diğer özlük hakları 
Bakanlar Kurulunca tâyin olunur. Komisyonun 
çalışma şekli Devlet Personel Heyetince kanu
nun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay için
de bir yönetmelikle belli edilir. Komisyonca 
hazırlanacak rapor, teklif ve tavsiyeler Bakan
lar Kuruluna sunulmak üzere Devlet Personel 
Heyetine verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiycn sayın üye?.. Yok. Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiycnler.. Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 23. — İlkokul mezunu ol
mayıp bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
maaşlı kadrolarda veya bütçelerin (D) ve (S) 
cetvelleri kadrolarında çalışmakta olanların, bu 
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kanunun 41 nci maddesine göre ilkokul mezunu 
olmak şartı öngörülecek sınıflarda, 5 sene süre 
ile çalıştırılmaları caizdir. 

Bu süre içinde ilkokulu bitirme sınavlarını 
kazanamıyanların görevlerine son verilir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde soru sormak 
istiycn sayın üye?.. Yok. Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 24. — Bu kanunun 238 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrasında sözü edilen mad
deler yürürlüğe girinceye kadar Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluk
ları hakkında eski hükümlerin uygulanmasına 
devam olunur. 

BAŞKAN — Sayın Karasapan, mevcut 
24 ncü maddenin tâdilini mi istiyorsunuz? 

CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon 
Karahisar) — 25 nci olacak. 

BAŞKAN — Önergenizi buna göre düzelti
yorum. 

Geçici 24 ncü madde üzerinde soru sormak 
istiycn?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir» 
Açık oylarınıza arz edilecektir. 

Sayın Karasapan'm geçici 25 nei madde ola
rak ilâvesini istediği bir madde var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki hükmün geçici 25 nci madde ola

rak kabulünü arz ve teklif ederim. ' 

Geçici madde 25 : 
Devletin yüksek menfaatleri veya istisnai ni

telikte ihtisarları olan memurlardan G5 yaşını 
dolduranların da Bakanlar Kurulu karariylc 
70 yaşını dolduruncaya kadar hizmetlerinin 
uzatılması caizdir. 

Afyon Karahisar 
Celâl Tevfik Karasapan 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karasapan, 
takririnizi izah ediniz. 

CFJ ÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar, evvelâ takrirde bir ibare düşüklüğü 
va v br , acele ile yazd'ğım için onu düzeltmek 
imkânını bulacağımı zannediyorum. 
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Asıl mesele şudur: 
Heyeti Al iyeniz tasanda 70 olarak gösterilen 

âzami hizmet 'haddini 65 e irca etmiştir. Baki 
mevzuata da uygundur. Bendeniz de şahsan 
bu kanatteyim. Yalnız Devletin yüksek men
faatleri icabı, bâzı yüksek vazifelerde yahut 
da ihtisas mevkilerinde başkaları ile telâfi cdi-
lemiyecek yerlerde ve fikrî ve ilmî sahalarda 
hizmetlerinden istifade edilebilecek, G5 - 70 yaş 
arasındaki memurların da istihdamına imkân 
verecek bir hüküm konması Avrupa'daki mev
zuata da uygun olur nâçiz kanaatindeyim. Bir 
misal olarak arz edeyim, 1025, 192G ve 1927 se
nelerinde bendeniz Paris'te tahsilde 'iken, eski 
Fransız, Reisicumhurlarından Pııankara - yaşlı 
bir zatt ır- Madrit'e Büyükelçi olarak gönde
rilmiştir; Fransa ile İspanya arasında münase
betlerin ehemmiyeti ve kendisinin İspanya'da 
sevilmesi itibariyle. Bizde gerek hariciyede, 
gerek idare hayatında, gerek ilim haya tunla 
gerekse memuriyetin diğer safhalarında haki
katen 1)U gibi haller olabilir. Ve bu takdirde 
Devletin bu gibi kimselerin hizmetinden müs
tağni kalamıyacağı aşikârdır. Bir kanuni im
kânsızlıkla karşılaşmamak ü^ere, böyle 'bir hü
küm konulmasında fayda mülâhaza ettiğim ie'n 
teklifimi arz ettim. Kabule şayan görülmesini 
istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Adal. 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA

NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Muhterem Celâl 
Karasapan'a arzı şükran ederim. Aradan 10 -
12 saat geçmeden, sabahki bitirdiğimiz mik'n-
kerede 65 ve 70 yaş arasındaki farkuı zarureti
ni arz ederken, Hükümet adına gösterdiğim^-

zaruretlere daha kanım tasarısı kanımla"!m a/1 an 
kendileri de iştirak etmiş oldular. Sabah1 evin 
arz etmiştim, 65 yaş kabul edildiği zaman, za
ruri sebeplerle bâzı memuriyetlerde buluna r 
memurların 65 yaştan fazla da vazife görmeleri 
hususu Emekli Sandığı Kanununda derpiş edil
miş ve 68 yaşma kadar, Bakanlar Kurulu ka
rarı ile hizmet sürelerinin uzatılması esası kabul 
edilmişti. Biz de bu esasları düşünerek bu ka
nun tasarısında en fazla çalışma süresini 70 yaş 
olarak kabul etmiştik. Yine arz etmiştim ki, 
65 yaşından sonra bâzı ihtisas yerlerinde, zaru
ri sebeplerle bâzı memurların tekaüt edildikten 
sonra kullanılması zarureti hâsıl olmuş ve bir 

(E) cetveli çıkmıştı. Bu (E) cetveli bu zaru
retlerle çıktıktan sonra biraz daha suiistimale 
uğnyai'ak Devlete ve Hazineye çok pahalıya 
mal olmuştur. 26 bin kişiye mal olmuş on mil
yonlarca lira da Hazineden gitmişti. 70 yaş 
meselesini biz böyle zaruretlerle huzurunuza 
getirmiştik. Müzakere ettiniz, fakat teklifi
miz kabul edilmedi, 65 yaş üzerinde ısrar bu
yu ruldu. Kanun tasarısındaki bu hüküm, Mil
let Meclisince de benimsendiği takdirde, bun
dan böyle 65 yaşından sonra kimse çalışamaya
caktır. Halbuki, arz etmiştim. Bâzı memuri
yetler vardır; tükenmiştir bu memuriyetlerin 
ihtisas kadrolarındaki yerler. Zaruretler var
dır, onları kullanacaktık, kullanamıyaeağ'z. 
Yevmiyeli olarak da kullaııamıyacağız, sözleş
meli olarak da kullaııamıyacağız. 

Sonra Devletin yüksek menfaatleri için ha
kikaten hizmet etmesi gereken birçok şahsiyet
lerin de, zaman olacaktır ki, çalıştırılması 
ieabedecektir, bunlar da kullanılamıyaeaiktır. 
Simdi burada teklif edilen tadil hükmü Emekli 
Sandığmı ilgilendirmektedir. Emekli Sandığı 
Kanununda mevcudolan bir hükmün, Devlet 
Memurları Kanununa da eklcnilmcsi istenmek
tedir. 68 yaş hükmü henüz devam etmektedir. 
Emekli Sandığı Kanununda bu 'hüküm devam 
ediyor. Çünkü Emekli Sandığı Kanunundaki 
bir hükme göre. Emekli Sandığı Kanunundaki 
ahkâmın değiştirilmesi, yine o kanunun tadili 
ile mümkündür. Bu bakımdan, 65 yaş ve 70 
yaş meselesi üzerinde Yüce Senato bir tekriri 
müzakereye gider de yine Hükümetin teklifi 
ik'.ormde durursa, minnetle ve şükranla hiçbir 
surette suiistimale meydan verilmiyeeeği temi-
natîylc Hükümet adına iştirak ederiz, bu tek
riri müzakereye. Ancak takdirî ve kevfî usul
lerle de olması mümkün uzatmalara, Bakanlar 
K^ cara ri yi e uzatma.1 ara, 'kanunun getir-
d'ği liyâkat s'^emiyle taban tabana zıt olduğu 
için.maalesef Hükümet adına iştirak edemiyece-
ğiz. Emekli Sandığı Kanununun mahsus hük
müne mn^., Emekli Sandığı Kanunundaki 
bir ahkâmm değiştirilmesinin, yine bu Emekli 
Sandığı Kanununun tadili ile mümkün olacağı
nı da Yüce Senatoya arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Geçici 25 nc'i maddemin metne 
eklenmesine dair teklife Hükümet iştirak et-
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miyor. Komisyon da iştirak etmiyor. Takriri 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiycnler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Açık oylama neticelerini arz ediyorum : 
154 ncü maddenin açık oylamasına 121 sa

yın üye katılmış; 120 kabul, 1 çekinser. Salt ço
ğunluk sağlanmıştır. 

156 ncı maddenin açık oylamasına 126 sayın 
üye katılmış; İ23 kabul, 3 çekinser. Salt çoğun
luk sağlanmıştır. 

159 ncu maddenin açık oylamasına 115 sayın 
üye katılmış; 113 kabul, 2 çekinser. Salt çoğun
luk sağlanmıştır. 

165 nci maddenin açık oylamasına 111 üye 
katılmış; 109 kabul, 1 ret, 1 çekinser. Salt ço
ğunluk sağlanmıştır. 

206 ncı maddenin açık oylamasına 111 sayın 
üye katılmış; 107 kabul, 4 çekinser. Salt çoğun
luk sağlanmıştır. 

209 ncu maddenin açık oylamasına 95 sayın 
üye katılmış; 91 kabul, 4 çekinser. Salt çoğun
luk sağlanmıştır. 

210 ncu maddenin açık oylamasına 94 saym 
üye katılmış; 90 kabul, 4 çekinser. Salt çoğun
luk sağlanmıştır. 

227 nci maddenin açık oylamasına 95 saym 
üye katılmış, 95 kabul. Salt çoğunluk temin 
edilmiştir. 

229 ncu maddenin açık oylamasına 94 sayın 
üye katılmış; 93 kabul, 1 çekinser. Salt çoğun
luk sağlanmıştır. 

Kürsüde bulunan kutulara açık oyunu kul
lanmamış saym üye?. Yok. Oy verme muamelesi 
bitmiştir. 

Bir tekriri müzakere takriri vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
25 nci maddede gösterilen isnadın sabit ol

maması halinde merkezde memurun en büyük 
âmiri, illerde valiler tarafından isnatta bulu
nan hakkında dâva açılmasının Cumhuriyet 
savcılarından isteneceği yazılıdır. 

Maddenin müzakeresi sırasında getirilen iba
re (istenir) şekline konulmuş ve hal ve vaziyet
te memurun en büyük âmiri ve illerde valilerin 
savcılıklardan dâva açılmasını istemelerine yol 
açılmıştır. 

İftira suçunun Ceza Kanununda yazılı un
surları mcvcudolmadığı takdirde dahi dâva 
açılması için yukarda belirtilen mercileri zorlı-
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yan bu hükmün maddede aynen kalmasından 
doğacak mahzurları önlemek için maddenin mü
zakeresinin tekririni ve Millet Meclisinde ka
bul edilen metnin aynen kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — Buyurun Saym Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Saym Baş

kan, muhterem arkadaşlar, 25 nci maddenin 
müzakeresinin tekrar edilmesi istirhamiyle hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu 25 nci mad
de, «Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şi
kâyetler garez veya müceıret hakaret içirt u,y-
durma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve so
ruşturma veya yargılamanın tesbit ettiği kanu
ni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı 
takdirde merkezde bu memurun en büyük âmi
ri illerde valiler isnatta bulunanlar hakkında 
kamu dâvası açılmasını Cumhuriyet Savcılığm-
dan istiyebilir» şeklinde madde getirilmiş idi. 
Muhterem bir senatör arkadaşımızın vermiş ol
duğu bir takrirle mesele müzakere edildi, bu 
«istiyebilirler» tabiri «isterler» şeklinde tebdil 
edildi. Burada âmir bir hüküm konuldu. 

Meselenin esasına girmek imkânı olmadığı 
için kısaca arz edeyim ki, burada bir şikâyet 
mevzuubahsediliyor ve bu şikâyet neticesinde iş 
mahkemeye intikal ediyor. Mahkemede memur 
beraet ediyor. Beraet ettikten sonra şikâyet 
ne şekilde olursa olsun, ne türlü bir vaziyet ih
das edilmiş bulunursa bulunsun, behemahal 
şikâyet eden zatm Cumhuriyet Savcılığına tev
di edilmesi âmir hüküm olarak kabul edilmiş
tir. Bu doğru değildir. Şikâyeti yapan şahıs
lar hakkında, bâzı meseleleri düşünerek o 
adamların şikâyet yapmamaları gibi bir neti
celer tevlidedebilir. Memurlar hakkında da iyi 
neticeler husule gelmez. Bu itibarla bu mad
denin âmir hüküm olarak değil, idare makamı
na bir ihtiyar hakkı verilmek suretiyle tefsiri 
icabeder. Zaten o surette getirilmiş idi. 

Şimdi meseleyi esasa girmeden kısaca arz 
edeyim ki, Türk Ceza Kanununun 285 nci mad
desindeki unsurlar tamamen başkadır. Yani her 
şikâyet eden behemahal bu unsurları tevlidedi-
ci mahiyette bir suç işlemiş sayılmaz. Esasen 
285 nci maddedeki unsurları ele alırsak bir si-
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kâyet yapıldığı zaman behemahal ısrar kastı 
veya suçun delillerinin uydurulmuş olması mev-
zmıbahsolduğu düşünülmüştü. Fakat her şikâ
yet eden iftira etmiş sayılmaz. Ceza Kanunu 
noktasından mesele böyle mütalâa edilmiştir. 
Şimdi bir tapu memuru hakkında, bir nüfun 
memuru hakkında veya mahkemenin dosyasını 
göndermiyen başkâtip hakkında bir şikâyet ya
parsınız; bu adam benim dosyamı gönderme
di, diye. Bunda bir ısrar kastı yok. delilleri im
ha etme kastı yok. Savcı ihmal suçundan do
layı bu memuru mahkemeye verse ve memur 
mahkemeden de beraat etse, bunun, mücer
ret, dosyamı göndermedi d'.ye yazmış olduğum 
istida üzerine behemahal valinin beni savcılığa 
vermesi ieabetmez, arkadaşlar. İhmal sucunun 
unsurları, vazifeyi suiistimal etme suçunun 
unsurları tekevvün etmiş olnryabilir ve bu iti
barla da memur beraat eder mahkemede. Be
raat edince «hadi sen şikâyet cttin:> diye ada
mı behemahal savcıya tevdi etmek icabeder. 
Madem infial varidolacak, yani denecek ki, 
cam m bunda bir şey yok. Nihayet mesele sav
cılığa intikal etmiştir. Savcı işi tetkik edecek, 
iftira sucunun unsurları var mı, yok mu anlı-
yacak, ondan sonra da takibata mahal olup 
olmadığına ikarar verecek; mahal olmadığına 
karar veriyorsa mesele yoktur. Muhakkak 
âmme dâvasının açılması icabediyorsa âmme 
dâvasını açacaktır. Ne telâş ediyorsun? iş öy
le değil arkadaşlar. Şikâyet eden bir vatanda
şın, ileride müddeiumumi huzuruna behema
hal gideceğini düşünmesi bile bu şikâyeti ön-
liyebilir. Bu itibarla vatandaşa şikâyet kapıla
rını kapamamak icabeder. Bu madde böyle ge
lirse şikâyetler kapanır, meseleler ortaya, kon
maz. Bu noktadan tekriri müzakere edilerek 
getirilen metnin aynen kabul edilmelini idare
ye ve halka bir genişlik gctirilmes'ni hassaten 
istirham ederim. Bu bakımdan tekriri müza
kere takririmin kabul buyurulmasını rica ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT 
AKYAR (Denizli) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon tekriri müzakere ta
lebine iştirak etmiyor. Hükümet takdire bıra
kıyor. Tekriri müzakere talebini oylarınıza arz 
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ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tek
riri müzakere talebi kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metnini okutuyoruz efendim. 

İsnat ve iftiralara karşı koruma : 
MADDE 25. — Devlet memurları hakkın

daki ihbar ve şikâyetler, garaz veya mücerret 
hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle 
yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi 
olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit 
olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en 
büyük âmiri, illerde valiler, isnatta bulunan
lar hakkında kamu dâvası açılmasını Cumhuri
yet Savcılığından istiyebilirlcr. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uçagök. 
GAVSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu teklifi getiren benim. Hukuk
çu bir arkadaşımla l:u kürsüde münaka«a etmek 
hakikaten benim için eoiv zor bir mevzu. Ancak 
bu maddeyi esaslı okuduğumuz takdirde, hangi 
şartlar altında, merkezde en büyük âmir, illerde 
valiler savcılardan bu takibat talebini istiyecek 
leri anlaşılacak. Şimdi müsaade buyurursanız 
maddeyi okuyayım. «Devlet memurları hakkın
daki ihbar ve şikâyetler; gara/ veya mücerret 
hakaret iç/m uydurma bir suç isnadı suretiyle 
yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tâbi 
olduğu kanuni işlem sonucunda, bu isnat sabit 
olmadığı takdirde, merkezde o memurun en bü
yük âmiri, illerde valiler bunu istiyccekler.» 

Anayasa, vatandaşın müracaat, şikâyet ve is
tida verme hakkını teminat altına almıştır. Hiç 
kimse buna mâni olamaz. Fakat, böyle bir mü
eyyide koymadığımız takdirde vaziyeti göz Önün
den geçirelim. Bllhassa küçük yerlerdeki me
murlara, sayın Özden'in bahsettiği misal gibi, 
bir tapu memuru gibi, nüfus memuru gibi or
man memuru gibi vatandaşla sıkı münasebette 
bulunan memurlara, eğer böyle bir müeyyide 
koymazsak daimi isnat ve hakaretlerde bulunul
ması mümkündür. Bu variyette de memur ken
disini teminat altında göremez. Arkadaşlarım, 
vatandaşlar korkusuzca şikâyet haklarını kullan
ımlar. Geçmiş tarihimizde vatandaşın korkusuz
ca şikâyet hakkım kullanmasına, ait misalleri 
vardır. Millî Birlik Komitesi üyeleri radyolar
dan vatandaşlara esasa ist/mndetmiyen mevzular 
hakkında yakın ihbar ve şikâyetlerde bulunma
yınız, diye ikazlarda ihtarlarda 'bulunmuşlardı-. 
Bu şekilde yapılan ikaz ve ihtarların yekûnu-
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ıran 85 ilâ 00 bini bulduğunu hepimiz biliyoruz. 
Yazık günah değil mi memura? lçjmizde birçok 
valiler var, birçok umum müdürler var, birçok 
müdürler var. Bu müeyyidemi ol mı yan ihbar ve 
isnatlardan dolayı bu arkadaşlarımız mahkeme
lerde Bürünmüşlerdir, Balmumcuya gitmişler
dir, birçok hitaplara mâruz kalmış1 ardır. Bura
da asla ve kat'a vatandaşın şikâyet hakkı nez 
edilmiyor, kanunun maddeci fevkalâde sarih. 
Eğer bunun bir kast e makrun isnadolduğu sa
bit olursa, nerede sabit olacak, adalet huzurun
da. Adalete itimadımız yok mu arkadaşlar, hâ
kimlere itimadımız yok mu? Bu takdirde neden 
ufak memur korunmasın? Büyük memur ~atcn 
kendisini kurtarır. Fakat benim şahsan kastım; 
ufak memurun korunmasıdır. Bu ufak memur 
her zaman için sesini çıkaramaz. Zaten arkadaş
larım - asla yanlış anlaşılmasın sözüm - namus
lu vatandaş hiçbir zaman böyle bir ihbara ve 
isnada ve iftiraya tevessül etmez. Bu, bu yolu 
kendisine şiar edinmiş vatandaşları frenlemek 
için konacak bir kelimedir. Bunun kabulünü 
ehemmiyetle rica ediyorum. Aksi halde ufak me
murlar daima iftiralara, daima ithamlara, dai
ma haksız isnatlara daima hakarete mâruz kala
caklardır. 
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de de belki iyi bir netice hâsıl olmıyacaktır, bu 
şahıs da netice itibariyle beraet edecektir. Onun 
için ben bunu mahkemeye sevk etmiyeyim, diye 
bir takdir hakkı kullanmak için bu maddenin 
.sonuna: «vali» kelimeleri unsuru ilâve edilmiş
tir. Şimdi biz bu takriri kabul ettik; o.zaman 
buna lüzum yok. Valinin dosyayı tetkik etmesi
ne, savcıya «dâvayı aç» demesine bi-sim dosyayı 
valiye göndermemize lüzum kalmıyor. Mahkeme
de savcı hazırdır. O adam hakkında mutlak su
rette iftiradan dâva açılacaksa savcı iftiradan 
da. hemen dâvayı açar. Niye biz valiyi meşgul 
ediyoruz, dosyayı gönderip de, tetkik et de bu
nun hakkında Cumhuriyet Savcısına tezkere 
yaz, dâva açılsın diyoruz? Bu kulağı şöyle arka
dan göstermeye benziyor. Bu espiri ortadan kal
kıyor. Onun için tekriri müzakere talebi gayet 
yerindedir. Sizin, Yüksek Huzurunuzu fazla iş
gal etmeden bir de misal arz edeceğim. Bir adam 
şikâyet, ediliyor, mahkemede şahitler dinleniyor. 
Şahit hakikaten müştekinin söylediği gibi geli
yor, o memurun aleyhinde söylüyor. Bu başımı
za gelen duyduğumuz, bildiğimiz bir şeydir. 
Fakat hâkim o şahidin ifaderjine itibar etmiyor. 
Yani kanaat, getirmiyor, onun doğru söylediği* 
ne. Delil olmakla beraher bu gibi bir neticeden 
dolayı beraet ine karar veriyor. Memur beraet 
etmiştir, hadi bakalım onun aleyhinde iftira dâ-
vr.n açılsın. Olmaz.. İşte burada valiye bir tak-
lir hakkı veriliyor. Bu dosya mahkemeye tevdi 
•vlilsin mi, edilmesin mi? Vali de tetkik ettiği 
•aman, edilsin, derse edilsin. Onun için'madde
nin Meclisten gel eliği şekilde kabulünü arz ve 
teklif ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ooşkunoğiu. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte
rem arkade.iŞİar, Sayın Ekrem özden arkadaşı
mız maddenin esbabı mucibesini gayet güzel ola
rak verdi. Sayın Gavsi Uoagök arkadaşımızın 
bir iki cümlesi üzerine söz almak mecburiyetinde 
'-aldım. Bir kere, maddede yapılmak -istenen de
ğişiklik şu: Vali, her memur aleyhine yapılmış 
olan şikâyet beraat! e neticelendiği takdirde he
men mahkemeye dâva açılması için savcıya dos
yayı verecektir. Savcı, dosya kendisine geldiği 
zaman lâzımgelen tetkikatı yapacak ioabederse 
âmme darasının açılmasına mahal olmadığına 
karar verecek veyahut mahkemeye tevdi edecek. 
Şimdi, öyle hâdiseler olur ki, ne mahkemeyi, ne 

BAŞKAN — Buyurun Sayın înceoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Karalı işar) — Muhterem arkadaşlar, bu madde 
tadil takriri ile kabul eelildiği takdirde bu mad
denin sevk edilişinin espirisi tamamen ortadan 
kalkmaktadır. Şöyle ki : 

«Merkezde bu memurun en büyük âmiri, il
lerde valiler isnatta bulunanlar hakkında kamu 
dâvası açmasını Cumhuriyet Savcılarından isti-
yebilirler.» 

Şimdi bu takdir hakkının en büyük mülkiye 
âmirine ve valilere verilmesinin sebebi şnluv: 
Bir şikâyet olmuş ve fakat bu adam beraat etmiş
tir. Ekseri zamanlar delil yetersizliği yüzünden 
adam beraat odcr. Bu şahıs hakkında iftiradan 
dcâva açılması için valiye bir takdir hakkı veril
mesinin esprisi şudur: Vali dosyayı tetkik ede
cek, filhakika bu adam beraet etmiş ama bık
kında birtakım deliller var. Ama. •hâkim İm de
lilleri lehinde kullanmış, beraet ettirmiştir. Ben 
bu şahsı iftiradan mahkemeye sevk edecek olur
sam o da mutazarrır olacaktır. Memur aleyhin-
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de savcılığı işgal etmeye değmez. Hakikaten va
tandaş masum bir şikâyette bulunmuş olabilir; 
Ekrem Beyin verdiği misalde olduğu gibi. Dos
yanın geç gönderilmesi veyahut işinin geç yapıl
ması vatandaşı ızrar etmiş olabilir. Vatandaş 
da şikâyet eder. Mahkeme de bunu vazifeyi sui
istimal veya hakaret veya şu veya bu şekilde 
bir suç olarak kabul etmez, beraet ettirir. Beraet 
ettirince madde, şimdiki gibi, yani Yüksek Se
natonun tadil en kabul ettiği gibi olursa, vali oto-
matikman dosyayı savcılığa verecek, takdir hak
kı yoktur. Vali de böyle bir suca, böyle bir fiile 
kaani ise, beraet etmiş olması kâfi, mutlaka Ve
recektir. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Valiye bir 
takdir hakkı verilmesi yerinde olur. Kaldı ki, 
mahkemede beraet eden bir memur hakkında ih
barda bulunan şahsın iftira yaptığı yani hukuk 
Âmme dâvasının açılmasını gerektiren bir fiil 
sabit olduğu takdirde, savcı kendiliğinden dâva 
açacaktır, iftira vardır diye. Veyahut memurun 
şahsan dâva açması lâzımgelen haller varsa, me
murun da dâva açmak hakkı vardır. Vali ister 
versin, ister vermesin savcı dâva açabilir; hu
kuku âmme dâvası mevzuu var ise. Şahsi hak ba
kımından dâva mevzuu var ise memur da dâva 
açabilir, valinin dosyayı göndermeline bakılmak
sızın. Vali gördü ki,'m:oıur hakikaten masumdur, 
vatandaş haksız olarak şu veya bu mühâhaza ile şi
kâyette bulunmuştur, vali de verebilecek. Vali 
dosyayı verirse savcı dâva acm^k mecburiyetin
de de değil. Savcı bu takdirde dosyayı tetkik 
•edecek, delilleri toplıyaeık, gerekirse böyle bir 
fiilin kendisine, yani kanratinec memnu bir fiil 
mevcudolduğu kanaatine vasıl olursa mahkeme
ye tevdi edecek. Veyahut hukuku âmme dâvası
nın açılmasına mahal olmadığına karar verecek. 
Binaenaleyh, maddenin Meclisten gelen şekli tak
dir bakımından bir elastikiyet arz etmektedir. 
Aksi takdirde verir, yani vali hiçbir takdir hak
kına haiz değil, dosyayı mahkemeye daima tev
di edecek. Bu doğru bir şey değil. 

Sayın General, Millî Birlik zamanında vâki 
olan şikâyetlerden ve bu haksız şikâyetlerin ya
pılmamalından bahsettiler. Doğrudur, olabilir 
bu. Ama bu şikâyeti yapanlar cezasız mı kalır
lar? (kalmışlardır, sekleri) Öyle ise, kalmışlarsa 
ya o şikâyeti yapanların ihbar ve şikâyetleri 
doğrudur, isbat edilememiştir, veyahut o şikâye
ti yapanlar hakkında gerekli takibatın yapılması 
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için şikâyete mâruz kalanlar dâva açmamışlar
dır. Binaenaleyh dâva aesalardı şikâyeti yapan
lar, eğer haksız şikâyet yapmışlarsa takibata 
mâruz kalırlar idi. Çünkü her şikâyet mutlaka 
hukuku âmme dâvasının açılmasını gerektirmez. 
Şahsi dâvayı gerektiren hallerde şikâyetler de 
vardır. Binaenaleyh, şu veya bu hâdiseleri zik
rederek bunu hissi mutlaka telâkki etmenin doğ
ru olmadığı kanaatindeyim. Tekriri müzakeresi 
kabul edilen maddenin Millet Meclisinden geldi
ği şekilde kabul edilmesinin doğru olacağı kana
atindeyim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, 25 nci maddenin hakika
ten üzerinde çok titizlikle durulması lâzımgelen 
bir madde olduğu kanaatindeyim. Yalnız arka
daşlarımın bu maddenin anlayışlarında ayrı ay
rı fikirlerde olduklarını müşahede etmekteyiz. 
Bu 25 nci maddede yukarıdaki unsurlar iki ayrı 
hali göstermiyor. Her iki unsurun birbirini ik
mal eden bir cümle şeklinde olduğu kanaatin
deyim. 

Madde şöyledir : Devlet memurları hakkın
daki ihbar ve şikâyetler, garaz veya mücerret 
hakaret için uydurma bir suç isnadı suretiyle 
yapıldığı domek ki, suçta aradığımız birinci un
sur no imiş? ihbar ve şikâyetler ne için yapıl
mış olacak? Garaz veya mücerret hakaret için 
yapılacak, hem de uydurma ola.cr.ik. Bu tahak
kuk ediyor, kâfi değil daha. Bu unsur tahakkuk 
edecektir. İkincisi, şikâyet odilen memur da so
nunda beraet edecek ve hakkında takibat yapıl
masına mahal olmadığı kanaatini alacak. Şimdi 
bu iki unsur birbirinden ayrı değil. Bu yapılan 
tahkikatın sonunda hem ihbarcının bilerek, ist i -
yerek karşısındaki memuru küçük düşürmek 
için şikâyette bulunduğu tahakkuk edecek. Kâfi 
değil. Bir soruşturma yapılmışsa bu soruşturma
nın sonunda da hakkında iftira yapılan memur 
beraet edecek. Bu iki unsur tahakkuk ettiği za
man vali artık bunu katî olarak mahkemeye ver
meye mecburdur. Burada keyfilik yapamaz ar
kadaşlar. Şimdi bizim çektiğimiz ıstıraplar bu 
kabil takdire bırakılmış hükümlerden doğar. 
Eğer bir şahsın yapmış olduğu iftira bütün te
ferruatı ile şahit olmuş ise, bir intikam almak 
için yaptığı, bir hakarette bulunmak için yaptı-
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ğı sübut bulmuş ise memur da beraet etmiş ise 
artık şu müfterinin kanun nazarında himayeye 
lâyık tarafı yoktur. Mahkemeye gönderilip ceza
sını görmelidir. Şimdi bu itibarla tekrar şuna 
belirtmek istiyorum. Mahkemede her beraet eden 
memurun muhbiri mahkemeye verilecek değil
dir. Arkadaşlarım böyle anladığı için verebilir, 
verilebilir, gibi bir takdir hakkı kabul ettirmek 
istiyorlar. Halbuki buradaki bir suç isnadı ya
pıldığı «veya» değil, «ve soruşturma ve yargı 
organının tâbi olduğu kanuni işlem sonucunda 
bu isnat sabit olmadığı takdirde...» Bu iki un
sur tahakkuk ettiği zaman birbirinin aynı değil; 

unsur taihakkuk ettiği zaman bu müfteri cezası
nı görmelidir. Binaenaleyh, tekrar sözümü hü
lâsa etmek istiyorum, arkadaşlarımın maddeyi 
ayrı ayrı anladıklarına kacarüm. Yani, eğer is
nat, haksız olarak yapıldığı tahakkuk ettiyse 
mahkemede beraet etmişse bu adam hakkında 
dâva açılmıyacak. Bu, unsurun tekidir, yakarda
ki unsur tahakkuk etmediği için esasen vali onu 
müddeiumumiye verecek değildir. Bu iki unsur 
tahakkuk ettiği z-a,ma.n da valiye artık 'bir hakkı 
hiyâr tanımaya hiçbir suretle kanuni imkân ol
mamak lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir arka:laş':ımrz de
di ki, iftiraya mâruz kalan memur ne yapsın? 
İftiraya mâruz kalan memur, müddeiumumiye 
şikâyet etsin. Doğru. Fakat şu Devlet teşkilâtı
nı, cemiyetimizi, onun bünyesini nazara aldığı
mız zaman, zayıf bir memurun bu şekilde ahlâk
sızca bir iftiraya mâruz kalan bir memurun dâ
va edememe imkânı da vardır. Şeklini bilmiye-
bilir. Biz böyle bir âmme sucu işi iyen, Devlet 
idarecine müteveccih suç işi iyen bir kimseyi te
reddütsüz vali savcıya vcrcbilmelidir, bir. Iküı-
cisi, bâzı memurlar, her hangi bir sebeple ken
disine iftira yapan adamdan bir menfaat temin 
etmek suretiyle bu hakkı kullanmaktan vazgeçe
bilir. Buna da imkân vermemek lâzım. Bu dâva, 
hukuku âmme davasıdır, bir küçük memurun 
şahsi dâvası değildir, Devlet memuru bu şekilde 
bir suç isnadına mâruz kalmıştır, olmadığı hal
de uydurma suretiyle bir isnada mâruz kalmış
tır, bunu vali tereddütsüz müddeiumumiye tea
lim etmelidir. İki unsur aynı anda mütalâa edil
diği zaman, arkadaşlarınım da bu tekriri müza
kere talebinden vazgeçip, isterler, şeklinde mad
deyi kabul edeceği kanaatindeyim. Ve hakikaten 
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«istiyebilirler» şekli çok keyfi haller doğurabi
lir. Maddenin «isterler» şeklinde kalmasını bil
hassa istirham etmekteyim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem 
arkadaşlar, S ay m Tuna arkadaşımız buyurdu
lar ki, burada iki unsur vardır, yani valinin ve
ya kaymakamın müddeiumumiye takibat için 
tezkere yazması veya müracaat etmesi için iki 
ıın.Tur vardır. Birisi evvelâ ihbarın kin ve ga
raza müstenidolması, ikincisi unsurda, beraet 
etniğidir. Halbuki bu iki unsur bulunmazsa za
ten tezkere yazmaz. Bana öyle geliyor ki, bu na
zari olarak belki doğru ise de pratikte doğru de
ğildir. Oünkü, bir ihbar vukubulduğu vakit, me
ni ıır hakkında dâva açar, cezada daima mağdu
run lehine takdir hakkı kullanılır. Berai zimmet 
asıldır. Suçun isbatı için delil aranır, kifayetsiz
lik meveudolduğu vakit, yani deliller kâfi gel
mezse hâkim asıl olarak beraete hükmeder. Şim
di bir memur beraet etti mi, 'bundan sonra aca
ba bu şikâyette kin veya garaz var mıydı, haka
ret kastı var mıydı, bu meselenin takdiri kay
makam ve valiye bırakılmıyor. Çünkü, vali, ar
tık bunu takdir etmez. Madem ki, beraet etmiş
tir, ben bunun kin mi, garaz mı olup olmadığı
nı bilemem, ben müddeiumumiye yazayım, müd
deiumumi takdir hr.ıkkrnı kullansın, o takdir et
sin, der. Çünkü kin ve garazın bulunup bulun
madığı o şahsın dâvasında sabit değildir. Mah
keme ne diyecek? İsnadodilen suç sabit olmamış
tır, beraetine karar verilmiştir. Fakat kin ve ga
razın bulunup bulunmadığı, bunun hakaret kas-
diyle yapılıp yapılmadığı o momur hakkındaki 
dâva movzuubahsolmaımıştı. Bu itibarla biz ne 
yapıyoruz? İdare âmirini müddeiumumiye dâva 
açmaya icbar ediyoruz. Müddeimumi bu defa 
dâva açtı mı, müddeiumumiler çok zaman, fiili
yatta da sabittir, bu fiilin suç unsuru, yani ga
raz ve kinin mevcudiyeti takdire taallûk odiyor, 
ben bununla uğra simyayım, mahkemeye gitsin 
de o takdir hakkını kullansın, der. Bu itibarla 
mevcut dâva adedini biraz daha artırmış oluruz. 
Bu da faydalı değildir. 13 ncü maddede memur 
fiiliyle zarar verdiği vakit zarara uğrıyan şahıs 
Devlete müracaat edip, tazminat aldığı vakit 
bile, idare evet, memurun fiili olan zarar veril
miş, Devlet de bu zararı vermiştir ama, rücu 
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©dip etmemeyi idare âmirinin yetkisine} bıraktık. 
Madie de «rücu hakkı saklıdır» dediği halde 
Yüksek Heyetiniz «mecbur olmasın» dedi, «ede
bilir» diye değiştirdik. Burada da aynı takdir 
hakkını kaymakam ve validen almak için bir se
bep yoktur. Hem bazen, hattâ dâvanın açılma
sı memurun aleyhinedir. Adam, ihbar etmiştir, 
memur delil kifayetsizliğinden beraet etmiştir. 
Ama siz vali ve kaymakamı dâva açmaya mec
bur ettiniz mi, dâva açar o vakit rdam da kin 
ve garezden olmadığını isbat eder, bu defa o di 
beraet eder. O takdirde evvelce münakaşa mev
zuu olmıvan memurun bâzı kusurları yeniden 
dâva mevzuu münakaşa mevzuu olur ve dolayı-
siyle de memurun aleyhine olur. Bu itibarla ben 
rica ediyorum, bu yetkiyi kaymakam ve valiye 
bırakalım, isterse dâva açar, isterse açmaz. Eğer 
mutlak olarak suç yoksa bu yola gitmesin, Tak
dir hakkını kullansın. Ve evvelce Millet Meclisi
nin kabul ettiği madde bu idi, Komisyon da bu
nu kabul etmiş idi. Komisyonun da buna iştirak 
ötmesinin zaruri olduğuna kaaniim. Çünkü ben 
komisyon âzası olarak komisyonun bunu kabul 
etmesi zaruretine inanıyorum ve buna iştirak 
etmelini rica ediyorum. 

BA.ŞKAN — Uç tane kifayet önergesi var
dır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Kifayetin oylanmasını 

arz ve teklif ederim. 
Aydın 

î. Cenap Ege 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Kifayetin oya arzım 

rica ederim. 
î~mir 

Ömer Lûtfi Bo.-calı 

Cumhuriyet Senatom Savın Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Kifayeti müzakerenin 

oya konmasını arz ve teklif ederim. Saygılarım
la. 

Manisa 
Emin Açar 

BAŞKAN — Hükümet adına kifayetten ev
vel görüşmek istiyor musunuz? 

DEVLET PERSONEL DAİRE3Î BAŞKA 
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Hayır, efendim. 
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Bx\ŞKAN — Kifayet takririni oylarmıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiycnlcr... Kabul 
edilmiştir. 

25 nci maddenin Millet Meclisinden gelen met
nini oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar 
lû'fen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler lüt
fen işaret buyursunlar... Takrir reddedilmiştir, 
eski metin kabul edilmiştir. 

Açik oylama neticelerini arz ediyorum : 
Geçici 5 nci maddenin oylamasına 98 sayın 

üye katılmış, 94 kabul, 1 ret, 3 çekinser oy kul
lanılmıştır, salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Geçici 9 ncu maddenin açık oylamasına 93 
sayın üye katılmış, 94 kabul, 4 çekinser oy kul
lanılmıştır, salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Geçici 24 ncü maddenin oylamasına 95 sa
yın üye katılmış, 94 kabul, 1 ret, salt çoğunluk 
sağlanmıştır. 

236 nci madde olan 237 nci maddenin açık 
oylamasına 94 sayın üye katılmış, 78 kabul, 
12 ret, 4 çekinser oy kullanılmıştır, salt çoğunluk 
sağiannr.ştır. 

Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde mevcut ve komisyonlardan gele

cek önemli birçok kanun tasarısı ve tekliflerinin 
görüşülmesinin tem'ni için ve 13 Temmuz 19G5 
günü (yarm) Birleşik Toplantıda Siyasi Parti
ler kanun tasarısı ile seçimlerle ilgili kanun ta
sarısı görüşüleceğinden ve uzun zaman alaca
ğından ve böylelikle yarm öğleden sonra çalış
ma imkânı olamıyacağndan, bugün Birleşimin 
aralksz olarak saat 21 e kadar devamını saygı 
ile arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Takriri oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler...Kabul edil
miştir. 

Komisyonda 93 ncü madde vardı, ne oldu 
efendim? 

GEÇICÎ KOMİSYON BAŞKANI CAVÎT 
TEVFlK OKYAYUZ (içel) — Geliyor efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Gavsi Uçagok'-

ün, 11 nci maddeye bir ilâve yapılmak üzere 
verdikleri önerge komisyonumuzca benimsen-
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memiştir. Zira, âmirin kanuna uygun olarak 
verdiği emirleri yanlış, keyfî ve hattâ kasdî 
takdirlerle kanunlara aykın sayarak yerine ge
tirmemesi durumu tabiî bir disiplin kovuştur
masını gerektirecektir. Bu sebeple maddeye bu 
yolda bir kayıt konulması fazlalık olacaktır. 
Diğer taraftan 10 neu maddeye göre hizmetin 
iyi ve doğru yürütülmesinden âmirlere karşı 
sorumlu (bulunduğu ve aykırı her davranış da 
124 ncü madde uyarınca disiplin kovuşturma
sına tabi tutulacağı esasa bağlanmıştır. Yük
sek Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
îçel 

Cavit Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
11 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... (Anlaşılmadı sesleri) Efendim komis
yonun hakkı hıyarı var İçtüzüğe göre, takrire uy
mamaktadır. (Tekrar okunsun seslen) Efendim, 
11 nci maddeyi oya koyuyorum. (Anlaşılmadı 
sesleri) 11 nci maddeyi tekrar okutuyorum. 

(11 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN —Komisyonun, takriri nazarı dik

kate almaması sebebiyle, takriri tekrar: okutup 
oylarınıza arz edeceğim. 

(Gavsi Uçagök'ün takriri tekrar okundu) 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza, arz ediyo

rum. Kabul edenler... (Anlaşılmadı, hangisini 
oya koyuyorsunuz sesleri) Efendim, Gavsi Uça
gök'ün takririne komisyon katılmamaktadır, 
takrir meydandadır, Heyeti Umumiye hakemlik 
yapacaktır. Komisyon ve Hükümet takrire ka
tılmadığım esbabı mucibe ile beyan etmiş ve es
ki maddenin kabulünü istemiştir, 

Ama, bir takrir vardır, ortada. Bu takriri 
okuttuk ve oyladık, Sayın Gavsi Uçagök'ün 
takririni... Kabul etmiyenler, lütfen işaret bu
yursunlar... Takrir reddedilmiştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

28 nci madde ile ilgili komisyondan gelen 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
28 nci maddenin Komisyonumuza iadesi hak

kındaki önerge kabul edilmekle komisyonumuz
ca yeniden tetkik ve mütalâa olunarak madde
nin bu haliyle muhafaza$ınd.a ısrar olunması ka
rarlaştırılmıştır, 
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28 nci madde Türk Ticaret-Kanununa uygun 

bir hüküm, ihtiva etmektedir. Bu 28 nci madde 
hükmü olmasa idi uygulama Türk Ticaret Ka
nunu gereğince yapılacağından aynı netice is
tihsal olunacaktı. Dolayısiyle de bu maddede 
yapılacak değişiklik. Türk Ticaret. Kanununa 
aykırı düşer. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İçel 

Cavit Tevfik Okyayuz 
BAŞKAN — önerge yoktu değil mi efendim, 

bu madde hakkında?.. Yalnız sözlü sorular ha
sebiyle Komisyon lüzum gördü. Önerge yoktur, 
efendim. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler.;. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

. Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender 

Cenap Ege ile Erzurum Üyesi Edip Somunoğ-
lu'nun 36 nci. madde üzerinde vermiş oldukları 
önergeler Komisyonumuzca benimsenmemiş, an
cak sözü edilen 36 nci. maddenin 1 nci fıkrasının 
1 nci cümlesine «ilgili kurumların» ifadesinden 
sonra «yazılı». ibaresinin eklenmesi uygun gö
rülmüştür. Tasarının Komisyonumuzca kabul 
olunan metninin 36 nci maddesinin 1 nci fıkra
sının 1 • nci cümlesine yukarda işaret ettiğimiz 
bu ekin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Başkanı 
î ç e l •• • 

Cavit Tevfik Okyayuz 
BAŞKAN — Bir de başlığı «Sınıfilarm te

sisi» idi, galiba., Komisyon bunu yazmamış. 
;-GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT 

AKYAR• .(Denizli)-•— Onu daha evvel" arz et-
rndşüm; kabul bırnıırauştunuz. 

BAŞKAN — Hayır; madde oylanmadı; kabul 
etmedik. Da'ha şimdi Kamıisyondan geliyor, 
«Sınıf!âırın tesisi» değil mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHÎT 
AKYAR (.Denizli) •— Evet, 

BAŞKAN — Takrir sahipleri taikrirlerini ge
r i almıyorlar. Takrirleri okutup oyarınıza arz 
edeceğim. 

CumftmTİyet Semattömı Başkanlığına -
Devlet mamurları kanun tasarısının 36 nci 

maddesindeki (İh) bölümünün birinci fıkrasının 
aşağıdaki şeküMe tadititfi arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Edip Somuîioğlu 

365 
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Meslekî ihtisasla ilgili idari kadrolara o ihti

sasla ilgili meslekî, teknik ve bilimsel sınıf
lardan ve yönetiei sınıflaı-dan da atanma ya
pılabilir. Yönetici sınıfa »imtihanla veya test 
veyahut da benzeri seçme usullerfodeıı 'biri ile 
üniversite ve yüksek okul mezunları olur. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etımiyenler... Takrir redde
dilmiştir. 

Başkanlığa 
36 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkralarının 

aşağıdaki şekilde tadilini arz ve rica ederiz. 
Elâzığ Aydın 

Raisim Giray iskender Cenap Ege 

Başbakanlık Devlet Personel Dairesi, Bakan
lıklar ile ilgili kurumlar temsilcilerinin' işti
rakiyle yapılacak toplantı sonunda yönetici, ic
ra ve büro sınıflarının 5.1.1961 tarihli 224 sa
yılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi hak
kındaki Kanun gereğince sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesi için gereken snnıflaırı ve müş
terek yetişme nitelikleri olan bilimsel, tek
nik, (meslekî ve diğer sınıfları tesis eder. 

Başbakanlık Devlet Personel Dairesi, bu sı
nıfların tüzüklerini yufcain fıkrada, geçen tem
silcilerden müteşekkil heyetle ilgili kurum, 
Devlet personel sendikaları veya meslek birlikle
rinin, federasyonlarınım veya konfederasyonla
rının görüşlerini de alarak hazırlar ve Bakan
lar Kuruluna sunar. 

RASÎM GÎRAY (Elâzığ) — Efendim, Ko
misyonda bu maddedeki durum dolayısiyle ya
zılı sözünü ilâve etmiştir. yazılı görüşleri 
diyor. İkinci fıkrada da aynı kelimeler geçmek
tedir. Acaba görüşten evvel yazılı kelimeleri
nin buraya da iilâvesirti arzu ederler mi? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞ
KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Yazılı olarak 
teyiderf hay, hay... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ege ve Sayın 
Giray'in takrirlerini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.., Efcmiyenler... Tıafcrir reddedil
miştir. 

Maddeyi tadil edilmiş şekli ile okutuyorum. 
Sınıfların tesisi : 
MADDE 36. — Başbakanlık Devlet Personel 

Dairesi, Maliye Başkanlığı ve ilgili kurumları 
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yazılı görüşlerini de alarak yönetici ve icracı 
sınıfları ile IbüVo sınıflarının, 5.1.1961 tarihli 
ve 224 sayılı Sağlık hizmetlerinin sosyaJleş-
tMlimosi hakkındaki Kanuın gereğince sağMc 
hizmetlerinin sosyalleştirifhıesi ftçin gereken sı
nıfları ve müşterek yetişme nitelikleri dlatn bi
limsel teknlik, meslekî ve diğer sftfcıfları tesisi 
eder. 

Başbakanlık Devlet Personel Daires'f iki s ı -
mflanın tüzüklerini (Maliye Bakanlığı ve 'ilgili1 

kurumların ve Devlet personel sendikaları vt^a-
ıneıslek birlilderriınin, federasyonlarının veya 
konfederasyonlarının yazılı görüşlerini de ala
rak 'hazirlaır ve Balkanlar Kuruluna sunar. 

Bu sınıf tüzüklerinde : 
a) Bu kanundaki, 
b) Genel kadro kanunundaki, ilgili hüküm

lerin her sınıf için özellik taşıyan hnsusrîarx be
lirtilir. 

Meslekî ihtisasla ilgili idari kadrolara meslekî,, 
teknik ve bilimsel sınıflardan ve yönetici sı
nıftan ataıma yapılır. Yönetici sınıfa, imtihan
la üniversite ve yüksek okul mezunları alınır. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Teşki
lâtında görevli memurlar için sınıflar tesis olu
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum -
Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Açık oylarınıza ara edilecektir. 
58 nci madde ile ilgili Komisyon önergesi

ni okutuyorum. 

Yüksdk Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 

Ucmal'm 58 nei 'madde üzerinde vermiş olduk
ları Önergeleri değiştirilerek Komisyonumuz
ca benimsenmiştir. 

Benimsenen bu önerge sebebiyle tasarının 
Komisyonumuzca kalbui olunan metnindeki bü
tün «temelli ırnom/ur» ibarelerinin «aslî me
mur» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Komisyon Başkam 
Cavit Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN ~- Maddeyi t^ıdil edilmiş şekliyle 
c&utuypruM, 

m 
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Aslî memurluğa atanma : 
MADDE 58. — Adaylık süresini doldurmuş 

ve olumlu sioil almış ve sıınıf tüzüklerinde belir
tilen usul ve şartlara uygun olarak, ilgili 
kurumaların değerlendirme kurullarında basa
nları tesbit edilmiş bulunanlar ataımaya yet
kili âmirin onayı ile aslî Devlet ımemuru olarak 
atanırlar. 

Ancak sınıf tüzüğünde adaylık süresi so
nunda yeterlik sınavı konulmuş bulunanla
rın bu sınavı da kazanmaları şarttır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHÎT 
AKYAR (Denizli) — -Sayın Balkanım, bölüm
den sonraki «atanıma» aynen kalacak, matlap 
«aslî memurluğa atanma» olacak. Okunuşta aslî 
atammrinım kaldırılmasını istiyoruz, 

BAŞKAN — Yalnız atanma kalacak, öyle 
zaten. 

Başlık «aslî memurlusra atanmıa» mı olacak? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT 

AK YAR (Denizli) — Evet. 
BAŞKAN — Tadil şekliyle maddeyi oyları

nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
üer... Kabul edilmiştir. Açık oylarınızla arz edi
lecektir. 

Devlet memurları kanunu tasarısının 77 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde tâdilini arz ve 
teklif ederiz. 

Komisyon Başkanı 
Caıvit Tevfik Okyayuz 

Yabancı bir Devlet veya Teşekkülde hizmet 
'alma : 

Madde 77. — Adları Bakanlar Kurulu ka
rarı ile tesbit olunacak yabancı devletlerle 
resmî veya özel ımtilletlerarası teşekküllerde ku
rumlarının muvafakatiyle görev alacak Devlet 
memurlarına, ilgili Bakanlığın teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu kararı ile beş yıla kadar 
görevimden ayrılma müsaadesi verilebilir. Bu 
süre gerekti Sinide Bakamlar Kurulu karan 
ile uzatılabilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre görevden ayrı
lan memurların, emeklilik hakları saklı kal
mak üzere, kadroları ile ilişkileri kesilir. 

Bu kimselerin eski kurumlarına dönmek 
istemeleri halinde, yabancı devlet veya millet-
erarası teşekkülde geçirdikleri hizmet süresi : 
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a) Kademe ilerlemesinde 
b) Derece yükselmesinde üst derecede kad

ro açıldığında ve sınıflarının tüzüğünde yarış
ma sınavı veya yarışma ve yeterlik seçmesi ko
nulmuş olması halinde açılacak sınav veya 
sönmede başarı göstermeleri şartiyle yükseldik
leri derecenin kademelerinde hesabedilir. 

Ancak sınıf tüzüğünde bâzı derecelerde fii
len çalışılması gereken sürenim bitiminden son
ra hesabedilir. 

BAŞKAN — Komisyon tâdili üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?... Yok. Tâdili ile madde
yi okutuyorum. 

Yabancı bir Devlet veya teşekkülde hizmet 
alma : 

(MADDE 77. — Adları Bakamlar Kurulu ka
rarı ile tesbit olunacak yabancı devletlerle resmî 
veya özel milletlerarası teşekküllerde kurum
larının muvafakatiyle görev alacak Devlet me
murlarına ilgili • Bakanlığın teklifi üzerine B'a
kanlar Kurulu kararı ile beş yıîa kadar görev
den ayrılma müsaadesi verilebilir. Bu süre 
gerektiğimde Bakanlar Kurulu kararı ile uzatı
labilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre görevden ayrılan 
mamurların', emeklilik hakları saklı kalmak üze
re, kadroları ile ilişikleri kesilir. 

Bu kimselerin eski 'kurumlarıma dönmek is
temeleri halinde, yabancı Devlet veya milletler
arası teşekkülde geçirdikleri hizmet süresi : 

a) Kademe ilerlemesinde, 
b) Derece yükselmesinde üst derecede kad

ro açıldığında ve sınıflarının tüzüğünde yarış
ma sınavı veya yarışma ve yeterlik seçmesi 
konulmuş olması halinde açılacak sınav veya 
seçmede başarı göstermeleri şartiyle yükseldik
leri derecemin kademelerinde henabedilir. 

Aneaik sınıf tüzüğünde bâzı derecelerde fii
len çalışması şartının bulunduğu hallerde, bu sü
relerin hesabı, fiilen çalışması gereken sürenin 
bitiminden sonra hesalbedilir. 

Ancak sumf tüzüğünde bâzı derecelerde fiilen 
çalışması şartının bulunduğu hallerde bu süre
lerim hesabı fiilen çalışması gereken sürenin biti
mimden sonra hesalbedilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Acık oylarınıza arz edilecektir. 

_ 367 — 
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Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Aydm Üyesi İskender 
Cenap Ege'nin 78 nei maddenin (a) fıkrası üze
rimde vermiş oldukları önerge Komisyonumuzca 
aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilerek benim
senmiştir. 

Benimsenen bu önerge sebebiyle tasarının 
Komisyonumuzca kaibul olunan metninin bu şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Başkanı 
içel 

Caviıt Tevfik Okyayuz 

«A) Kurumlarınca açılacak seçme veya ya
rışma sınavlarında başarı gösterenlere.» 

BAŞKAN •— Komisyonun tadil şekliyle mad
deyi okutuyorum. - v 

Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere 
gönderilme : 

MADDE 78. — Mesleklerine ait öğrenimi bi
tirerek Devlet memurluğunla•• alınmış- ve asli me
mur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait 
hizmetlerde yetiştirilımek, eğitilmek, bilgilerini 
artırmak veya staj yapmak üzere dış memle
ketlere : 

a) Kurumlarca açılacak seçme veya yarışma 
sınavlarında başarı gösterenlere, 

b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere, 
iki yıla kadar ayrılıma müsaadesi verileibilir. 
Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir. 
BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek isti-

ye'h sayın üye? Yok. Maddeyi tadil şekliyle oy
larınıza arz ediyorum. Kabul ödemler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Madde açık oylarınıza 
orz edilecektir 

92 nei madde de Komisyondan gelmiştir, 
okutuyorum. 

92 nei maddenin 2 nei fıkrasının ekte gös
terildiği şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Geçici Komisyon Başkam 
İçel 

Cavit Tevfiık Okyayuz 

Maaşlı, ücretli, yevmiyeli, sözleşmeli Devlet 
hizmetlerinde iken Cumhuriyet Senatosu üyeliği 
veya milletvekilliğine seçilenlerden tekrar se-
eilemiyeriler veya Seçim Kanunu icabı olarak 
İstifa edip Cumhuriyöt Senatosu üyeliği veya 
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milletvekilliğine ıseçilemiyenlerden veya yasama 
görevi sona erenlerden veya Cumhuriyet Se
natosu üyelerinden veya millet vekillerimden 
veya dışatrdan .atanan Balkanlardan Devlet me
murluğuna dönmek istiyenler, iktisabettikleri-i 
memuriyet kadrolainndaki açıklara öncelikle' 
atanırlar. 

BAŞKAN — Efendim, bu değişiklik ikinci 
fıkraya göre, son fıkftada bir değişiklik mi 
olacak? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞ
KANI HASAN ŞÜKRÜ AD AL — «Ayrıl
dıkları» yerine «iktisabettikleri» olacak. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayser i 
Sualim var, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Müsaaıde ederseniz buradan sorayım. 

BAŞKAN — Sorun, isterseniz buraya gelin, 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) - -

Efendim, bu tadille ne şekil aldığı iyi anlaşıla
madı. Ben iki hususun tavzihini istirhöto edi
yorum ve zapta geçmesinde de fayda mülâhaza1 

ediyorum. 

Efendim, sualim şü: Parlâmento üyelerinin 
Parlâmentoda geçmiş olan zamanları memuri
yette geçmiş gibi telâkkiyle, ona göre terfii ve 
buradan ayrıldığında memuriyete tâyininde bu 
terfi memuriyette geçmiş gibi kabul ve telâkki 
ile yeni memuriyet mi verilecek? Şu takrir bu
nu mu açık olarak tazammun ediyor? Bunun. 
açıklanmasını isterim. Birinci sualim bu. 

ikincisi, eğer yanlış anlamadıysam, madde^ 
memuriyetten Parlâmentoya gelen kişileri hep5 

içine alıyor. Memuriyet yapmış fakat ara ver--
mis, bilâhara Parlâmentoya gelmiş birçok ar
kadaşlarımız var, sizler de biliyorsunuz ve bu
gün hemen hepsi Emekli Sandığına müracaat 
etmek suretiyle eski memuriyetlerinin üzerine 
burada geçen hizmetlerinin de ilâvesi ile yürüt
mektedir. Ve buna ait maaşlarından ela bir ke
sinti yapılmaktadır. Bu madde de bu gibi ki
şileri aynen içine almakta mıdır, madde bu de
ğişik tâdil şekli ile evvelce memuriyet yapmış 
fakat ara verdikten sonra buraya gc]en ve o me
muriyetine buradaki hizmetleri ekliyen kimseler 
bu maddenin hudut ve şümulü dışında mıdır? 
Bunların cevaplandırılmasını, rica ediyorum. 

$m — 
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BAŞKAN — Komisyon adma buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT AK-

YAR (Denizli) — Birinci-ve ikinci suallerine 
evet diye cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Birinci ve ikinci sorularına evet 
diyorsunuz. 

Sayın Hükümet1? 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Efendim, burada 
maksudolan, sayın Cumhuriyet Senatosu üyele
riyle, sayın milletvekillerinin yaşama görevi gö
rürken iktisebettikleri hizmet sürelerinin me
muriyete intibaklarında sayılması esasıdır. Bu
nun muhtelif şekilleri olabilir. Sayın Senatö-
tün sordukları gibi; memuriyet yapan millet
vekili olur, milletvekilliğinden sonra tekrar me
muriyet yapar. Aradaki geçen bu farklar esa
sa tesir etmez, şekle aittir. Meselâ, bir kamu 
görevi olan yasama görevinin böyle bir reform 
kanununda, intibak halinde Sayın Senatörlerin, 
Sayın Milletvekillerinin burada geçirdikleri hiz
metlerin kamu hizmeti olarak, memuriyet hiz
meti olarak sayılması konusudur. Bu bakımdan 
biz de komisyonun mütalâasına iştirak ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Hükümet sözcüsünün beyanı tatminkâr olmadı; 
Sayın Kalpaklıoğlu'nun sorusu muvacehesinde. 
Devlet memuru iken seçilenler, diyor, ondan son
ra devam ediyor. Devlet memurluğundan seçi
lip de bilâhara seçilemiyenler de memuriyete 
dâhil edilinceye kadar müktesep hakları üzerin
den maaş alırlar, özlük haklarına sahibölurlar, 
diyor. Şimdi, komisyon ve Hükümet sözcüsü, 
evvelce memuriyet vermiş, ara vermiş, Parlâ
mento üyeliğine seçildiği zaman memur değil, 
£una evvelce memuriyeti var. Parlâmentoya ge
liyor. Emekliliği üzerinden muamelesini yürü
tüyor. Bu sefer Parlâmentodan ayrılınca), o da 
aynen memur iken seçilenler gibi aynı hakları 
alacaklar mı? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Evet efendim. 

BAŞKAN — Zapta geçmesi bakımından 
ben mikrofondan söylüyorum. Memur iken Par-
lâımemtıo üyesi olmuş kişi, evvelce memur, fakat 
Parlâmento üyesi olduğuna takaddüm ettiği za
manda memur değil. Parlâmentoya intisabın
dan sonha Emekli Sandığı statüsüne tabi ve 
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yürütüyor. Seçilemediği takdime"memur iken 
Parlâmento üyesi olarak gelenle aynı statü için
de midir, bu maddeye göre? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devrim1.a) — Aynı 
statü içindedir. Komisyonun da ifadesi böyle, 
bizim de ifademiz böyle. (Soldan, «Komisyon 
aynı görüşte değil» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Adal, özür dilerim, Sa
yın Ömer Ergün'ün de soruları varmış. 

DEVLET PERSONEL DAÎRESÎ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL (DevamLa) — Efen
dim, bu konu doğrudan doğruya Cumhuriyet 
Senotosu ve Millet Meclisini ilgilendiriyor. Ko
misyon daha yetkilidir. Hükümet olarak biz 
komisyonun görüşüne katılıyoruz, yeni tadillerde. 
Buna komisyon cevap versinler. 

BAŞKAN — Sayın Ergün, sorunuzu tevcih 
eder misiniz efendim. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Devlet memuru iken bâzı haklar tanınıyor 
bu madde ile. Üniversite mensubu iken Milletve
kili veyahut da Senato üyesi seçilmiş olanlar da 
öncelikle vazifelerine atanırlar mı? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Evet efendim, 
aynı hakları haiz. 

ÖMER ERGÜN (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Isıtan, buyurun. 
RIZA ISITAN (Samsun) — İktisadi Devlet 

Teşekkülleri, belediyeler ve özel idareler memur
larının durumu ne olacaktır? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Devlet Memur
ları kanun tasarısı görüşülüyor şimdi. Elbette 
ki, İktisadi Devlet Teşekkülleri Personeli Ka
nunu, özel idareler ve belediyeler personeli Ka
nunu galdiği zaman, aynı muadil hükümlerin 
orada da tezekkürü ve kabulü mümkündür 
tabiî. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon başkanı, 
maddenin ehemmiyetine binaen. Açık oylamaya 
oyunu kulianmıyan sayın üyeler var mı? Yok. 
Oylama muamelesi bitmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVÎT 
TEVFlK OKYAYUZ (içel) — Muhterem Baş
kan, aziz arkadaşlarım; takririmiz okunurken 
bizim yaptığımız bir hata neticesi, yanlış ifade 
edildi. Yevmiyeli arkadaşların birinci değil, 
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ikinci fıkrada pozisyonlarının teslbiti ve hukuki 
durumlarının tevsiki icabederken, burada kâtip 
arkadaşlar verdiğimiz takriri hata dolayısiyle 
yanlış okudu. Takririn yeniden okunmasını ve 
vaziyetin bu şekilde tevsik ve.teshilini istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, takririniz 
98 nci madde ile mi alâkalı? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU' (Kayseri) —' 
92 nci madde efendim. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz, 92 nci madde
de mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — 92 nci efendim. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan mü
saade eder misiniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Sizin takririniz yok. Sayın Kal
paklıoğlu ile Sayın Ömer UcuzaFm takriri var, 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
1 nci fıkra «evvelce memur iken ara vermiş 

kimselerde işbu haktan istifade ederler» cümle
sinin maddeye eklenmesini teklif ederiz. 

Kayseri Eskişehir 
Hüseyin Kalpaklıoğlu Ömer Ucuza! 

İSA BİLGÖL (Muş) — Sayın Başkanım 
mevzu çok mühim, konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bilgöl. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, muh

terem üyeler, 92 nci maddenin mükerreren 
okunmuş olmasının fikirlerde belki bir karışık
lığa vesile olduğu inancıyla huzurunuzu işgal 
etmiş bulunmaktayım. 92 nci maddenin ikinci 
fıkrasına başlarken, «Devlet memuru» tâbiri 
var. Yüksek Meclislere gelmeden evvel vazife 
görmüş bulunduğu hizmetlerde yalnız maa° 
alırlarsa, «Devlet memuru» fikri tesis edebilir 
diye biz yevmiyeli, ücretli veya sözleşmeli ola
rak çalışmış olanların da dikkat nazara alın
masını bilhassa ehemmiyetli gördüğümüz için 
92 nci maddenin ikinci fıkrasında «Devlet me
muru iken» diye başlıyan tâbirin tadilini rie.° 
ettik. Sayın Komisyon Başkanı ile şu anda Ko
misyonun teklifini tetkik ettik ikinci fıkray° 
başlarken, aynen bizim arz ettiğimiz şekilde 
başlandı. Takririmizde de biz. «kamu hizıne 
tinde» diye tasrih etmiştik. Komisyon. «Dev 
let memurluğunda maaşlı, yevmiyeli sözleşmeli^ 
tâbirini kullanmak suretiyle bizim bu maksadı-

Lö 12 • 7 .1365 O : 2 
mızm tahakkukunu temin etmiştir. Matlûp, yal
nız Devlet memuru olarak, yani yalnız maaşlı 
olarak çalışanlar değil, Yüksek Meclislere gel
meden evvel ücretli, yevmiyeli veya mukaveleli 
olarak çalışmış olanların da dikkat nazara alın
masını istirham ediyoruz. Muvakkat madde 
14 ün üçüncü fıkrasında «kamu hizmetinde ge
çirdiği hizmet süresi» diye tâbir ediliyor. Ora
da Yüksek Meclislere intikal etmemiş, seçilme
miş, dışarıda hizmet görenlerin bir intibakı ya
pılmaktadır. Muvakkat sekizinci maddede ise, 
195 sayılı Kanun gereğince yevmiyeden geçmiş 
olanlar için bir intibak düşünülmektedir Ora
da: «halen bulundukları kadrolarda aldıkları 
yevmiyeleri ne olursa olsun yeni atandıkları 
sınıf kadrolarında girebilecekleri derece ve ka
deme aylıklarını alırlar.» demek suretiyle, onla
rın yevmiyeli geçirdiği müddeti bir intibaka 
esas kabul etmektedir. Fakat, yevmiyede çalı
şırken Senatoya veya Millet Meclisine seçilmiş 
olanların da yevmiyede geçmiş olan müddetle
rinin böylece nazarı itibara alınması talebimiz
den ibarettir. Takdir Heyeti Umumiyeinindir. 
Hürmetlerimle. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Takrir aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kalpaklıoğlu henüz takririni 
izah etmediler.. Buyurunuz Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar: bu 92 nci maddenin ikin 
ci maddesinin ikinci fıkrası «Devlet memuru 
iken milletvekili veya Cumhuriyet Senatosu üye
liğine seçilenlerden..» diyor, burası sarih. Dev
let memuru iken Parlâmentoya gelenler, seçilen
ler, anlaşılıyor. «Tekrar seç'ilmiyenler veya 
Milletvekili veya Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
veya Seçim Kanunu icabı istifa ederek Millet
vekilliği veya Cumhuriyet Senatosu üyeliğine 
seçilenlerden veya seçilmiyenlerden, dışarıdan 
atanan bakanlardan Devlet memurluğuna dön
mek istiyenler ayrıldıkları memuriyet kadrola-
rmdaki açıklara öncelikle atanırlar.»1 

Burada ihtilâf şu, bir kısmı 'der iki, Devlet 
memuru iken Parlâmentoya gelen kişiler tekrar 
seçilmedikleri takdirde memuriyete avdet eder, 
bunlar alınır ve kadroları ne ise o kadro üzerin
den alınmak mecburiyeti vardır. Birinci şık 
bu. 
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İkincisi; bizim takririmizde burada sarih surette 
hükme girmesini istediğimiz Ihusus şu: Devlet 
memuru değil Parlâmento üyesi. Seçildiği an
da değil. Ama daha evvelce 10 sene 15 sene, 
20 sene yapmış gelmiş, buraya. Üç sene, beş 
sene, on sene parlâmento üyeliği yapmış. Şim
di, sorulan suale karşı Sayın Hükümet Sözcüsü 
evet, vazife bir küldür. Parçalanarak bu va
zife Devlet sektöründe muhtelif, çeşitli kademe
lerde yapılsa ve bu hizmet verilse dahi bunlar, 
mademki, kanunun aradığı mânada memur sı
fatını ihraz etmişlerdir, maaş almışlardır ve 
bunların karşılığında da Emekli Sandığına 
aidatlarını ödemişlerdir, muayyen süreleri ik-
tisabetmişlerdir. Bunlar bir kül olarak topla
nır ve böylece kendileri bu haktan istifade eder. 
Ve şu kanuna göre de eğer tekaüt olmamış, te
kaüt olmak ister, yeniden memuriyete de av
det etmek ister ise, bu maddeden istifade et
mek suretiyle Parlâmento üyeliğinden ayrıl
dıktan sonra da, yine diğerleri gibi, yani Par
lâmentoya memuriyetten gelenler gibi aynı bu 
haktan istifade etmek suretiyle tâyin edilirler 
dedi. Fakat ihtilâf şu; İkinci fıkranın yazılış 
tarzında. Bunun için bendeniz bir takrir ver
mek suretiyle !bu ikinci fıkranın altına «evvelce 
memuriyet yapmış, fakat ayrılan kişilerin Par
lâmentoya seçilmeleri halinde de diğerleri gibi 
aynı haktan istifade eder» fıkrasının konulma
sını istirham ediyorum. 

Sebebi şu; 
Arkadaşlar, bildiğiniz gibi Parlâmento üye

leri buraya geldikten sonra, realite şu ki ; hep
si üç bin, iki bin, beş bin neyse, bugüne kadar 
yapmış oldukları hizmetlerin karşılığını o pa
raların faizi de dâhil olmak üzere gittiler Emek
li Sandığına defaten veya kanunun verdiği im
kâna göre talksit ile ödediler. Ve 'bugün arka
daşlarımızın her biri; üç sene, beş sene, onbeş 
sene, ne hizmet yapmışsa bu hizmetlere Parlâ
mentoda geçen müddetlerini de ekletmiş bulu
nuyorlar. Ve şimdi kimisine 10 sene, kimisine 
15 sene olmak üzere bu müddet eklendi ve yü
rüyor. Kanunun vermiş olduğu bu imkândan 
istifade eden arkadaşlarımız, Kuruma da, 
Emekli Sandığına da aidatlarını muntazaman 
ödemektedirler, maaşlarından kesilmektedir. 
Şimdi tek bir mesele şurada kalıyor. Yani, az 
veya çok Parlâmento 'hayatına atılan bu kişile
rin memuriyet hayatları ile, Parlâmentoya atıl-
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dığı andaki geçen bir senelik, iki senelik, üç se
nelik hizmetleri sanki büyük bir kabahatmiş 
gibi, mademki kesilmiştir, memuriyetten ay
rılmıştır, niçin tekrar bunları memuriyete so
kalım, da tekrar bunlar memur olsun, gibi bir 
hava... Ama az evvel arz etmiş olduğum gibi, 
eğer böyle telâkki edilse, ve bu bir mahzur olsa 
idi, Emekli Sandığı Kanununun hükümleri de 
buna mâni teşkil eder ve bu (kişilerin üç bin lira, 
dört bin lira gibi veya daha fazla meblâğlara 
varan paralarını almazlar, Emekli Sandığı da 
4 seneden beri bunların aidatını (maaşlarından 
kesip almazdı. Emekli Sandığı bunları aidat 
olarak kabul etmezdi. O halde bu arkadaşla
rımızın her biri, Emekli Sandığının halen mev
cut kanuna göre üyesidir. Buna göre, şu ka
nunun getirdiği esas Hükümetin burada ifade 
ettiği.. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu vaktiniz 
bitti, toparlayınız efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Toparlıyorum Saym Başkan, gerek Hükümet 
Sözcüsünün 'burada Kalpaklıoğlu'nun her iki 
sualine de «evet diyorum» demesi, gerekse Hü
kümet adına Sayın Bakanın da burada açık 
surette «evet bunları da kapsar» demelerine 
rağmen, görüyorum ki, üyeler arasında «bu 
mânayı tazammun etmez» diye bir fikir ileri sü
rülmeye başlandı. Bunu daha vazıh ve kati 
şekle sokmak için bir takrir vermiş bulunuyo
rum. Bu takrir kanunlara aykırı değildir; hak
ların korunmasınla matuftur ve doğrudur. Bu
na göre kıymetlendirmenizi istirham ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Açık oylama neticelerini arz 
ediyorum. 

36 nci maddemin açılk oylamasına 95 sayın 
üye katılmış; 89 kafoul, 5 ret, 1 çekinser, salt 
çoğunluk sağlaaım ıştır. 

58 nci ımaddenin' 'açık oylamasına 99 sayın 
üye katılmış; 97 kabul, 2 çekinser, salt çoğun
luk sağlanmıştır. 

77 nci maddenin açık oylamasına 99 sayın 
üye katılmış; 96 kaıbul, 3 çeskinser. ıSalt çoğun
luk sağlanmıştır. 

78 nci maddenin açık oylamasına 102 sayın 
üye katilımış; 99 fcaibul, 3 çekinser, 1 boş. Salt 
çoğunluk sağlanmıştır. 
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Geçen hafta Cuma günü Millet Meclisi Cum

huriyet Senatosu Müşterek Diwaıı grup tem
silcileri ve siyasi grup temsilcileri ile beraber 
toplanmış bulunmaktadır. Bu toplantıda alı
nan' karar şudur : Personel Kanununum memle
ket menfaatleri bakımından bu devrede çıkması 
icabetmektedir. Bu kanunim çıkabilmesi için de 
kanunun...... âzaımi Salı gününe kadar Meclise ia
deli meşruttur, dediler. Bu sebepten dolayı, 
eğer biz Personel Kanununu bu devre çıkarmak 
istiyorsak, bu umumi toplantıda almış olduğu
muz karara ittıiba etmemiz lâzımdır, tşte bu 
takriri vermemizin .eabalbı snucibesi budur. Bu
nu tensibinize arz ederiz ve iltifat etmenizi bu 
sebepten dolayı istirham ederiz. Hürmetlerimle, 
efendim. 

BAŞKAN — Aleyhinde söz istiyen? Yok. 
'Bu kanunun bitimine kadar • mesaiye devam 

edilmesi hususunu oylarımaa arz ediyoruim. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

92 nci maddeyi komisyonun yaptığı tadille 
okutuyorum. 

Devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden 
atanmaları ; 

MADDE 92. — Devlet memurluğundan kendi 
isteği ile çekilmek suretiyle ayrılıp 160 numaralı 
Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkındaki 
Kanunun 4 ncü maddesi kapsamı içinde bulunan 
kurumlarda; çalışmamış olanlardan ve sınıf tü
züğünde yazılı nitelikleri taşıyanlardan, tekrar 
ayrıldığı sınıfın ayrıldığı derecesine dönmek 
istiyenler boş kadro bulunmak şartiyle ayrıldık
ları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit 
bir derecenin kademesine atanırlar ve o dereceye 
ait kademe aylığını alırlar. 
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Sayın Komisyon Başkanı, 92 nci madde he

nüz oylanmamıştır. Bu bakımdan arzu ederse
niz, geri alımız. Çünkü çıkıntılar, ilâveler : 

var, bunları tasbih etmeyi arzu ederseniz lüt
fen geri alın. 

93 ncü madde Komisyondan geri gelmemiştir. 
92 nci ve 93 ncü maddeler Komisyondan gelmek 
suretiyle oylanıacıafctır. 

238 ve 239 ncu maddeler henüz oylanıma-
mıştır. 

Sayın Vasfi Gerger'in 44 ncü madde, Sayın 
Hüseyim Kalpaklıoğlu 'nun 234 ncü maddeler 
hakkında tekriri müzakere talepleri vardır. Vak
tin gecikmiş olması hasebiyle... 

SIRRI AT ALAY (Kare) - - Efendim, bu 
kanunun görüşülmesine kadar çalışılması hu
susumda Sayın Tokoğlu ile birlikte vermiş oldu
ğumuz bir takririmiz var efendim. 

'BAŞKAN — Beyefendi, reddedildi, saat 
21,00 e kadar dendi. 

SIRRI ATALAY (Kara).— Değil efendim, 
ayrı olarak Sayın Tokoğlu ile beraber bir öner
ge vermiştik. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi takrir burada
dır. Fakat dalba evvel karar 19 a kadardır. Zatı-
âlinizin onu aşa.n bir teklifi vardı, Heyetti Umu
miye kabul etmedi. Heyeti Umumiye kabul et
meyince eski karar üzerinde duruluyor demek
tir. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGİL (Kayseri) —- Ekse
riyet olamadığı için takriri oya koyamazsınız. 

BAŞKAN — Arkadaşlardan rica edeceğim/ 
ekseriyet lâfından bahsetmesinler.,. 

Yüksek Başkanlığa 
Memurlar kanunu tasarısının görüşülmesinin 

hitamına kadar görüşmelerin aralıksız devamını 
saygı ile arz ederiz. 

Kars Kocaeli 
Sırrı Atalay Lûıtfi Tokoğlu 

LÛTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Takririmizi 
izaıh etmek istiyorum. 

BAŞKAN —- Buyutun. Ama sayın üyeler 19 a 
kadar çalışma kararı vermişlerdir. Vakit geçiyor. 

LÜTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Efendim, bu 
takriri verişimizin müsaıade ederseniz seibebini arz 
edeyim. 

Maaşlı, ücretli, yevmiyeli, sözleşmeli Devlet 
hizmetlerinde iken Cumhuriyet Senatosu üyeliği 
veya Milletvekilliğine seçilenlerden tekrar seçile-
miyenler veya Seçim Kanunu icabı olarak istifa 
edip Cumhuriyet Senatosu üyeliği veya Millet
vekilliğine seçilemiyenlerden veya yasama görevi 
sona erenlerden veya Cumhuriyet Senatosu üye
lerinden veya Milletvekillerinden veya dışardan 
atanan Bakanlardan Devlet Memurluğuna dön
mek istiyenler, iktisabettikleri memuriyet kad-
rolarmdaki açıklara öncelikle atanırlar. 

Yasama görevlerinde geçen süre, kademe iler
lemesinde ve derece yükselmelerinde, sınıf tüzük
leri şartlarına uyularak sayılır. 
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Yasama görevi sona ermiş olanlar tekrar bir j 

memurluk kadrosuna atanıncaya kadar iktisa- \ 
bettikleri memurluk kadrosunun aylığını ve öz- [ 
lük haklarını 91 nci madde hükmüne göre alır- j 
lar. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti- j 
yeni 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Kalpak- j 

lıoğlu'nun takririni oylıyacak mısınız efendim. 
(Geri aldı sesleri.) * 

Geri aldı ise konuşmıyacağım. 
BAŞKAN.— Sayın Kalpaklıoğlu takririni 

geri aldılar efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Zabıtlara geçti değil mi? 
BAŞKAN — Geçti efendim. (Geri aldı ses

leri.) 
Simdi yoklama yapacağım Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Madde üzerin

de söz Mivorum. (Geri aldı sesleri gürültüler.) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 

hakkı efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) '— Saym Hükü

met adına konuşan Daire Başkanı ile Komisvon 
Baskınının beyanatları S^yın Kalpaklıoğlu'nun 
talebi istikametinde olduğu için ve ileride bağla
yıcı bir mahivet taşımaları hususunda fikirle
rimi açıkça ifade etmek mecburiyetini hissedi
yorum. 

Hükümet adına konuşan Saym Personel 
Dairesi Başkanı ile komisyon sözcüleri dediler 
ki. memuriyetten yasama organları üyeliğine 
gelmiyenîer, yani memuriyet yapmış, araya 
fasıla girmiş ve fakat Yasama Organı üyesi 
olarak seçildikten sonra emeklilik işlemi yapı
lanlar ileride bu madde hükmüne tabi tutu
lurlar. i 

Savın Kalpaklıoğlu'da, emeklilik muamelesi j 
görülmektedir, bu sebeple memuriyet bir kül- j 
dür... 2 nci fıkraya, evvelce Devlet memuru j 
tâbirini eklemek suretiyle, Saym Hükümet 
Sözcüsüvle, komisyon sözcüsünün beyanlarını T 
daha takriri bir hale getirmek istediler. Bu-mad- l 
denin yani 92 ne' maddenin esprisi şudur; neyi ı 
temin edeceğiz? İki hususu. Birisi her han«?i i 
bir sebeple yasama üveliği görevi, sona erdiği j 
veyahut da seçilmediği takdirde iktisabettiği j 
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memuriyete dönmek imkânını garanti ediyor, 
bir. İki, bu tâyine kadar acık maaşlarını te
min ediyor, iki. Bu iki hususu temin ediyor. 
Şimdi Devlet memuru olarak gelen için bu ga
yet tabiî ve bir hukukî neticedir. Çünkü, de
vam etmiş bir memuriyettir ve Devlet memuri
yetine son verilmeden bu muameleler yapılıp 
gidecektir. Bunun tabiî bir neticesidir. Fakat 
Devlet memuru değilken, ayrılmış; 5 sene, 3 
sene.. Demek ki, Devlet memuriyetiyle alâka^ 
smı kesmiş. Nereye gelmiş? Yasama Organına 
üve olarak gelmiş. Neyi istemiş? Emekliliğini 
istemiş. 92 nci maddenin bu emeklilikle hiçbir 
alâkası yoktur. Emeklilik işlemiyle tamamiyle 
ayrı bir meseledir. Bu madde ne diyor? Devlet 
memuriyeti devam ediyor, Yasama Organı üyev 
ligine seçilmekle Devlet memuriyeti sıfatı or
tadan kalkmıyor. Devlet memuriyetinin de
vamını temin eden bir hükümdür. Ama Dev
let memuriyeti bitmiş, Devlet memuriyetiyle 
hiçbir ilcisi yok, Yasama Organı üyeliğine se
çilmiş. Hukukan münakaşası yanılacak, çeşitli 
Emekli Sandığı kanunlarının değiştirilmesiyle 
getirilen haklariyle bir emeklilik işleminden 
simdi istifade ederek, ille bunu da ilâve ede
lim... Bu sefer Devlet memuriyetiyle ilgisi ke
silenler dâhil mi? Hukuka aykırıdır, akla aykı
rıdır, mantıca aykırıdır, zannedilmesin ki, 
Sırrı Atalay Devlet memuriyetinden gelmiştir. 
Zaten bu kanuna tabi değiliz. Bizler Hâkimler 
Kanununa tabiyiz. 

BAŞKAN — Konuşmanızı bağlamanızı rica 
edeceğim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hâkimler 
Kanununa tabiyiz. Bu kanunla ilgimiz yok. Bu 
bakımdan objektif olarak ifade ediyorum ki, 
Devlet memuriyetinden Yasama Organına ?el-
miyenlerin emekliliği su veya bu şekilde te
min ediliyor, diye kendilerini, devam etmiş bir 
Devlet memuriyetinin haklarından ve nimetle
rinden almıya hiçbir şekilde, istifade ettirmeye 
hiçbir şekilde hakkımız yoktur ve bu mümkün 
değildir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Kalpaklıoğlu konuştu
nuz efendim. Konuşmalar 10 dakika ile mnkay-
yedolduğu için söz vermiveeeğim efendim. Efen
dim, maksat bu kanunu bitirmek mî? Eğer uzat-
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maksa o zaman Başkanlığın kendisine mahsus 
52 nci maddenin son fıkrasını tasarruf hakkı 
vardır efendim. 

Buyurunuz komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT 

AKYAR (Den'zli) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Sırrı Atalay'm mütalâası hiç şüphesiz 
şahsidir. Komisyon olarak biz, teklifimiz ve so
rulara cevabımız çevresinde düşünüyoruz. Eski
den memuru iken memurluktan ayrılmış ve bu 
sırada Parlâmentoya intisabetmis olan bir kim
senin Parlâmento içinde tekaüt haklarını ve 
muamelesini kazanmakla, seçilmediği veya mad
dede yazıldığı şekilde ayrıldığı takdirde boş 
geçen, memuriyetsiz gecen hizmet seneleri he
saba katılmamak şartiyle iktisabettiği derece ile 
memuriyete atanmasını normal görmekteyiz, arz 
ederim. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Soru sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Şimdi buna 

göre arkadaşlardan seçilmiyenler veya istifa 
edenler yeni memuriyete tâyin edilinceye ka
dar açıktan maaş alacaklar mıdır? 

CAHİT AKYAR (Devamla) — Hayır. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay, soru

nuzu sorun. 

SIRRT ATALAY (Kars) — Her hangi bir 
kanunla Devlet memuriyetine alınmaları müm
kün olmıyanlar, eeş:tli sebepler dolayısivle Dev
let memuriyetiyle ilcisi kesilenler de Emeklilik 
Kanunu dolayısMe bu 92 nci maddeden istifa
de edip Devlet memuru olabilecekler midir? 

CAHİT AKYAR (Devamla) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Buvurunuz Sayın Coşkunoğlu. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim, 

şimdi açıktan gelen bir şahıs senatör oldu. 
Burada gecen müddeti Devlet memuriyetinde 
geçmiş gibi telâkki edilerek, çıktığı zaman Dev
let memuriyetine iktisabetmek isterse böyle bir 
müddeti terfiine sayacak mıyız? Ayrıca Devlet 
memuriyetinde gelenler açık maaş alıyor, yine 
alacak mıdır? 

CAHİT AKYAR (Devamla) — Demin aynı 
soruyu Sayın Vasfi Gerger arkadaşımız sor
muştu, hayır demiştim. 
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BAŞKAN — Sayın Kangal. 
HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Orduya mensup bir subay (O ayrı alâka
sı yok sesleri) Müsaade buyurun efendim soru 
soruyorum öğrenmek istiyorum. Orduya men
sup bir subay ayrıldı Mebus ve Senatör oldu. 
bilâhare orduya dönmek isterse bu kanun hü
kümlerine mi tabi olaca'ktır? 

CAHİT AKYAR (Denizli) — Hayır, askerî 
kanun ayrı zaten. 

BAŞKAN — Başka soru? Yok. Maddeyi 
son okunan şekliyle oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Açık oylarınıza sunulacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
93 ncü maddenin baş tarafının «bu kanuna 

tabi kurumlarla diğer kanunlara tabi kurum
lardan 'kendi istekleriyle» şeklinde tadilini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İçel 

Cavit Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — Maddeyi tadil edilen şekliyle 
okutuyorum. 

Emeklilerin yeniden hizmete alınması : 
MADDE 93. — Bu kanuna tabi kurumlarla 

diğer kanunlara tabi kurumlardan kendi istek
leri ile emekli olup smıf tüzüğünde yazılı nite
likleri taşımakta bulunanlar, 'kanunun 92 nci 
maddesi hükümlerine, göre, bu kurumlarda boş 
kadro bulunmak, seçme veya sınav , şartlarına 
uyulmak suretiyle yeniden Devlet memurluğu
na alınabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 
BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkajılığa 
44 ncü maddenin 70 yaşı tesbit eden yaş 

haddi 65 yaş olarak kabul edilmiştir. 
Hükümetin izahı üzerine bu maddenin tek

rar müzakeresini arz ve teklif ederim. 
Urfa 

Vasfi Gerger 
BAŞKAN — Hükümet, Komisyon katılı

yor mu? 
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DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA

NI HASAN ŞÜKRÜ AD AL — Katılıyoruz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT 

AK YAR (Denizlik — Kaltılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet, komisyon katılıyor. 

Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Başkanlığa 
234 neü maddesinin 15 nci madde esasına* 

mugayir alım ası hasebiyle tekriri müzakere yo-
liyle tasarıdan çıkarılmasının oylanmasını arz 
ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? Ka
tılmıyor. Komisyon? İştirak etmiyor. Sayın 
Kalpaklıoğlu, müsaade etseniz, oylasak. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) _ 
İzah edeceğim, efendim. Malûmunuz olduğu 
gibi muhterem arkadaşlarım, 234 ncü maddede 
şöyle söyleniyor: 

Bu kanunun 15 nci maddesi «İktisadi ve Ti
cari ilimler akademilerinin öğretim üyeleri ve 
yardımcıları hakkında uygulanmaz»' ne imiş 
15 nci maddede? 15 nci madde şu «Kamu gö
revleri hakkında basma, haber ajanslarına ve
ya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya 
demeç, Bakanın yetkili kılacağı görevli, iller
de valiler vcva yetkili kılacağı görevli tarafın
dan verilebilir. 

Askerî hizmet ile ilgili bilgilerin verilmesi 
özel kanunların hükümlerine tabidir.» Esası ne 
imiş ? 

Bilgi vermek o teşekkülün çalışması, şu ve
ya bu hususta dışarıya, matbuata bilgi verme 
munhas^an bakanların, valiler'in ve onların 
memur edeceği kişilerin yetkisi dâhilinde imiş. 
Burada 15 nci maddenin dışına çıkılıyor. Bir 
kere madde tekniği bakımından hatalı. Eğer 
bir istisna olacak ise, istisna esbabı mucibesi 
ile beraber 15 nci maddenin son fıkrasına ekle
nir. İşbu hüküm İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisine tatbik edilmez, o serbest, denir idi. 
Tutmuşlar, kanun tekniği bakımından tama
men zıt olarak, hiçbir münasebeti yokken. Tâ 
kanunun sonuna 234 ncü maddesine getirmişler 
koymuşlar. Arkadaşlarım, 15 nci maddede bir 
esası vaz'etmiş, bir prensibi kabul etmiş, getir-
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miş, koymuş. Biz de şunu aynen Umumi He
yette muhterem reylerinizle çıkardık. Kabul et
tik. Ama gelmiş 234 ncü madde olarak, kanu
nun en arkasına sanki bir gizlilik içinde, İktisa
di ve Ticari İlimler Akademisi istisna edilmiş. 
Esbabı mucibesi ne ? Meçhul. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette bir 
üniversite vardır, o kendi kanununa tabidir. 
Onu anlıyorum. Zaten ona dokunamıyoruz 
Üniversite muhtariyeti vardır. Onun münaka
şasını yapmıyorum. Ama bu memlekette üni
versitenin dışında birçok yüksek ilim müessese
leri vardır, iktisadi ve Ticari ilimler Akade
misini çıkarıyoruz, getiriyoruz bir istisna ola
rak bu arkadaşları bıraikalım, bunlar istedik
leri gibi konuşsunlar beyanat versinler. Yok 
böyle şey. Bir prensip meselesi vaz'edeceğiz, biz 
Parlâmento üyesi olarak. Bu bakımdan, eğer 
bunlarda bir zaruret varsa, 'isterdim ki, Hükü
metten ve Sözcüden Güzel Sanatlar Akademisi, 
Gazi Terbiye Enstitüsü, bilmem başka bir mü
essesede aynı derecede olanları getirirler ko
yarlardı, o zaman maddelerinin bir esprisi 
olduğuna inanırdım ve sizinle beraber şunun 
karşısına çıkmazdır. Ama görüyorum ki, pek 
yavan ve izahtan kaçman bir haleti ruhiye için
de 234 ncü madde olarak kanunun en arkasına 
getirip koymuşlar. Özür dilerim Sayın Sözcü, 
şahsınıza ve düşüncelerinize -'hürmetim var, ama 
belki dil sürçmesi olduysa yanlış anlaşılmasın, 
yani kötü bir kasıt ve niyetim asla yoktur. Ben 
sadece diyorum ki, şu kanunun esprisi içinde 
mütalâası mümkün değil, istirham ediyorum, 
siz de iştirak edin bu çıksın. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA

NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — İktisadi ve Ti
cari İlimler Akademisi, ilmî muhtariyeti hai?: 
müesseselerdir. İdari ve malî muhtariyetleri 
yoktur. Ama ilmî muhtariyetleri vardır. Bel
ki de -yakında üniversite muhtariyetine doğru 
inkişaf edeceklerdir. 

Bizim Devlet memurları statüsü içinde, bu
gün ve yann daima üniversitelerin fakülteleriy
le eşit haklara sahibolmuşlardır ve eşit hakla
ra sahibolacaklardır. Burada koyduğumuz mad
de sadece ilmî münakaşaları açık tutmak için
dir. Üniversitelere verdiğimiz yetkileri bu mü* 
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esseselere de vermek ve bu müesseselerdeki pro
fesörlerin, her hangi şekilde münakaşalarında 
bunları diğer Devlet memurları gibi muameleye 
tabi tutmamaktır. Bu bakımdan madde bir 
mucip sebebe dayanmaktadır, aynen kabulü
nü rica ediyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ikatılmıyor. Komis
yon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT 
AKYAR (Denizli) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon tekriri 
müzakere talebine katılmıyorlar. Tekriri mü
zakere talebini oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Tekriri müzakere talebi 
reddedilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler : 
MADDE 237. — Bu kanunun birinci mad

desi kapsamına giren kurumlardaki memurlar 
hakkında : 

a) 31 . 3 . 1926 tarih ve 788 sayılı Kanun 
ile e'k ve tadilleri (238 nci maddenin 3 ve 4 ncü 
fıkraîannda söz konusu edilen maddelerin dü
zenlediği konularla ilgili hükümler, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihi izliyen malî yıl ba
sma kadar saklı kalmak şartiyle) bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte; 

b) 2.7.1927 tarih ve 1108 sayılı, 8.7.193P 
tarih ve 3656 sayılı, 2 . 3 . 1959 tarih ve 7244 
sayılı kanunlarla bu kanunların ek ev tadilleri. 
teşkilât 'kanunları ile diğer kanunların bu kanu
na ayikın hükümleri ve Devlet memurlarının 
hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve ye
tiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini 
ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıkla
rım ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini dü-
zenliyen diğer hükümler, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihi izliyen malî yıl başından iti
baren ; 

yürürlükten kalkar. 
BAŞKAN — Madde hakkında soru sormak 

istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun yürürlüğe girmesi : 
MADDE 238. — Kanunun 1 - 4 ncü, 6 - 27 nci, 

29 - 44 ncü, 48 nci. 53 - 54 ncü, 62 - 63 ncü 91 nci, 
94 - 98 nci, 100 -108 nci, 154 ncü, 187 nci, 214 ncü, 
217 nci, 219 - 220 nci, 232 - 234 ncü, 237 nci, 
Geçici 1 - Geçici 5 nci, Geçici 14 - Geçici 17 nci, 
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Geçici 19 - Geçici 23 ncü ve geçici 24 ncü mad
deleri yayınlandığı tarihte; 

Kanunun 188 -190 nci ve 193 ncü maddele
ri, bu maddelerde söz Ikonusu kanunların yü
rürlüğe konuldukları tarihte; 

Kanunun 78 - 82 nci maddeleri 80 nci mad
dede yazılı tüzüğün, 109 - 122 nci maddeleri 
112 nci maddede yazılı yönetmeliğin ve 121 nci 
maddede yazılı tüzüğün, 124 - 145 nci maddeleri 
134 ncü maddede yazılı tüzüğün, 222 - 225 nci 
maddeleri 223 ncü maddede yazılı yönetmeli
ğin, 226 - 231 nci maddeleri 231 nci maddedeki 
tüzük ve yönetmeliklerin yürürlüğe konulduk
ları tarihlerde: 

Kanunun diğer maddeleri, 'kanunun yürür
lüğe girdiği tarihi izliyen malî yıl başından 
itibaren; 

yürürlüğe girer. 
Üçüncü fıkrada yazılı tüzük ve yönetmelik

lerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izliyen 
malî yıl başından önce yürürlüğe konulmaları 
zorunludur. 

EKREM ÖZDEN (istanbul ) - - Bir sonun 
var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Efendim, 

Saym arkadaşımız numara itibariyle okudular; 
bir yanlışlık olmamak üzere bu okunan 1 ilâ 4 
müdür acaba? (1 ilâ 4 sesleri) 

BAŞKAN — Evet efendim. 1 ilâ 4 tür. 
Başka görüşmek istiyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Açık oylarınıza arz edilecektir efen
dim. 

MADDE 239. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen saym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzıerinde son sözler görüşül
dükten sonra sayın komisyon başkanı söz iste-
mişlerdiir. ilk sözü lehte olmak üzere Sayın 
Hasan Kangal almıştır. Bu arada Saym Fehmi 
Alpaslan da lehte konuşmak istemektedirler, iç
tüzüğümüz bir lelhte, bir aleyhte iki kişiye söz 
verilir, diyor. (Vazgeçtiler, sesleri) 

Heyetü Umumiyeıiin arzusuna binaen wkw-
daşl&r vazgeçtiler. 
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Kanunun tümünü açık oylarınıza arz ediyö- \ 

rum. 
Daha evvelki açık oylamalara oyunu kullan

mamış sayın üye var mı? Kürsüdeki açık oyla
ma muamelesi bitmiştir. 

Kanunumuzun' Milletimiz ve Devletimizin 
bekasında en büyük rolü oynıyan Devlet meka
nizması ve personeli için hayırlı olmasını ve bu 
eserin yapımında hizmeti geçenlere Senato adına 
şükranlarımızı arz eder, uğurlu ve hayırlı olma
sını temenni ederiz. (Alkışlar) (Yarın ne zaman 
toplanacağız? sesleri, onda olsun, on/birde ölsün 
sesleri) 

Arkadaşlar söylüyorlar ben söyliyemiyece-
ğim. Çünkü tefhim ettikten sonra söyldyeceğim. 
Oylamanın neticesini alıp tefhim edeceğim. 

Tümü üzerinde açık oylarını kullanmamış 
sayın üye... (Var, var sesleri) 

Kürsüdeki oylama muamelesinde açık oyları
nı kullanmamış sayın üye? Yofe. Kürsüdeki oy 
verme muamelesi bitmiştir. 
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Tümü üzerinde açık oylarını kullanmamış 

sayın üye? Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 
Açık oyl'ama neticelerini arz ediyorum : 

92 nci maddenin oylamasına 101 sayın üye 
•katılmış, 86 kabul, 9 ret, 6 çekinsıer; salt çoğun
luk sağlanmıştır. 

93 ncü maddenin oylamasına 98 sayın üye 
katılmış, 92 kalbul, 1 ret, 5 çekimser; salt ço
ğunluk sağlanmıştır. 

238 nci maddenin açık oylamasına 95 sayın 
üye katılmış, 95 foalbul, salt çoğunluk sağlan
mıştır. 

Kanunun tümünün açık oylamasına 95 sayın 
üye katılmış, 93 kabul, 1 ret, 1 çekinser, salt ço
ğunluk sağlanmıştır. 

Vaktin gecikmiş olması ve Yüksele Heyetini
zin lalmış olduğu karara g-öre 13 . 7 . 1965 Salı 
.günü saat 11 de toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 19,45 
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Devlet Memurları kanunu tasarısının 33 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Befet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz tnce 
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
ili f at Etker 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarhcalı 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
Ziya Nami Şeref hanoğlu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : 112 
Reddedenler _.: 0 
Çekimserler : 5 

Oya katılm ıyanlar : 65 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit A İtan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENIZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertüğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bayaoy 

ERZURUM 
Osman Alihoca^il 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GUMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

edenler] 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

ISTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
tzzet Birand 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliffil 
nüseyin Kalpaklıoğhı 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
ibrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Alenteşeoğlu 

MUŞ 
tsa Ilisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
tzzet Gener 

ORDU 
Rşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrnlu 

RİZE 
O. Meedi Asnın 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Bat ur 

SİVAS 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

0. Senatosu 6 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfîk Tnci 

115 12. 7 ,1965 O : 2 
CUMHURBAŞKANIN 

CA SEÇÎLEN ÜYELER 
Cevat Açıkahn 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 

Ilasan Kangal 

Osman Koksal 

Xadir Nadi 

Ragıp Üner 

Adil Ünlü 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

[Çekinserler] 
KÜTAHYA 

A. Orhan Akça 
SAMSUN 

Refet Rendeci 

CUHMURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kok 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancı oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıf zi Oğuz Bekata 
Sabit Koeabeyoğlu 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sangöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

[Oya kahlmtyanlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoglu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzun hasa noğlu 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan 
gil (B.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçıık 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İsi a m 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orbon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Fikret Oündoğan 
Rifat öztiirkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nıısr^t Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik (Tlnsnv 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çek em oğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Feri d Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN^ 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Art us 
Sadi Knçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 
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Ö. Senatosu B : 115 12 ,7 .1965 O : 2 
Devlet Memurları kanunu tasarısının 84 ncü maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanın ist ir,) 

Üye snyısı . 1 8 4 
Oy verenler : 116 

Kabul edenler : 110 
Reddedealer : 6 
Çekinserler : 0 

Oya katılmayanlar : 66 
Açık üyelikler : 2 

TA£!I ÜYELER 
Befet Aksoyoğiu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâkattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz ince 
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
tbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

[Kabul 
BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
belimi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
(îavsi Uçagök 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
lialit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyaym 

edenler] 
| Talip özdolay 
I İSPARTA 
\ Mustafa Gülcügil 
j İSTANBUL 
( M. Erdoğan Adalı 
1 Mebrure Aksoley 
| M. Tekin Arıburun 

0. Zeki Gümüşoğhı 
Ekrem özden 

; Rifat öztürkçine 
İZMİR 

\ izzet Birand 
; Hilmi Onat 
; Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Ça-mlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpak! toğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat' Çıımralı 

. Mustafa Din eki i 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

"' Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

, Orhan Süersan 
MARAŞ 

Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Alenteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Kıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söyîemezoğiu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarhı» 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zalntrln 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
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C. Senatosu B : 115 12. 7.1965 0 : 2 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

tsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELEfc 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

İSTANBUL 
M. Cemal Yıldırım 

öı 

[Çekinserler] 
tZMÎR 

Lûtfi Bozcah •ı er 

TABU ÜYELER 
Kkrem Aeuner 
Emenullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (!."> 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Koeabeyoğlu 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Şeref Kayalar (I.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yal mı k 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (1. Ü ) 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

[Oya kahlmıyanlar] 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

ÎZMÎR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sııad Hayrı Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulıısoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

[Açık üyelikler] 

İstanbul 
Tekirdağ 

MARDİN 
Abdurrakman Bayaı 
Abdülkerira Saraçoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Abmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URPA 
Vasfı Gerger 
Kant Mahmut Karakon 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELT3K 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Sahır Kurutluoğîn 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Adil ünlü 

Yekûn 

— 381 — 



C. Senatosu B : 115 12. 7 .1965 0 : 2 
Devlet Memurları kanunu tasansının 154 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
.Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Kara veli oğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgü? 
Mehmet Şükran özkayn 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevük Karasapac 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler . 121 
Kabul edenler : 120 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : l 

Oya katıl mıy anlar : 61 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

DENtZLt 
Cahit Akyar ' 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azsmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Ban gu oğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
0 . Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi UçagöK 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet lzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolnv 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligi! 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulıınay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğhı 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Ağan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
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SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söyiemezoğlü 

T ABU ÜYELER 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

C. Senatosu B : 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

115 12.7.1965 O 
URFA 

Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşikunoghı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltaii 

[Çetcinser] 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

[Oya katilmvyanlar} 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (İ.) 
üaihit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM. 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (î. Ü.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okure? 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmân' 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

Tevfik İnci 
C. BAŞKANINCA S& 

ÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Esat Mahmut K araktın 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

DİYARBAKIR 
Akif Eyidogan 
O. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğîu 
Necati Özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ün]'" 

• —*~^*flS3a? >* %&& ^ 
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C. Senatosu B : 115 12 . 7 . 1365 O : 2 
Devlet Memurlan kanunu tasarısının 156 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştıf.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattın özgür 
M oh m et. Şükran özka-
ra 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaltııler 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz ince 
oğlu 
Celâl Tevfik Karasap&n 

AĞRI 
Sslih Türkmen 

ANKARA 
Viyası Ağırnaslı 
Osman AHsjroğiıı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
K&bit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
^fansur Ulusoy 

Oye mayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

184 
126 
123 

0 
3 

56 
2 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Er doğran 

EDİRNE 
Tahsin Ban gu oğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertug 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet İzmen 

GÜMÜ.ŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

tZMlR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Boz-cah 
Enis Kansu 
Hilmi Onat j 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

Hüseyin Kaîpakbo#,ta 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci' Ân 
KOCAHU 

Lûtfi Tokoğlıt 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tul un M y 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliye 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeo, u 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

OROT 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
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RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

O. Senatosu 
SİVAS 

Rifat öçten 
Ziya önder 
MUİÛKİ Sövleuıezogb 

B : l l ö 127.196Ö 0 : 2 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

UEFA 
Vasfî Gerger 

UŞAK 
Kâmil (.'oşkunogİK 

YOZGAT 
Sadık Artukraaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Pevfik înci 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alan kuş 
Hasan A takan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Oaman Koksal 
Nadir Nadi 

TABİÎ ÜYE 
Emanullah Çelebi 

SAMSUN 
Refet Rendesi 

TABU ÜYELER 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
S;! kıp ön al 
AFYON KARAHtSAR 
liasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

AYDIN 
Osn>«u Sairn S?jn gollü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sal.»ri Topçnoghı 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar (1.) 
t,'ahit Ortaç 

ÇANKffil 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddm Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Cemâl Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okurer 

[ÇekinserlerJ 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

/ Oya katı Imty anlar] 
KARS 

Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
R^fik Ulusoy 

MUŞ 
tsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağuı 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

[Açık üyelikler] 

İstanbul I 
Tekirdağ 1 

TOKAT 
Zİhni Beti] 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

ÜRFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
îsır.a1'! Yeşilyurt 

'ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANmCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Âmil Art us 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Saıhir KurutİHoğl u 
Necati özdeni? 
NT. Zerin TÜKÛii 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

Yekûn 
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Devlet Memurları kanunu tasarısının 159 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

üye sayısı 
Oy verenler 

TABtf ÜYELER 
r;krem Acuncr 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkayj 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
İlifat Etker 
Sabit Kocabeyoğhı 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserier 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

184 
115 
113 

0 
2 

67 
2 

I Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıealı 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

ÇANAKKALE 
NTahit Al tan 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

Mehmet Emin Dural 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon ' 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçiıne 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
âhmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKI ARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğiu 

KONYA 
Sedat Çumralı 

Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Mente§eoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksa! 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 
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SÎNOF 

Suphi Batur 
SİVAS 

Eifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söyleıneüoğ! 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TABİİ ÜYELER 
Eefet Aksoyoğlu 

Kadri Kaplan 
Mehmet özgûneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hane.ıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alisiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

ÜRFA 
Vasfı G-erger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

[ÇekinserlerJ 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 
Enver Kök 

I Oya kat ılmıy anlar] 
BİNGÖL 

Sabri Topçu oğlu 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (t.) 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozca!ı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
fişref Ayhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

[Açık üyeliklerj 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn i 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş. 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Köksai 
Nadir Nadi 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlıı 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakart 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
tsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

• • •— 
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Devlet Memurları kanunu tasarısının 165 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
EmanuUah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
-Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkays 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-

AĞRI 
Saliîı Türkmen 

ANKARA 

Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : i n 

Kabul edenler : 109 
Reddedenler ; î 

Çekinserler ; î 
Oya katılmıyanlar : 72 

Açık üyelikler : 2 

(Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Nejat Sarhealı 
Hasan Âli Türker 

EÎTLIS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Ömer Faruk Kınaytürk 

ÇANAKKALE 
Nihat Allan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdojran 

EDİRNE 
Tahsin Bangruoğîu 

ELAZIĞ 
Celâl Krtuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Mu ip Somunoğln 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uça gök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GUMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Hasan Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
ibrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoglu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasagun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Cİ 1 i. Tr**\ 1 

Şevket Koksal 
Zeki Kumru i u 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Kıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
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TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloglu 

TÜNCELÎ 
Mehmet Ali Demir 

TABU ÜYELEK 
Refet Aksoyoğhı 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş, 
Sel âh attın özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Üualdı 
Sakıp önaî 
AFYON KARAHİSAR 
Rasiu» Hancıoğİu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BtLEClK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Bahri Tepçuoğlu 

C. Senatosu B : 115 
ÜRFA 

Vasfi <lt'rypr \ 
UŞAK 

Kâmil Coşkun oğla 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

12 • 7 .1965 O : 2 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevfik înei 
C. BAŞKANINCA S İ 

ÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 

[Reddeden] 
KONYA 

Ahmet Onar 

[ÇekinserJ 
SAMSUN 

Refet Rendeci 

[Oya kahlmıyanlar] 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlo 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (I.) 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddîn Çetin 
Safa Yalçıık 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Ilamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (î. Ü.) 

tÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

IZMIR 
Cahit Okurer 

KARS 
S i m Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 
Suad ITayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

Hasan Atiikah 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 

Osman Koksal 
Nadir Nadi 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Evidogan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Amil Attus 
Sadi Koçaş 
KÎ i ver Kök 
^ h i r Kiirutlnogln 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Raeıp üner 
Âdil ünlü 
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Devlet Memurları kanunu tasarısının 206 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : \\\ 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 0 
ÇeMnserler : 4 

Oya aatılmıyanlar : 71 
Açık üyelikler : 2 

TABU ÜYELER 
Skı-öin Aeuner 
Mucip Ataklı 
Eınanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz lnce-
oğlu 

AÖRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 

ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Ali Türker 

BITLÎS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

[Kabul 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Oavsi UçagÖk 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Örhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

edenler] 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Crülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİB 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei An 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunaj-
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdîilkerinı Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Aguıı 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 
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SİVAS 

Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKÎRDAG 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

ADANA 

Galip Afşar 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t 0.) 
Mehmet özgüneg 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaîoglu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

[ÇekinserlerJ 
İZMİR 

Hilmi Onat 

KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 

[Oya katilmıyanlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (t.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
i İhsan Hamit Tigrel 
i (Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
i Rasim Giray 

[Açık ü 
ı istanbul 

Tekirdağ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırra Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

yeliklerj 
1 
l 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Hasan A takar, 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 

CUMHURBAŞKANIN* 
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

Yekûn 
»>••<• 
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Devlet Memurlan kanunu tasarısının 209 ncu maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Vılmaz hıee-
<>ğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
ibrahim Saffet Om ay 
Mansur Ulu soy 

ANTALYA 
Mehmet Pınltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alnnslnn 

AYDIN 
İskender ("Vnap K^e 
Fikret Turhan eril 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türicer 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö, Faruk Kırıavfürk 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

Cye sayısı : 184 
Oy verenler : 95 

Kabul edenler : 91 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 87 
Açık üyelik : 2 

[Kabul edenler] 
DENIZLI 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUBI 

Sakıp Ilatunoğlu 
Edip Somımoğlu 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uçagök 

Ömer Ueuzal 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
GİRESUN 

Mehmet Izmen 
GÜMÜŞANE 

llalit Zarbım 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Cîülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
0, Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçme 

IZMÎR 
Ömer Lûtfi Bozeah 

Enis Kansu 
Nevzat Ozerueınli 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuluna» 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Vcdira Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Baykan 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H, Enver Işıklar 

Rıza Isıtan 
SÜRT 

Abdurrahman Kavak 
SİVAS 

Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezdiu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Heşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 
CUHMURBAŞKANIN-
OA SEÇÎLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
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[Çekinserler] 

ADANA 

Galip Afşar 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet üualdı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasira Hancıoğlu 
Celâir Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zercn (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı OğuzBekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 

SAMSUN 

Refet Rendeci 

[Oya kahhmyanlarl 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan 
gil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (1.) 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı • 

ÇORUM 
Vlâeddin Çetin 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Duru! 
DİYARBAKIR 

thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
tzzet Birand 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (1. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
V. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet. Nnsret Tuna 

KAYSERİ 
Su ad Hay ri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmnn 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
VTuhitîin Kılıç 
(Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusny 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

[Açtk üyelikler] 

İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 

Abdülkerim Saraçoğlu 
NEVŞEHİR 

ibrahim Şevki Atasağun 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Zeki Kıımrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SÎVAS 
Ahmet ÇekenmsHii 

TOKAT 
Zihni Betiî 

TRABZON 
Ş»'\ ket Pıiıladoğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Covat Açı kalın 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp üner 
Âdil Ünlü 

•>«•<« 
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Devlet Memurlan kanunu tasansmm 210 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
üye sayısı 184 

Oy verenler : 94 
Kabul edenler ; Q0 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 88 
Açık üyelikler : 2 

TABH ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

[Kabul 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somımoğlu 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uçagök 
Ömer Ucıızal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet İzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa (lülemsril 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıbııran 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Hasan Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

IZMlR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

edenler] 
KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
İbrahim Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NÎĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Riza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vaafi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik înei 
CUMHURBAŞKANIN. 

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
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[Çekinserler] 

ADANA 

Galip Afşar 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevf ik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Salbit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarhcalı 

KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 

SAMSUN 

Refet Rendeci 

[Oya katılmtyanlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Ömer Faruk Kmaytürk 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (î.) 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENIZLI 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

IÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Cemâl Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk.V.) 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin w 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ l 

CUHMURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYE 
Enver Kök 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulü 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakıırt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇÎLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

Yekûn 2 
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Devlet Memurlan kanunu tasarısının 227 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(önerge kabul edilmiştir.) 

Üye sa.^sı : 184 
Oy verenler : 95 

Kabul edenler : 95 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 87 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABII ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Atakh 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özka 
ya 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz tnceoğlu 

AĞRI 
^alih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağımaslı 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pınitı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhansril 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
£iya Nami Şerefhanoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuç 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 

GİRESUN 
Mehmet tzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrare Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkcine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcaîı 
Enis Kansu 

Nevzat özerdemli 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
i Ahmet Naci Arı 
İ KOCAELİ 
l Rifat özdeş 
İ Lûtfi Tokoğlu 

j KONYA 
j Sedat Çumralı 

Mustafa Dinekli 
j Muammer Obuz 
i 
| Ahmet Onar 
j KÜTAHYA 
i t. Etem Erdinç 

i MALATYA 
i Mehmet Zeki Tulunay 
; Nüvit Yetkin 
| MANİSA 
I Emin Açar 
I Orhan Süersan 

| MARAŞ 
! Cenap Aksu 
| Nedim Evliya 
\ MUĞLA 
i Muallâ Akarca 
' Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
i İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SINOF 
Suphi Bat ur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi .Söylomezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğln 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Alî Demir 

URFA 
Vasfj Gerger 
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UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Knrasapaı 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğhı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Talât Oran 

ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 

Tevfik Inei 

(Oya katıl 
BİNGÖL 

^abri Topçu oğlu 
BOLU 

Sim UzurJıasanugh: 
BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

thsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (î.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termeı 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM ! 
Alâeddin Çetin ı 
Safa Yalçuk I 

DENÎZLÎ j 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin "Durul j 

DİYARBAKIR j 
Thsan Hımit Tigrel 1 
(Bşk. V.) 1 

EDİRNE İ 
Tahsin Banguoğlu ] 

ELAZIĞ 1 
Rasim Giray İ 

ERZURUM i 
Osman Alihoe.agil ] 

ESKİŞEHİR i 
Oavsi Uç a gök j 
Ömer Ueuzal j 

GAZİANTEP j 
Niza m ettin özgül { 

(Açık m 
İstanbul 
'Tekirdağ 

O. Senatosu B : 115 12 . 7 .1965 O : 2 
CUMHURBAŞKANIN 

CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakau 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

ÎZMtR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet, Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
FTüsnü Dikenli gil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Vıi Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumruîu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Reudeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
A11 n ıc t Çeke m oğî 11 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Arruknıaç 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Amil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutîııogîvt 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tözün 
Ragıp Hrıer 
Âdil ünln 

Y'-lrûn 
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C. Senatosu B : 116 
Devlet Memurları kanunu tasarısının 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Güraoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
AFYON KAEAHISAR 
Mustafa Yılmaz İnceoğlu 

ANKARA 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
kkender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

• 12. 7.1965 0 : 2 
229 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 94 
Kabul edenler : 93 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 88 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
ELAZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

GÜMÜŞANE 
Halitt Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tehân Anburun 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemii 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KOCAELİ 

Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun MenteşeoğJu 

MUŞ 
İsa Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE £ 1 X \ X X J JLf 

Kudret Bayhan 
X ^ / J V / U V_Jlv.Li.GX 

ORÎITI 
v X t l / w 

Şevket Koksal 
RİZE 

Osman Mecdi Agun 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

Rıza Isıtan 
SÜRT 

Abdurrahman Kavak 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söyleımezoğl ıı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlıı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankııs 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
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O, Senatosu B : 115 12 7 ,1965 O : 2 
[Çekinser] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 

[Oya katünnycmlar] 
TABÎİ ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Oelâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Saibit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLÜ 
Sırn Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (1.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENIZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin - özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gtindoğan 
M. Cemal Yıldıran 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat ( t Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğîu 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 
Eüat Mahmut KaraktıH 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
A&if Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN 
OA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Amil Artus 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğte 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
İdi l Ünlü 

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 
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& Senatosu B : 115 12 . 7 .1965 O : 2 
Devlet Memurları kanunu tasansmm geçi ci 5 noi maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 3 

Oya katlim ıyanlar : 8 4 
Açık üyelikler : 2 

(Kabul edenler] 
TABÎÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Vehbi Ei*sü 
Suphi öürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'.Kan 
Fahri özdilek 

AFYON KARAHISAE 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğîu 
Celâl Terfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslj 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
Ziya Namı Şerefhan-
pğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Al tan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Bnnguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
fravsi lrçagök 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
/eki islâm 
ıVizamettin ..Özsrül 

GÎRESUN 
Mehmet î/men 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Taföp özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleüs'il 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M, Tekin Arıburun 

Osman Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

ÎZMIR 
Ömer Lûtfi Bozcan 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpa khoglu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekîi 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
I. Etern Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
.1. Ş. Atasagurı 

NİĞDE 
Kudret Hayhay 
izzet Gener 

RİZE 
Osman Meedi Ağır 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 

SIÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Battır' 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğîu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan' 

TOKAT 
Ali Al tun taş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâınil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 
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YOZGAT 

Sadık Artukrnaç, 

ismail Yeşilyurt 

O. Senatosu B : 115 12*. 7 .1965 O : 2 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Hasan Atakan 
Ömer Ergim 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

Tevfik inci 

Hasan Kangal 

Osman Koksal 

Nadir Nadi 

ADANA 
Galip Afşar 

[Reddeden] 
İSTANBUL 

M. Cemal Yıldırım 

[Çekimserler] 

İZMİR 
Hilmi Onat 

S&MSUN 
Refet Rendeci 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Rcfet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkay 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(D 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğ
lu 
Mehmet üııaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Şahit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

/ Oya katı Imıyanlarj 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Cağlayangil 
(B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (İ.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENÎZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
îhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Celâl Er tuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Soınunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 
O v i t Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Cündoğan 
Hasan Ekı^m özden 

İZMİR 
îzzet Birand 
Cahit Okıı re r 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Mehmet TTazer 

KAYSERİ 
Su ad Ilayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmau 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A, Orhan Akça 

MALATYA 
"Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDÎN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

ORDU 
Ksjref Ayhan 

Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekenio£i u 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Esat Mahmut Kara kur t 

ZONGULDAK 
\k i f HiVİdogan 

CUHMURBAŞKAHIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Amil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir- Kuratluoğîn 
Necati Özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

401 — 
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[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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O. Senatosu B : 115 12 7 .1965 0 : 2 
Devlet Memurları kanunu tasarısının geçici 9 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
Üye tayın : 184 

Oy Tepenler : 98 
Kabul edenler : 94 

Reddedenler : o 
Çekinaerler : 4 

Oya katümıyanlar : 84 
Açık üyelikler : 2 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gür»oytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Oelâî Tevfîk Karaaapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BlTLÎS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
dahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DİYARBAKIR 
Aami Erdoğan 

[Kabul 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Rasdım Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Haldt Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcigil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburım 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rdfat öztürkçjiıne 

IZBUR 
Ömer Lütfü Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rif at özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
t. Et em Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zekd Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
tsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NtGDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

RtZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önüer 
Hulusi Söylemezoğiıt 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UEFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmü Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

O. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
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ADANA 

Galip Afşar 

TABU ÜYELER 
Kik mm A»*v:ner 
Eefet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavclioğlu 
(I. Ü.) 
Mehmet özgüne§ 
Selâhattîırı Özfrür 
Mehmet Şükran özkay 
Haydar Tımçkanat. 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

(t) 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünakh 
Sakıp i)m\] 

ADIYAMAN 
Halil Ağar fi.) 
AFYON KARAHÎSAE 
Rasim Haneın^ln 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alisi roğlu 
Hıfzı 0§vız Beksin 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğîn 
İbrahim Saffet O m ay 

AYDIN 
Osman S;! i m Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

[ÇekinaerlerJ 

İZMİR | SAMSUN 
j 

Hilmi Onat j Refet Rendeci 
i 

I Oy o kattlturyanlarj 
Mehmet Güler 

İJÎLECÎK 
Talât Ora.» 

BİNGÖL 
•vıb ri Top<juoğin 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
S \ r rı Uzu rıh asa nogl u 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytü^k 

BURSA 
î lisan Sabri Çağlayangi! 
(B.) 
riaki Güzey 
Şeref Kayalar (I.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
(.'ahit Akyaı 
Mehmet Emin Dıınıl 

DİYARBAKIR 
İhsan Hami t Tijrre! 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan fi. Ü.) 

I HATAY 
; Mustafa Deli veli 
İ IÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nnsir^t Tun*. 

KAYSERİ 
Sn ad Hayrı Ürgüplü 
(Başbakan)' 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı (t.) 
Muhittin Kılıç 
'Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpis'kender 
Hefik Ulusoy 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 

MARDİN 
Abdurralıman Bayar 
Abdüikerım Saraçogîa 

MUĞLA 
Mulallâ Akarca 

ORDU 
Rşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Knmrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoglu 

SÎVAS 
Ahmet ÇVkemnŞm 

TOKAT 
Zihni Botil 

URFA 
Esat Mahmut Karaknr 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyıdogan 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Amkabn 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğiu 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Rasrıp üner 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 

istanbul 
Tekirdağ 

Yekûn 

•~- MHÎHil>-^-<<^sgJW'" 
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Devlet Memurları kanunu tasarısının 237 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Sult çoğunluk sağlanın ist ir ) 

Üye sayısı ; 184 
Oy vere iler : 94 

Kabul edenler : 78 
Reddedenler Î2 
Çekinse rler : 4 

Oya katılmıyarılar : 88 
Açık üyelikler ; 2 

[Kabul edenler] 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
; Hüseyin Kalpaklıoğiu 

KOCAELİ 
I Rifat Özdeş 
; Lûtfî Tokoğlu 

KONYA 
> Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
i î. Etem Erdinç 

I MANİSA 
| Orhan Süersan 
j MARAŞ 
j Cenap Aksu 

Nedim Evliya 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Oürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlıı 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğln 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Mansur Uîusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oplu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Al tan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğîu 

ELAZIĞ 
Celâî Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uçagök 
Ömer Ucıızal 

GİRESUN 
Mehmet tzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Anburun 
O. Zeki Oümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

j MUĞLA 
; Muallâ Akarca 
| Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
< îsa Hisan Bingöl 

j NEVŞEHDR 
i İbrahim Şevki Atasağtı? 
j NİĞDE 
' Kudret Bayhan 

İzzet Gcner 

SAKARYA 
; Turhan Kapann 

SİİRT 
I Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UEFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
^ndık ArtukniJi** 
ismail Yeşilvurt 

ZONGULDAK 
Tarik Renizi Baltan 
Tevfik tnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
İla san A takan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
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[Reddedenler] 

AĞRI 
Salih Türkmen 

GAZİANTEP 
Zeki lalam 
Nlzamettin özgül 

ADANA 
öaJip Afşar 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
EmanuUah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Selfthattin özgür 
Mehmet Şükran özisa-
ya 
Haydar Tunçfcanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
<t) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevök KJarasapan 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hîfaı Oğu2 Bekata 
mUt Etker 
Sabit Kocabeyoğlıı 
îbranim Saffet Om ay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Ekrem özden 

M. Cemal Yıldınm 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

İZMİR 
Hilmi Onat 

[Çekmser] 
KAYSERİ 

Hüsnü Dike#gil 

[Oya hatümıyanlar] 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarbcalı 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri TopçuoğTu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınayttirk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (1.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (î. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
İzzet, Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayın m 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Barbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
AH Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit. Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MANİSA 
Eroin Açar 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

Abdülkerim Saraçoğlu 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumru İn 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğiu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Zihni BetSl 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

O. BAŞKANINCA SB 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ne-oati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Uner ; 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Devlet Memurları kanunu tasarısının geçici 24 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır. 
Üye sayı» : 184 

Oy verenler 95 
Kabul edenler : 94 

Reddedenler 1 
Çekinserler : 0 

Oya katümıyanlar : 87 
Açık üyelikler : 2 

TABÎI ÜYELER 
Mucip A t akl; 
Emanullah Çoloit: 
Suphi Gürsoytrak 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdikk 
AFYON KARAHİ3AR 
Mustafa Yılmaz Inceoğln 
Celâl Tevfik Karasapa»! 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasl] 
Hıfza Oğuz Beka ta 
Rıfat Etker 
MMUSUI* ITlusoy 

ANTALYA 
M oh m ot Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVÎB 
Fehmi Alnaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Pik ret Turhan iril 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
İîasan Ali Türker 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoplu 

ÇANAKKALE 
Nahit A İtan 

ÇORUM 
Aİâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

[Kabul 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELAZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Kesini Ciray 

ERZİNCAN 
! (hriii lîaysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoglu 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uça gök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizam ettin özgrül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

OÜMÜŞAMB 
Fîalit Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Cüleücril 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Mehmet Tekin Arıburun 
O. Zeki Oümüşoglu 
TTasan Ekrem özden 
Rıfat öztürkçine 

İZMİR 
îzzet Biran d 
Ömer Lûtfi Bozcab 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

edenler] 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Nafi An 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekîi 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
ibrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
tsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzet Gren er 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Knpanlı 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlı 

TEKÎEDAÖ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnei 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Atakan 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksa! 
Nadir Nadi 
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[Reddeden] 

SÎVAS 
Rifat öeten 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 
Mehmet özguneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet. Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı ülay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Maeit Zeron (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

AYDIN 
Oşfoan Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Mehmet Güler 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabrı Topçuoğlu 
BOLÜ 

Rahmi A n kan 
yırn tJzunhasanogju 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

[Oya katılmıy anlar] 
HATAY 

Mustafa Deliveli 
İSTANBUL 

Fikret Gündoğan 
Şevket Akyürek 
Cemâl Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okurer 
mimi Onat (I. 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

Ü.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nıısret Tuna 
Mehmet Camlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıp (Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alp iskender 
Refik Ulu soy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Eşref Ayhîiîi 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUM 
Refet Rendeoi 
!'V:thi Tr-vptn&h? 

SÎVAS 
Ahmet Qckfiur,ğ\\i 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zalolr'iî 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyi doğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat A çıka İm 
Muzaffer Alankuş 
Amil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
lîagıp Üner 
W<'îVtİ ö z d e n i z 

N. Zerin Tüzün 
Âdil ünlü 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Bevlet Memurları kanunu tasarısının 36 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt yoğunluk sağlanmıştır.) 
Üye sayısı : 184 

• Oy verenler : 95 
Kabul edenleı : 89 

Reddedenler : 5 
Çekinserler : 1 

Oya katıtmıy anlar : 87 
Açık üyelikler : 2 

[Kabtd edenler] 
TABİİ ÜYELER 

Emanullah Çelebi 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

ANJALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

Kasim Giray 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlv 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M, Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpüdıoğhı 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
t. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
İli)Iduıı Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Geııer 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapan 11 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Detmirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Yas fi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Fer id Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
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[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYELER Vehbi Ersü 
Suplhi Gürsoytrak 
Haydar Tunçkanat 

İSTANBUL 

M. Tekin Arıburun 

[ÇekinserJ 

KÜTAHYA 
A, Orhan Akça • 

[Oya katılmıyanlar] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Kânıil Karavelioğlu 
(İ. Ü.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakııler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Saıkıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
R&sim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (İ.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
îhsan Hamit Tigrol 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (i. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (İ. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkaiın 
Muzaffer Alankuş 
Amil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Adil Ünlü 
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I Açık üyelikler] 

İstanbul I 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Devlet Memurlan kanunu ta:ansının 53 nci maddecine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : QQ 

Kabul edenler : 97 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 83 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Tfavdar Tunçkanat 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz lnce-
oglu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih T ürk m on 

ANKARA 
Niyazi Aöırnaslı 
Mansur Ulu soy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Nkender Cenap Ege 
Fikret Tıırhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Ali T ürker 

BİTLİS 
Ziya Nam i Şeref hanoğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENtZLt 
(Jahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Bamruoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay^ov 

ERZURUM 
Sakıp II at umurlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi l'çatrök 
Ömer TVn?nl 

GAZİANTEP 
Nizamettuı O/.vrül 

GİRESUN 
Mehmet izm en 

GÜMÜŞANE 
Ilalit Zarbım 

İÇEL 
T a l i p Oy.l.ıiHv 

İSPARTA 
Mustafa (îülr'iivril 

İSTANBUL 
M. Erdo&an Adalı 
Mebmre Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat özîürkçine 

İZMİR 
izzet Biran d 
Ömer Lûtfi Dozcah 

Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Ahmet Nnsrnt Tuna 

KAYSERİ 
TTüsnü Dikeçlijril 
üüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet NaH Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki T u l u n a j 
Xüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliva 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mtıallâ Akarca 

MUŞ 
Isa I l isan Binsrül 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudre t Bayhan 
izzet Cener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumru lu 

RİZE 
Osman Mendi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 

SAMSUN 
Fi. E n v e r Iş ıklar 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

SÎVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylem ezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tar lan 

TOKAT 
Ali Al tun taş 

TRABZON 
Şevket Buladofflu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zalosrln 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

U R F A 
Vasfî Gerger 

U Ş A K 
Kâmil Coşkunoğlu 

V A N 
Fer id Melen 
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YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ismail Yeşilyurt 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
KA m i 1 Kara velioğl ıı 
(t ü.) 
Mehmet öz gün eş 
Selâhatt i n özjfü r 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ün al di 
Sakıp önal. . 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (i.) 
AFYON KARAHİSAK 
Rasim TTaneıojrlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Othız Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

Tevfik inci 

[Çekinserler] 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELEI 
Hasan Atakan 
Öiher Ergün 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
M. Cemal Yıldırım 

(Oya kattlmıyanlarj 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
•vıbri Top<,'U<)£lu 

BOLU 
İdilimi Arı karı 
•>irrı lhııuha^anoğlu 

BURDUR 
ı). Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan 
gil (B.) 
f »nki O fi?ey 
Şeref Kayalar (t.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Mâeddin Çetin 

3afa Yalçuk 
DENÎZLI 

reli met Emin Durul 
DİYARBAKIR 

İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Osman Alihncayil 
Edip Som un oğlu 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Cahit Oku re r 
Hilmi Onat (L Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Vr. Ziya Ayrım 
Mehmet Ilazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
^und TTayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza ITlusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MANİSA 
Ferit Alpiskendcr 
Refik Ulusoy 

Hasan Kangal 

Osman Koksal 

Nadir Nadi 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetogıu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TOKAT 
Zilini Bet il 

URFA 
Esat Mahmut Kara kurt 

ZONGULDAK 
\kif EvidoSan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
<:u\\ Koçaş 
Rnver Kök 
-^ahir Kuru tin oğlu 
MWati A/deniz 
Zerin Tüzün 
Rapıp Üner 
Adil Ünlü 

(Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 
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Devlet Memurları kanunu ta:ari3inın 77 nci maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
184 
99 
96 

0 
3 

83 
2 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Acık üyelikler 

[Kabul edenler] 
TABÎÎ ÜYELER 

Mucip Al aklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai () 'Kan 
Fahri özdilek 
Haydar Tunekanat 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Inccoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Mansur Flusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVtN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Oenap Ege 
Fikret Turhançil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıeah 
Hasan Âli T ürker 

BÎTLÎS 
Ziya Şcrcfhanoğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nah i t Al t an 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DtYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin .»Mnıruoğlu 

ELAZIĞ 
Cdlâl Ertug 

ERZİNCAN 
Fehmi I »ay'«oy 

ERZURUM 
Sakıp Ilatunoğlu 
Edip Somun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Havsi IVaırök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
N'izametîin Özsrül 

GÎRESUN 
Mehmet l/men 

GÜMÜŞANE 
rialit Zarbım 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Oülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksı »ley 
M. Tekin A rıhımın 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
ili f at ÖztıVkehıe 

İZMİR 
İzzet P»irand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kan su 
NTevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lütfü Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Diııekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
t. Elem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
'• >rhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Merıtesenğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağuı 

NİĞDE 
Kudret Hay han 
İzzet Cener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman "Mendi Acun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
n . Enver Işıklar 
Rıza İsıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi I »at ur 

SÎVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğln 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
^t»vket P.uladoirlu 
Yusuf Dcmirdağ 
Reşat Za İngin 

TUNCELİ 
Mehmet AH Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

YOZGAT 
^adık A^tukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik Inpi 
CUMHURB ASK ANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan A takan 
Ömer Ersim 
Hasan Kangal 
O^maı* Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
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[Çekinserîerj 

A D A N A 
Galip Afşar 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Rcfct Aksoyoğlu 
K ndn Kaplan 
Kâm il Karavclioğlu 
(t ü.) 
Mehmet özjrüneş 
Seîâhat t in Ozgrür 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaku le r 

A D A N A 
Mehmet Nuri Adcmoğl. 
Mehmet Ünaîdı 
Sak ıp önn l 

ADIYAMAN 
Hali l A ğ a r 
AFYON KARAHlSAB 
Rasim TTancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zcrcn (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
ITıfzı Oğuz Bekata 
Rifa t E t k e r 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

A Y D I N 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
E n v e r A k a (Başkan) 
Mehmet Güler 

İSTANBUL 
31. Cemal Yıldır ım 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

[Oya hatılmıy anlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

•Vsbri Tnp«'Unğ!u 
BOLU 

[lalını i Arı kan 
Sırrı Uzunlıasanoğlu 

BURDUR 
ö . Fa ruk Kınaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan
dı (B.) 
Hnki (iüzey 
Şeref Kaya la r 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKTRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yale.uk 

DENÎZLÎ 
Mehmet Emin Duru! 

DİYARBAKIR 
İhsan II anı it Tigrcl 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Rasim Gir-nv 

ERZURUM 
Osman Alihneaıril 

GİRESUN 
Sabah/it t in Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

[Açık uy 

is tanbul 
Tekirdağ 

HATAY 
M. E n v e r Bahadı r l ı 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
0 . Zeki Günıüşoğlu 

İZMİR 
Cahit Oku re r 
Hilmi Onat ( t Ü.) 

KARS 
Sırr ı Atalay 
Y. Ziya Ayr ım 
Mehmet 1 lazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad l l a y r i Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhit t in Kılıç 
(Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Emin Açar 
Fer i t Alpiskender 
Refik Ulu soy 

MARDİN 
Abdur rahman Bayar 
x\bdülkerim Saraçoğlu 

elikler] 

1 
1 

MUĞLA 
Muallâ A k a r c a 

MUŞ 
tsa IIisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kum ruhi 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Feth i TevetoîHu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öe t en 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Esat Mahmut K a r a k u r t 

V A N 

Ferid Melen 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Amil Ar tu s 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
^«h i r Kun ı t luoğ lu 
Neeati i z d e n i z 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

Yekûn 

— 416 
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Devlet Memurları kanunu taıansının 78 nci maddo.:ine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Eınanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnee-
oglu 
Celâl Tevfik Karasapar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıeah 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
Ziya Nam i Şerefhanoğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit A İtan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 102 

Kabul edenler : 9) 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 3 
Oya katıl mıyanlar : 80 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
bklip Somuııoğlu 

ESKİŞEHİR 
lavsi Uçagök 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
.Vizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet izm en 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarhnn 

İÇEL 
Cavit TevıiK ükyayuz 
Talip özdoiay 

İSPARTA 
Mustafa <!ü|püçyil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

Nevzat özerdcmli 
KASTAMONU 

Ahmet N us ret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet SUCA Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa D in ekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
AbdüTkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kum ruhi 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAM«UN 
TT. Enver Işıldar 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Zîva Önder 
Hulusi Snylempzoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 
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V A N 
F e r i d Melen 

YOZGAT 
Sadık A r t u k ı a a ç 

C. Senatosu B : 11E 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Ba l tan 
Tevfik İnci 

i 12 • 7 .1965 0 : 2 
CUMHURBAŞKANIN 
CA S E Ç İ L E N ÜYELEI. 
Hasan A t a k a n 
Ömer E r g i m 

[ÇekinserlerJ 

A D A N A 
Galip Afşar 

TABİÎ ÜYELER 
E k r e m Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Kadr i Kaplan 
Kâmil Karavcl ioğlu 
( î . Ü.) 
Mehmet ö z g ü n e ş 
Selâhat.tin ö z g ü r 
Mehmet Şükran özkay ; 
H a y d a r Tunçkana t 
Sıtkı ülay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaku le r 

(t.) 
A D A N A 

Mehmet Nur i Âdem 
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sak ıp ö n a l 

ADIYAMAN 
Hali l A ğ a r (I.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim TTaneıoelu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA X3kXv t » A X « X » 

Osman Aüşiroğlu 
Hıfzı Ojhız Beka ta 
Rifat E t k e r 
Sabit, Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

A Y D I N 
Osman Saim Sarıgöl lü 

İ S T A N B U L 
M. Cemal Yıldırım 

Hasan Kanga l 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Kagıp Un er 

SAMSUN 
Refet Iiendecı 

(Oya kattlmty anlar 1 
Fikre t Turhangi l 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Knver Aka ( Başkan) 

Mehmet Güler 
BİLECİK 

Talât Ornn 
BİNGÖL 

Sabri Topcuoglu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzun hasa noğlu 

BURDUR 
Ö. F a r u k K navtürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
aril (B.) 
lîaki <»üzey 
Şeref Kaya l a r ( t . ) 

Ç A N A K K A L E 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

D E N İ Z L İ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hami t Tigrcl 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

E R Z U R U M 
Osman Alihucagil 

GİRESUN 
Sabahatr in Orhon 

H A K K Â R İ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

H A T A Y 
M. Enver Bahadırlı 
\lusta fa Deliveli 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret fîündoğan 
Osman Zeki (Jümüşoğlıı 

ÎZMÎR 
Ha bit Okurcr 
Hilmi Onat 

K A R S 

>ırrı Atalay 
V. Ziya Ayrım 
Mehmet I lazer 

KASTAMONU 
Mehmet ffimlifa 

KAYSERİ 
Su ad TTay.ri Ürgüplü 
(Başbakan) 

K I R Ş E H İ R 

Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Arıılıittın Kılıç 
(Bşk. V.) 

K Ü T A H Y A 
Ahmet Orhan Akça 

[Açık üyelikler] 
İs tanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

MANİSA 
Fer i t Alpiskender 
itefik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi TevMtofflu 

S İVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Uifat öç t en 

TOKAT 
Zihni Beril 

U E F A 
Rsat Mahmut Karaku r t 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
Ç İ L E N Ü Y E L E R 

'Yvai Açıkalın 
M-iızaffcr Alankuş 
Amil Ar tus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kumt luoğ lu 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Adil Ünlü 
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C, Senatosu B : 115 12'. 7 .1965 O : 2 
Devlet Memurlan kanunu tasarısının 92 noi maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayım : 184 
Oy verenler t 101 

FCabul edenler : 80 
Reddedenler : Q 
Çekinserler : 6 

Oya katılmayanlar : 81 
Açık üyelikler : 2 

/Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Mucip Atakl" 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
AFYON KARAHÎSAR 
Muştala Yılmaz iııceoğh* 
Celâl Tevt'ik Karasapau 

AĞRI 
Salih 1 ürkmen 

ANKARA 
Mansur l'lıısoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENlZLÎ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Itasim O i ray 

ERZURUM 
Sakıp Ilatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizanıettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

IÇEL 
f^avit Tevt'ik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Nevzat Özerdendi 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELÎ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obıız 

KÜTAHYA 
1. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersaıt 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkenm SaraçoğİL 

MUĞLA 
Haldun Mentoşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasaguı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gcner 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

Rıza Isıtan 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğin 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Bııladoğlu 
Vusuf Demirdağ 
Reşat ZaloŞîn 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan At akan 
Ömer Ergün 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Kagıp Üner 
Âdil Ünlü 
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BOLU 
Rahmi An kan 

ERZİNCAN 
Fehmi Bayaoy 

GAZİANTEP 

0. Senatosu B : 115 12 • 7.19S5 O 
lReddedenlerJ 

KONYA 7eki İslâm 
İSTANBUL 

M. Cemal Yıldırım 
İZMİR 

Enis Eansu 

Mustafa D in ekli 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

ADANA 
Galip Afşar 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

[Çekinserler] 

AYDIN 
^ikret Tm-hfunril 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 

İZM] 
Hilmi Onat 

SAMS 
Refet Rendec 

{Oya katılmty anlar] 

ADANA AYDIN IZMlR 
Galip Afşar ^ikret Tmharuril Hilmi Onat 

ANKARA İSTANBUL SAMSUN 
Niyazi Ağırnaslı O. Zeki Gümüşoğlu Refet Rendeci 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. Ü.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkay 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlı 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Anal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar ( t ) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alisiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoglu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Osman Kaim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
-*abri Topçu oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ömer Faruk Kmaytürk 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 
Kaki Gfizpy 
Şeref Kayalar (I.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
nazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
thsan Ilamit Tigrel 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (î. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

ÎZMIR 
Cahit Oku re r 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet llazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Ifayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç (Bşk. V.) 
Ahmet îJtıar 

ZONGULDAK 
Tpvt ' ik 11HM 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hasan Kangal 

MANÎSA 
Ferit Alpiskender 
Kefik Uluisoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Eşref Ayhatı 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
\hmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
£ihni Betil 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif .Eyidoğan 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

L20 — 
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Ö. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELEB 

Cevat Açıkalın 

C. Senatosu B : 115 12 . 7 .1965 0 : 2 
Muzaffer Alankuş 
\rail Artus 
Sadi Koça§ 

Enver Kök 

Sahir Kurctluoğlu 

[Açık üyeîiklerj 

istanbul 
Tekirdağ 

Necati özdeniz 

N. Zerin Tüzün 

Yekûn 

- İ21 -
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C. Senatosu B : 115 12'. 7 .1985 O : 2 
Devlet Memurları kanunu tasarısının 03 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : Q8 
Kabul edenler : (J.2 

Reddedenler • I 
Çekinserler : 5 

Oya katılrnıyanlar : 84, 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABtî ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersii 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri JÖzdilek 
AFYON KARAHISAK 
Dil usta fa Yılmaz inceoğlu 
Ueial 1 evlik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Felımi Alpaslan 

AYDIN 
İskender PVmır» Ege 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BURSA 
Cahit. Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nihat A İtan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Kasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi I Jaysoy 

ERZURUM 
Sakıp llatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
fîavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
\izamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet t-/men 

GÜMÜŞANE 
rialit Zarlnın 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip ö/dolay 

İSPARTA 
Mustafa Cülciiyil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin An burun 
Ekrem Özden 
Rifat özt ürk cine 

İZMİR 
Ömer T/it fi liozealı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret. Tuna 

KAYSERİ 
TTüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûti'i Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer O buz 
Ahıtıer, Onar 

KÜTAHYA 
ibrahim Et em Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
N'iivit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Siıersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Mcnteşeoğkı 

MUŞ 
Isa Hisan Binaröl 

NEVŞEHİR 
I. Ş. A t aşağım 

NİĞDE 
Kudret Bay harı 
İzzet Cener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kaparılı 

SAMSUN 
Hüseyin Enver İşıklar 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SSINOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Kesat Zaloeln 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoglıı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tfvfilr İn fi 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Arakan 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp üner 
Âdil Ünlü 
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ADANA 
Galip Afşar 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasiı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Kefet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(İ. Ü.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özka 
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Vurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp Anal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAB 
Rasim ITaneıojrlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Ki fa t Etker 
Sabit Kocabeyosrln 
İbrahim Saffet Ornay 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

C. Senatosu B : 115 12'. 7 .1965 0 : 2 
[Reddeden} 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

[Çekinserler] 
AYDIN 

Fikret Turhangil 

İSTANBUL 

M. Cemal Yıldırım 

[Oya katıbmy anlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet (Jüler 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoglu 

BOLU 
Rahmi An kan 
S im Uzıınhasanoğlu 

BURDUR 
Ömer Faruk Kınaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar(İ.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENÎZLÎ 
Mehmet. Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Ilamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Osman Alilıocagil 

ü.) 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (İ. 

HATAY 
Mustafa Del i ve) i 

İSTANBUL 
Şevket AUyürek 
Fikret Gündoğan 
Osman Zeki (îümüşoğlu 

İZMİR 
fzzet Biran d 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (î.) 

KARS 
Sırrı A ta 1 ay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Mehmet I lazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suat Ilayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç (B^k. V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MANİSA 
Ferit Alpiskerder 
Refik FhiKov 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

[Açık üyelikler] 

Tekirdağ 1 
istanbul 1 

Yekûn 2 

SAMSUN 

Refet Rendeci 

MUĞLA 
Muallâ A kaı-e a 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tpvîogiu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Evi doğan 
CUMHURBAŞKANIN 

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat A çıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Amil Art us 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Şahit K'imtluoğlu 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
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0:Senatosu B : 115 12.7.1965 0 : 2 
Devlet Memurları kanunu tasarısının 233 noi maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehoi Ersü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Haydar Tu uç kan at 
AFYON KARAHISAB 
Celâl Tevfik Karaaa-
pan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Mansur Uluşoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdnfran 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

184 
95 
95 
0 
0 

87 
2 

/Kabul 
ERZİNCAN 

lehini Kay soy 
ERZURUM 

Sakıp liatunoğiu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Sizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet, İzm en 

GÜMÜŞANE 
Ilalit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Ükyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ytebrure Aksoley 
M. Tekin A-rıburun 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

IZMtR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansn 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 

edenler] 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Omız 

KÜTAHYA 
t. Etem Erdinç. 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Sii^rsan 

MARAŞ 
npnap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Flaldun M^ntegeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisarı Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Kayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 

SAMSUN 
n. Enver İşıklar 
Rıza İsıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaln^n 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Perid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

m — 



C. Senatosu B : 11E 
CUMHURBAŞKANIN 

CA SEÇİLEN ÜYELEI 
Hasan Atakan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Oürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Mehmet özgüııeş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkayn 
S^tkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Oalip Afşar 
Mehmet Ünaîdı 
•Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Ra^im nanoıoğhı 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alisiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 

Sabit Koeaheyolrlıı 
ibrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

i 12.7.1985 0 : 2 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 

Nadir Nadi 
Rakip Üneı 
Adil Ünlü 

/Oya katûmtyanlar] 
Fikret Turhangil 
(Bık. V.) 

BALIKESÎP. 
Rnver Aka (Başkan) 
Mnhmet Oiilpr 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
^abri Topj'iıoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uznnhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan
dı (B.) 
f-înki (îiizey 
Şeref Kayalar •(!.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Tlazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Dural 
DIYARBAKLR 

İhsan TTamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Ban guoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

[Açık ü 
î<*fanhnl 
Tekirdağ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa DPIİVPM 

İSTANBUL 

Sfvket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Oümüşoğlu 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (t. Ü.) 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

(Bşk. V.) 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MANİSA 
Fent Alpiskender 
Refik Ulusoy 

yetikler] 
i 

1 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akaroa 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kum ruhi 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
\hrnet Çekemoğlıl 
Rifat öçten 

TTtfW7 A nf 
TOKAT 

Zihni Betil 

URFA 
Ksat Mahmut Karakuîi 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
\kif Evi d oğan 
CUMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oevat A çıka İm 
Muzaffer Alankıış 
Âmil Artna 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kumthıoğlu 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

Yekûn 
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Devlet Memurları kanunu tasarısının tümüne verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Araklı 
Eraanul lah Çelebi 
Vehbi hirsü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Karı 
Fahr i öy.dilek 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz lrıee-
oğhı 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Aeırnasl ı 

ANTALYA 
ölelim ot Pır ı l t ı 
M.. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
i skender fVtıap Rsxo 

BALIKESİR 
Nejat Sn r liralı 
Hasan Âli T ü r k c r 

BİNGÖL 
Sabri TnpfMmîrlu 

BÎTLtS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi A n k a n 

BURSA 
Ca.hit. Or taç 

ÇANAKKALE 
Nalıit Al tan 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 9 5 

Kabul edenler : 9 3 

Reddedenler : 1 
Çekinserler 1 

Oya ka t ı lmıyan la r : 8 7 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
DENlZLt 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Tahsin llauıruoğlu 
ELAZIĞ 

Celâl E r t u ğ 
İtasim (i i ray 

ERZİNCAN 
Kelimi Baysoy 

E R Z U R U M 
Sakıp Hatunoğlu 
0 . Ed ip Somımoğlu 

E S K İ Ş E H İ R 
rîavsi Uçaırok 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamottin özsrül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

GÜMÜŞANE 
Malit Zarbım 

HATAY 
M;. Enver Bnhadırlı 

İÇEL 
ı 'avit Tevfik Okyayn? 
Talip O/ılohîv 

İSPARTA 
Mustafa (îiUcügil 

İSTANBUL 

Mob m re Aksoley 
M. Tekin Ar ıburun 
Kkrem Özden 
M. Cemâl Yıldırım 

ÎZMlR 
izzet Biraııd 
Knis Kansu 
NTevzat özerdendi 

KASTAMONU 
\ h m e t \ uv rp i Tuna 

KAYSERİ 
ITüsnü Dikeçlijril 
Hüseyin Kalpaklıoğiu 

KIRKLARELİ 
\hmet NTaci Arı 

KOCAELİ 
Rifnt özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
MVKn)(>ı 7>>ki Tulurıay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
• ' ' i n i n A i ' f i r 

Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Men te şeu^u 

MUŞ 
İsa I l i san Bingöl 

NİĞDE 
Kudre t Bayhan 

ORDU 
Rşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mccdi Ağım 

SAKARYA 
Turhan Kapanl ı 

SAMSUN 
İT. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
3uphi Batur 

SİVAS 
Ziya ö n d e r 
iulıısi Söyleme/oğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tar lan 

TOKAT 
Ali Altuııtas, 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Kesat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 
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UŞAK 

Kâmil Ooşkmıofflu 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

TABÎ! ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoglu 
Suphi Cürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavclioğlu 
(T. Ü.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı ülay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(D 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (İ.) 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hanmoğîu 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alisiroğıu 
Hıfzı (">ü-nz Bekata 
Rifat Etker 
^abit Kooabpyo&ln 
îbrahim Saffet Omay 
Mansur F b ı ^ v 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

ZONGULDAK 
Tank It'emzi Baltan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Ömer Ery'üıı 
Hasarı Kangal 

[Reddeden] 
BURSA 

Baki Güzey 

[ÇekinserJ 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

[Oya katı I mıy anlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet < îiiler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzu rıh asan oğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
îhsan Sabri Çağlayaııgi 
(B.) 
Şeref Kayalar (t.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Uâeddir. Çetin 

Safa Yalçıık 
DENİZLİ 

Meh mnt Fmin Pnrul 
DİYARBAKIR 

fhsan Ha mit Tigrel 
(Bşk. Y.) 

ERZURUM 
Osman A lih onabil 

GİRESUN 

HAKKÂRİ 
Necip Sevlıan (1. Ü.^ 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ivifat Özîıirkı-ıiıe 

IZMIR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (1. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
V. Ziya Ayrım 
Mehmet flazer 

KASTAMONU 
.Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad nayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza TTlusman 

KONYA 
•Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akra 

MANİSA 
Porlt Alniskendcr 
Refik IV n soy 

MARAŞ 
NTedim İv liva 

MARDtN 
Abdurrahrnan Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarea 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağu* 

Osman Koksal 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

NİĞDE 
izzet Gen»" 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
1 tef et Itendeei 
Fethi Tevetojrlu 

SİVAS 
\hmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
r.̂ Tr.a1'! Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
\kif Eyidofcan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
.Muzaffer Alankuş 
N tu i I A r*tııs 
Hasan Atakan 
Sadi Koçaş 
Knver Kok 
Sah ir Knmtluoğiu 
Nadir Nadi 
WCHÎİ Özdeniz 
N. Zerin Tüzihı 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

115 NCİ BİRLEŞİM 

12 . 7 . 1965 Pazartesi 

Saat : 11,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Denizcilik Bankası Denk Nakliyat 
Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia 
edilen yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu (10/3, 
10/5) 

2. — Anayasa Mehkemesine asıl üye se
çimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se
çimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 

X I . - — • Devlet memurları kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/723; Cumhuriyet Senatosu 
1/567) (S, Sayısı : 664) [Dağıtma tarihi : 
5 . 7 . 1965] (Bitiş tarihi : 25 . 9 . 3965) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

1. — Hâkimler Kanununa ek 5017 saylı Ka
nuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla de
ğiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine da
ir kanun teklifinin Millet Meclisnce kabul ed-
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/676; Cumhu
riyet Senatosu 2/163) (S. Sayısı : 655) ı Da

ğıtma tarihi : 24 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 
25 . 9 . 1965) 

2. — Cezaların infazı hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/860, Cum
huriyet Senatosu 1/564) (S. Sayısı : 656) [Da
ğıtma tarihi : 29 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 
26 . 7.1965) 

3. —• Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı 
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Sa
vunma, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/518, 
Cumhuriyet Senatosu 1/542) (S. Sayısı : 657) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 19651 (Bitiş tarihi : 
5 . 8 . 1965) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar ve İskân, Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/617, Cumhuriyet Sena
tosu .1/548) (S. Sayısı : 658) [Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 13 . 8 1965) 

X 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi He
yeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafın
dan, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu arasında bir ortaklık yartan 12 Eylül 1963 
tarihli Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak 
kabul edilen metnin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mecli
si 1/862, Cumhuriyet Senatosu İ/565) (S. Sayı
sı : 6Öİ) [Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1965] (Bitiş 
tarihi : 19 . 7 . 1965̂ 1 

(Devamı arkada) 



6. — Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabri
kası tamirhanesine ait kerpiç binada 26 . 1.1949 

gecesi çıkan yangm neticesinde Hazine lehine 
doğan alacağın affı hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi İsler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
2/820, Cumhuriyet Senatosu 2/165) (S. Sayı
sı : 660) [Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1965] (Bi
tiş tarihi 23 . 9 .1965) 

X 7. — «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının. Mil
lî Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin Sta-
tütüleri hakkında Andlaşma» ve Eki mektupla
rın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/166; Cumhuriyet Sena
tosu 1/566) (S. Sayısı : 662) [Dağıtma ta
rihi : 1 . 7 . 1965] (Bitiş tarihi : 23 9.1965) 

8. — Toplum zabıtası kurulması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/768, Cumhuriyet Senatosu 1/568) (S. 
Sayısı : 663) [Dağıtma tarihi : 3 . 7 1965] 
(Bitiş tarihi : 25 . 9 .1965) 

2 — 
9. — İl özel idarelerinin ve belediyelerin ge

lirlerinden pay ayrılmasına dair mevcut kanun
lardaki bâzı maddelerin değiştirilmesine, bâzı 
maddelerin kaldırılmasına dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/853; 
Cumhuriyet Senatosu 1/569) (S. Sayısı : 667) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1965] 

10. — 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununda 
bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlar
dan alman Hazine hissesinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/791. Cumhu
riyet Senatosu 1/588) (S. Sayısı . 668) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1965] 

11. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 93 ncü maddesinin sonuna bir bend ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
2/757; Cumhuriyet Senatosu 2/168) (S. Sayı
sı : 666) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1965] 
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