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1. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, Mardin ilinde son zamanlarda 
görülen asayişsizlikler, bu olaylar karşı
sında valinin tutumu, açık bulunan Emni
yet Müdürlüğüne tâyin yapılması, konu
larında demeci 274:276 

2. — Bitlis Milletvekili Müştak Oku
muş'un, kışın uzun sürmesi sebebiyle Bit
lis ilinde bir buçuk aydan beri yem sıkın
tısı çekildiği, hayvancılıkla geçinen ve 
güç durumda kalan vatandaşlara yem yar
dımı yapılması ve kredi verilmesi konula
rında gündem dışı demeci 276 

3. — Giresun Milletvekili î . Etem Kı-
lıçoğlu'nun, İstanbul Emniyet Teşkilâtın
da kaçakçılık, hırsızlık, uyuşturucu mad
de, beyaz kadın ticareti ve bunlarla ilgili 
konularda inceleme yapmak üzere, Ana-

Sayfa 
yasanın 88 nci maddesi gereğince kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi (10/19) 276:277 

4. — Komisyonlardaki açıklara üye 
seçimi. 277 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Devlet Radyosunun TRT Kanunu 
hükümlerini ihlâl edici tarafsız radyo ol
maktan çıkıcı partizan bir davranış içeri
sinde bulunduğu iddia ve isnatlarının ger
çek olup olmadığı hususunu incelemek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu 
kurulmasına dair önergesi (10/20) 277 

6. — Ankara Milletvekili Burhan 
Apaydın'm, Kozlu olayları, TRT mevzuu, 
İstanbul Emniyet Teşkilâtında araştırma 
yapılmasının kabulü ve bakanlara hariç
ten yapılan müdahale konualrında Hükü
met hakkında, Anayasanın 89 ncu mad
desi uyarınca, gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/5) 277:285 

5. — Görüşülen işler 285 
1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 

Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal 



Sayfa 
Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler ka
nun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu 
(1/560, 2/378, 2/591) (S. Sayısı : 527) 285 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Mehmet Ünaldı ve iki arkadaşının, Cum
huriyet Senatosu Teşkilât kanunu teklifi 
ile Millet Meclisi îdare Âmirlerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teş
kilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanunu de
ğiştiren 231 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Anayasa Komisyonu mütâlâası ile Plân 
Komisyonu ve Maliye Komisyonu rapor
ları (2/13, 2/85) (S. Sayısı : 655 e 1 nci 
ek) 285:302 

6. — Sorular ve cevaplar 

A) Yazılı sorula?' ve cevapları 

1. — Adana Milletvekili Yusuf Akıti-
mur'un, Türkiye Cumhuriyeti hudutları
nın içinde bulunan büyük ve küçük göl-

303 

303 

Sayfa 
lerin durumuna dair yazılı soru önergesi 
ve Enerji ve Tabiî kaynaklar Bakanı Meh
met Turgut'un, yazılı cevabı (7/630) 303 

2. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Van'ın Erciş ilçesi îlköğretmen 
Okulu Edebiyat öğretmeninin 1964 yılın
da, Avrupa Konseyi 100 öğretmen projesi 
çevresinde, yurt dışı imtalhanma girip gir
mediğine dair yazılı soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan'm yazılı ce
vabı (7/678) 304:305 

3. — Ordu Milletvekili Orhan Naim Ha-
zinedar'ın, Türk Ansiklopedisinin tamam
lanması için ne gibi tedbirler alınmasının 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan'm, 
yazılı cevabı (7/680) 305:307 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Korkuteli ilçesinde plân tatbikatın
dan bu yana, ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair yazılı soru önergesi ve Başbakan 
adına Köyişleri Bakanı Seyfi öztürk'ün 
yazılı cevabı (7/685) 307:309:320 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Eskişehir Milletvekili A/iz Zeytinoğlu, Es
kişehir'deki sel felâketi dolayısiyle Hükümetin 
uzun ve kısa vadeli tedbirler alması, çiftçilere 
pancar bedelinin hemen verilmesi ve tohum ve 
kredi yardımı yapılması. 

Kars Milletvekili Hasan Erdoğan, komşu 
memleketlerdeki Anadolu asıllı ermenilerin bâ
zı tahriklerle memleketimiz aleyhinde nümayiş 
yapmak istedikleri ve geçmişte Anadolu'da 
Türk - Ermeni münasebetleri konularında gün
dem dışı demeçte bulundular. 

Başkan Euad Sirnıeıı'in Başkanlığında, Si
yasi Partiler grup yetkilileri ve Hükümet tem
silcisinin yeptıkları toplantı sonunda hazırla
nan protokol okundu. Üzerinde yapılan görüş
melerden sonra aşağıdaki şekilde kabul olundu : 

1. Seçimlerin yaklaşmış olması ve çalışma 
günlerimizin de azalmış bulunması sebebiyle 

Aııayas gereğince çıkarılması gereken Siyasi 
Partiler kanunu tasarısının bir an evvel sonuç
landırılmasını temin için haftanın Çarşamba, 
Perşembe ve Cuma günlerinin yalnız bu tasarı
nın görüşülmesine hasredilmesi ve toplantıların 
saat 10,30 dan 13 e ve 15 ten 19 a kadar devam 
etmesi, Çarşamba günleri saat 17 den itibaren 
sözlü soruların görüşülmesi. 

2. Salı günleri yapılacak toplantıların da 
saat 1.5 - 19 arasımda olmak suretiyle müstacel 
işlere •ayrılması ve sunuşlara ait işlevle Cumhu
riyet Senatosundan gelmiş işlerin ve bütçe ile 
ilgili işlerin görüşülmesine hasredilmesi. 

3. Gündemde mevcut takdimen görüşülmesi 
kararlaştırılan tasarı ve tekliflerin dışında ön
celik ve ivedilikle veya gündemde bulunan 
diğer bütün işlere takdimen görüşülmesi gerekli 
görülen tasarı veya tekliflerin, Hükümet mü-
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messili ile istişarede bulunmak suretiyle Meclis 
Başkanlık Divanı tarafından tâyin ve sırasının 
tesbiti. 

Avrupa Konseyi îstişari Meclisinin 17 nci 
döneminde T. B. M. Meclisini temsil edecek asıl 
ve yedek üyelerin isimleri okunarak bilgiye su
nuldu. 

Giresun Milletvekili î. Eteni Kılıçoğlu'nun, 
İstanbul Emniyet Teşkilâtında kaçakçılık, hır
sızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın ticareti 
ve bunlarla ilgili konunlarda inceleme yapmak 
üezere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince ku
rulanışı kabul edilen Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimi, henüz C. K. M. P. grupun-
dan aday gösterilmediği için, 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Devlet 
Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini ihlâl 
edici tarafsız radyo olmaktan çıkıp partizan 
bir davranış içerisinde bulunduğu iddia ve is
natlarının gerçek olup olmadığı hususunu ince
lemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi hakkında Anayasa Komis
yonundan henüz rapor gelmediği için, konula
rın. gelecek birleşime bırakıldığı, 

Komisyonlardaki açıklar için yapılan üye 
seçimi sonunda çoğunluk sağlanamadığı ve gele
cek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Adalet Bakanı İrfan Baran'm, seçimlerle il
gili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 

ve bu kanunlara bâzı hükümler eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısının havele edilmiş oldu
ğu Adalet ve Anayasa komisyonlarından seçi
lecek beşer üyeden kurulu Geçici bir Komisyon
da görüşülmesine dair önergesi, üzerinde yapı
lan görüşmelerden sonra kabul olundu. Bu Ge
çici Komisyona İçişleri Komisyonundan da beş 
üyenin alınması hakkında Giresun Milletvekili 
Nizamettin Erkmen'in önergesi kabul edildi. 

Ankara Milletvekili Burhan Apaydm'm Koz
lu olayları, TRT mevzuu, İstanbul Emniyet 
Teşkilâtında araştırma yapılmasının kabulü ve 
bakanlara hariçten yapılan müdahale konula
rında Hükümet hakkında, Anaysnın 89 ncu 
maddesi uyarınca, gensoru açılmasına dair 
önergesi okundu, Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince gündeme alınıp almmıyacağı hususu
nun gelecek Birleşimde görüşüleceği bildirildi. 

Siyasi Partiler kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere bir sure devam olundu. 

27 . 4 . 1965 Sah günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere (Saat : 18,10 da) Birleşime son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 

TRT Genel Müdürünün kadro maaşı, aldığı ma
aş, tazminat, yolluk ve sair özlük haklarının 
neler oldğuna dair yazılı soru önergesi, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/711) 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu,nun, yapılması düşünülen kâğıt hamuru 
fabrikalarından birinin Ceyhan ilçesinde inşası
nın düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı 
soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/712) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Teş

kilât ve vazifelerine dair Kanunun 26 nci mad
desinin kaldırılması ve bu kanuna üç madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı (1/842) 
(Plân Komisyonuna) 

2. — 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Ka
nunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasansı (1/843) (Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

Tezkere 
3. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Ano

nim Ortaklığının 1964 yılma ait bilanço, kâr 
ve zarar* hesaplarının sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/1168) (Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 
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M. Meclisi B : 93 
Raporlar 

4. — Cumhuriyet Senatosu 'Tabiî Üyesi 
Kâmil Karavelioğlu ve üç arkadaşının, Subay 
ve Askerî memurların mecburi hizmetleri ve 
istifalarına dair 6077 sayılı Kanuna bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (2/758) (Gün
deme) (S. Sayısı : 942) 

27 . 4 . 1965 O : 1 
5. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 

Suphi Batur'un, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri îçhizmet Kanununun 43 ncü maddesi
nin 2 ııci fıkrasına (a) fıkrası olmak üzere 
yeni bir fıkra (eklenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/816) (Gündeme) (S. Sayısı : 934) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin. 

KATİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), Süreyya öner (Siirt) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Otoma
tik cihazlara lütfen işaret ediniz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN —• Yoklama işlemi bitmiştir. Ço
ğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI . 

1 — Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar-
%n Mardin ilinde son zamanlarda görülen asayiş
sizlikler, bu olaylar karsısında valinin tutumu, 
açık bulunan Emniyet Müdürlüğüne tâyin ya
pılması konularında demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Esat Kemal 
Aybar, konuşmanız ne hakkında? 

ESAT KEMAL A VB Ali (Mardin) — Mar
din'deki inzibat ve asayiş meseleleri hakkında. 

BAŞKAN — Mardin'deki inzibat ve asayiş 
meseleleri hakkında, buyurun. Sayın Aybar kı
sa olsun, efendim. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım. 

Bilhassa son zamanlarda Mardin ilimizde em
niyet ve asayişin teni in edilmediğini ve burada 
ikamet eden vatandaşlarımızın bÜ3rük bir endişe 
ve huzursuzluk içinde bulunduğunu öğrenmiş 

bulunuyorum. Aldığım haberlere göre bâzı hâ
diseleri yüksek ıttılaınıza sunmak isterim. Bun
dan kısa bir müddet evvel Mardin'e bağlı İdil il
çesinin A. P. Başkanı Abdullah Dalmış'm mal
ları gaspcdilraiş. Zamanında keyfiyeti kayma
kamlığa haber verdiği halde, kaymakamlık gere
ken ilgiyi göstermemiş ve olayın maddi delille
ri elde edilmeden tanzim edilen şeklî bir zabıt 
varakası mahkemeye tevdi edilmiştir. Artan şa
kilerin takibinde gerekli önem. gösterilmemekte
dir. 

Diyarbakır - Mardin şosesi üzerinde Mardin'e 
iki kilometre mesafede Diyarbakır'dan Mardin'e 
gelmekte olan posta arabası soyulmuş, PTT'nin 
yüzbinleri gitmiş ve emniyet gerekli takibatı 
yapmamış, faillerini elde edememiştir. 

(<cnc kısa bir müddet önce tüccar Ömer Ber
ber Cuma isminde bir vatandaşımızın evine gece 
silâhlı ve maskeli kişiler girmiş, silâh tehdidi ile 
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kasasını açtırmış, paralarını almış ve emniyet ge
reken ilgiyi göstermemiş, failleri elde edeme
miştir. 

Yine birkaç gün önce Mardin'de fotoğrafçılık 
yapan Avni isminde bir vatandaşımızın gece evi
ne giderken -şehrin içinde- başına bir yumruk 
vurulmuş maskeli kişiler tarafından üzerindeki 
paraları alınmış; failleri meydana çıkarılama
mıştır. 

Yine birkaç gün evvel Mardin'de tüccar Ab-
dülaziz Şahkulubey isminde bir vatandaşımızın 
gece evine maskeli kişiler girmiş ve kendisinden 
iki bin, oğlundan da iki bin olmak üzere 4 bin 
lira parasını almışlar; korkusundan vaziyeti em
niyete dahi haber verememiştir. 

Şimdi Mardin ilimizde durum nedir? Vatan
daşlar akşamdan evlerine kapanmakta, evlerini 
kilitlemekte ve misafir dahi kabul edememekte
dirler. Bu durum karşısında muhterem arkadaş
larım, soracaksınız, Mardin'de emniyet müdürü 
yok mu? Mardin'de vali yok mu? Bunun cevabı
nı ben arz edeyim. Mardin, gibi asayişi önemli bir 
hudut vilâyetinde emniyet müdürü maalesef yok
tur. Emniyet müdürü alınmış ve yerine tâyin 
yapılmamıştır. E, vali ne ile meşguldür? Müsaa
de buyurursanız onu da size arz etmek isterim. 

Valinin durumunu arz etmeden önce, bâzı ya
zıları okumak istiyorum. Bu bir telgraftır; Dicle 
Belediye Reisi ile ilgili bir telgraf. Deniyor ki : 
«Belediye Muhasibi Hamza Dilekçi'nin vazife
sinde gösterdiği ihmal ve suiistimal dolayısiyle 
kadrosu ve yeri değiştirilirken bunu istismar 
eden mahallî Halk Partililer valiye gitmiş ve va
li vasıtasiyle belediye reisi tehdit edilmiştir.» Bu I 
bir telgraf. 

Vali ne yapmıştır? Vali belediye reisinin mu
vafakatini dahi almadan, sormak lüzumunu dahi 
hissetmeden vazifesinden uzaklaştırılan bu bele
diye memuruna yer açtırmak için İdil tahrirat 
kâtibini İdil'den alarak Nusaybin'e vermiş ve bu 
şahsı doğrudan doğruya İdil ilçesine tahrirat kâ
tibi yapmıştır ki, İdil ilçesi Dicle ilçesine 30 km. 
mesafededir. 

Şimdi Midyat ilçesinden, vatandaşlar toplu
luğundan bir mektup, deniyor ki; «Mardin Va
lisi Ali Ulvi Sulukioğlu'nun vazifeye başladığı 
günden bugüne kadar sanki valilik yapmak için 
değil doğrudan doğruya Cumhuriyet Halk Par-

27 . 4 . 1965 0 : 1 
tisi Başkanlığını ifa etmek için gelmiş gibi dav
ranmaktadır.» Münderecatı itibariyle hâdiseler 
zikredilmektedir. Bunların hepsi zamanında şi
kâyet konusu olmuş ve dilekçeler İçişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. 

Şimdi Mardin etrafından bir diğer vatandaş 
topluluğunun mektubundan bir cümle, okumak 
isterim. «Sayın Valimizin himmetiyle hergün ye
ni bir oyuna mâruz kalmaktayız. Ve bu yeni 
oyunlar neticesi bir miktar arazimiz elimizden 
alınıp hasımlarımız olan Halk Partililere veril
mektedir. Nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı 
bilmemekteyiz. İmza, Hüseyin Keleş.» 

BAŞKAN — Sayın Aybar, Valinin partizan 
durumu değil, Valinin emniyet ve asayişteki tu
tumu üzerinde konuşun, lütfen. Parti meselesini 
lütfen mevzuubahis etmeyin rica ederim. Konu
şurken o hususta dikkatinizi rica ederim. 

ESAT KEMAL AYBAR (Devamla) — Sa
yın Başkan, bendeniz, önemli vazifesi itibariyle 
asayiş ve emniyeti temin etmekle mükellef bir 
idare âmirinin halen ne ile vaktini geçirdiğini de 
belirtmek istedim. Bu asayişe ve memleketin em
niyetine müessir olan bir olaydır. Müsaade bu
yurursanız zaten bu konuya dair maruzatımı 
bitirdim. 

Şimdi, Sayın Dalhiliye Bakanlığı ne yapmakta
dır? Bunu da arz edeyim. 

Hâdiseler günü ;gününe ve zamanında Dahili
ye Bakanlığına şikâyet edilmiştir. Dalhiliye Bakan
lığı ittihaz ettiği usule göre, şikâyet konusu olan 
dilekçeleri şikâyet edilen makama göndermekte 
ve bu konular üzerinde bilgi istemektedir. Bir 
vatandaşımız Mardin'den kalkıyor, buraya geli
yor. Mahkeme ilâmına rağmen, vilâyetin kendi 
arazisini 5917 sayılı Kanuna göre muhalifleri 
olan mahallî Halk Partisi vatandaşlara menfaat 
mukabili verildiğini iddia ediyor ve bunu imzalı 
bir dilekçe ile Dahiliye Bakanlığına takdim edi
yor. O vatandaşla beraber ben de Dalhiliye Vekâ
letine gittim, vaziyeti arz ettim. Dahiliye Bakan
lığı bu şikâyeti tetkik etmek için emir verdiler. 
Emir üzerine vatandaşlar Ankara'dan ayrılıp 
gittiler. Aradan 15 gün geçti, bir haber : «Daha 
müfettiş gelmedi.» Sayın Dalhiliye Bakanına'vazi
yetti İbir daha arz ettim. Dahiliye Bakanı hâdise 
mahalline müfettiş gittiğini biliyor. İlgili daire
den sordu : «Daha müfettiş gitmedi efendim» 
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M. Meclisi B : 93 
dediler. «Btemen emir verin biz göndereceğiz» I 
dediler. Bunun üzerine yakın alâkaları dolayısiy-
le tekrar emir verildi. Verilen emir hâdiselerin 
tahkiki noktasına münhasırdır. Yine efendim, 
uzun bir süre sonra bu muayyen bölgelere gön
derilen bir müfettişe; Mardin'e de uğrayıp bu 
hâdiseleri şöyle bir gözden geçirmesi emri veril
miştir. Müfettiş dört günden beri Mardin'e git
miştir, bugüne kadar hiçbir şahsın ifadesini al
mamıştır. Çeşitli yönlerden ihbar edilen partizan 
zihniyetin tathkikinde kendisini vazifeli görme
mektedir. Bâzı temennilerimle mâruzâtımı to
parlamak istiyorum. 

Bir memlekette asayiş ve emniyet işi mevcut 
Hükümetin itibarı ve haysiyeti işidir. Buna bi
rinci derecede önem vermek lâzımdır. Bilhassa I 
Mardin gibi Doğu ve hudut bölgesinde, asayişi 
mühim olan bir hudut bölgesinde kuvvetli, bita
raf bir vali, münhal bulunan emniyet müdürlü
ğüne kuvvetli ve bitaraf bir emniyet müdürünü 
tâyin etmek lâzımdır. Bu kadar imzalı şikâyetler 
karşısında halen Mardin'de bulunan mülkiye mü
fettişine, valinin bu tutumunu etraflı bir şekilde 
incelemesi ve hâdisede suiistimal görüldüğü tak
dirde gereğine tevessül edilmesi için gereken em
ri vermek gerekmektedir. Muhterem arkadaşla- I 
rım, hepinizi hürmetle selâmlarım. I 

2 — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuzun, 
kışın uzun sürmesi sebebiyle Bitlis ilinde bir bu
çuk aydan beri yem sıkıntısı çekildiği, hayvan
cılıkla geçinen ve güç durumda kalan vatandaş
lara yem yardımı yapılması ve kredi verilmesi 
konularında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Müştak Okumuş ne hak
kında söz istiyorsunuz? I 

MÜŞTAK OKUMUŞ (Bitlis) — Sayın Baş
kanım Bitlis'te yem sıkıntısı hakkında konuşaca- I 
ğım. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Okumuş. I 
VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Ben 

de deminki 'konuda söz istiyorum 'Sayın Başkan. I 
BAŞKAN — Maalesef veremiyeceğim Sayın 

Doktorum. Aynı mevzuda olmaz. I 
MÜŞTAK OKUMUŞ (Bitlis) — Muhterem 

arkadaşlarım, Bitlis'in geçici'bir derdi için hu
zurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. Malûmları
nız olduğu üzere, bu sene çok şiddetli geçen kış 
bütün ağırlık sıkletini Doğuda toplamıştır. Tah- I 
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min ediyorum Doğudaki diğer vilâyetler de az 
çok Bitlis kadar yem sıkıntısı içindedirler. Ya
kınlarda birçok muhtarlıklardan aldığım malû
mata göre Bitlis ve köyleri birbuçuk aydanberi 
yem sıkıntısı ile karşı karşıyadırlar. Bitlis'e ya
kın köyler vilâyete müracaat etmişler, valiliğin 
belediye ile birleşerek bu yakın köylerin kısmı 
âzamisinin çok az ihtiyaçlarını temin edilebil
miştir. Ama halen kar örtüsü altında bulunan 
Bitlis köylerimizin çoğu yem sıkıntısı içinde kıv
ranmaktadır. 

1962 senesinde Doğu'da yine böyle bir sıkıntı 
daha olmuştu. O zaman Hükümet titizlikle bu işe 
el koydu ve vatandaşın dertlerini dindirmeye 
gayret-etti. Şimdi Hükümetten istirhamım : Bit
lis'te esasen çok fakir olan ve çok az hayvancılık
la geçimini temin eden köylülerin dertlerini gi
dermek için Hükümet Bitlis ve köylülerine yem 
yönünden bir yardım yapsın. Bu hemen müm
kün olmuyorsa, hiç olmazsa yem kredi bakımın
dan bir yardımın biran evvel oradan temin et
meleri hususuna tevessül buyursunlar. 

Halen bu yardımların gidebilmesi için Silvan 
ve Mutki kazalarımızın merkeze giden yolları ka
palıdır. Bu yolların da açılabilmesi, Bitlis'e bağ
lanabilmesi için 11 nci Bölge yardımı ile yolun 
düzeltilmesi ve karların atılması hususu 11 nci 
Bölgeye talimatla bildirilsin. Maruzatım bu ka
dardır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Gündem dışı daha birçok arka
daşımız söz almışlardır. Onlara, başka günlerde 
ve sırasiyle söz vereceğim. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sa
yın Başkanım, Çifteler'de geçen bir hâdiseyi kı
saca arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (EsMşehir) — Çif
telerde bir memur üzerinde geçen bir hadiseyi 
kısaca izah edeyim. 

BAŞKAN — Şevket Bey, bu mevzuu birlik
te bir konuşalım. Daha birçok arkadaşlarım gün
dem dışı söz istemişlerdir. Sizin bu sözünüzü ge
lecek birleşimlerde nazarı itibara alalım. 

Şimdi gündeme geçiyoruz. 

3. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğ-
lu'nun, İstanbul Emniyet Teşkilâtında kaçakçı
lık, hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın 
ticareti ve bunlarla ilgili konularda inceleme 
yapmak üzere, Anayasanın 88 nci maddesi ge-
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reğince kurulması kabul edilen Meclis Araştır
ma Komisyonuna üye seçimi (10/19) 

4. — Komisyonlardaki açıklara üye seçimi. 

BAŞKAN — Beş partiden verilen namzetleri 
tab ettirip sizlere sunduk, kâğıt halinde o oyları 
kullanırsınız lütfen. 

İkincisi de Komisyonlarda açık btdunan üye
liklere üye seçimi. Münhallere, boşluklara ait. 
Bunları da partiler oranında tesbit ettikten son
ra dağıtmış bulunuyoruz. 

Şimdi Yüksek Heyetinize sunacağım. Bu ara
da araştırma komisyonuna üye seçimi ile komis
yonlardaki boşluklara üye seçimi işinin birlikte 
yapılması hususunu oyunuza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A. P. aday değiştirmekte ısrar ediyor mu 
Sayın Savacı? 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — I 
Evet. 

BAŞKAN — Efendim, ayrı ayrı iki seçim 
için, iki tane tasnif heyeti seçiyoruz. Birisi araş-
tırma için, diğeri de komisyonlardaki münhal 
bulunan üyelikler için... 

Muhittin Güven buradalar mı efendim?.. Bu
rada... 

BAŞKAN — Sayın Burak, buradalar. 
RATÎP TAHÎR BURAK (İstanbul) — Efen

dim, memurlar kanun tasarısında vazifeliyim. 
RATİP TAHÎR BURAK (İstanbul) — Efen

dim, Memurlar kanun tasarısında vazifeliyim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın ihsan Ataöv, burada. Sayın Ekrem 

Ağva, burada. 
Efendim, bu Araştırma Komisyonu için Sa

yın Güven, Sayın Ataöv, Sayın Ağva seçilmiş
lerdir. 

Şimdi, komisyonlardaki münhaller için seçi
lecek tasnif heyetine üye seçiyoruz: Zeki Yağ-
murdereli. 

ZEKİ YAĞMURDERELil (Trabzon) — Ben
deniz adayım efendim. 

BAŞKAN — Mani yok efendim. Zeki Yağ-
murdereli'yi yazdık efendim. 

Haldun kısayol, burada. Oğuz Demirtüzün, 
burada. 

Efendim, komisyönlurdaM mümhallere seçile
cek arkadaşlarımızın tasnifine de Sayın Zeki 
Yağmurdareli, Sayın Haldan Kısayol, Sayım 
Oğuz Demirtüzün seçilmişlerdir. | 
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Salondan ayrılmamalarını rica ederim. 
Baştaki tek sepet Araştırma Komisyonu için* 

dir. Diğer ikinci sepet ise komisyonlardaki mün
hal üyelikler içindir. Ona göre lütfen hareket 
ediniz. 

izmir'den başlıyoruz. 
(izmir seçim bölgesinden başlamak suretiyle 

oylamaya gidildi.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar lütfen acele etsinler... Oylarını kullanmıyan 
arkadaşlarımız var mı?.. Oy sepetlerini zabıt 
kâtiplerinin olduğu sıraya aldırıyorum. Oylarımı 
kullanmıyan arkadaşlar orada kullansınlar. 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı parti
zan bir davranı§ içerisinde bulunduğu iddia ve 
isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu in
celemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulma
sına dair önergesi (10/20) 

BAŞKAN — Sayın Ataov'ün önergeleri ha
vale edildiği komisyondan gelmediği için geçi
yoruz. 

Gündemin üçüncü maddesini birinci madde
siyle birlikte oyladık. 

6. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydın'-
m, Kozlu olayları, TRT mevzuu, istanbul Em
niyet Teşkilâtında araştırma yapılmasının ka
bulü ve bakanlara hariçten yapılan müdahale 
konularında Hükümet hakkında, Anayasanın 
89 ncu maddesi uyarınca, gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/5) 

BAŞKAN — önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümet hakkında gensoru açılması talebi

mi, gerekçeleri ile birlikte, aşağıdaki şekilde arz 
ederim : 

1. Kozlu'da cereyan eden ve iki işçinin ölü
müne sebebiyet veren hâdiseler, Hükümetin ba
siretsiz ve sorumsuz davranışlarının sonucudur. 
Hükümet, Kozlu hâdiselerini önleyici tedbirleri 
vaktinde almak dirayetini göstermemiştir. 

Adlî tahkikat kanunsuz grev yapıldığı iddi
ası yönünden olmaktadır. Zonguldak Savcılığı, 
yalbancı tahrik veya yabancı ideolojilerin tesiri 
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tahtında hâdiselerin meydana geldiği şeklindeki 
iddiaları kanuni bakımdan değerlendirmemiştir. 

Bu bakımdan konu, Anayasanın 132 nci mad
desinin, üçüncü fıkrası dışında kalan bir hüvi
yetle Yüksek Meclise iş bu gensoru önergesiyle 
•göt/i ril mi ş ol m. akt adır. 

2. TRT Kurumu hakkında Meclis Araştır
ması istiyon önerge, gerçekte, Anayasaya aykırı 
ibir mahiyeti açıkça taşımasına ve önerge sahibi 
ile önergeyi benimsiyen bâzı koalisyon ortağı 
partilerin sözcülerinin Yüksek Meclisteki izah
ları bu durumu aşikâr bir hale getirmesine rağ
men; Hükümet adına konuşan Turizm ve Tanıt
ma Bakanı, önergeye iştiraki tazammum eder mâ
nada beyanda bulunmakla, Hükümet de Anaya
saya aykırı davranışın ve zihniyetin doğrudan 
doğruya içine girmiştir. 

Öte yandan, Başbakan tarafından Senatoda 
yapılan konuşma ile Hükümetin önerge karşı
sında bitaraf olduğu açıklanmıştır. 

icraya taallûk eden hususlarda, Hükümet 
görüş sahibi olmak gerekir. Hükümetin bitaraf
lığı idare ve vatandaş münasebetlerinde bahis 
konusudur. Esasen buna, Anayasanın 12 nci 
ırınddo.Mİ gereğince riayet mecburidir. Vatan
daşın kanun önünde eşit muamele görmesi 
Hükümetin bitaraflığını gerektirir. Fakat, bir 
Hükümetin icra sorumluluğunu taşıdığı Yüksek 
Meclis huzurunda kanunların tatbiki ile ilgili 
bir hususta bitaraflık hüviyetine bürünerek 
âtıl. bir duruma girmesi görülmüş hâdise değil
dir. Bu ancak Hükümetin icra sorumluluğunu 
taşıma cesaretsizliğini gösterir. 

Diğer taraftan, Anayasaya riayet prensibine 
hassas bir şekilde bağlanacağını programında 
açıklıyarak Yüksek Meclisten güven oyu alan 
Hükümetin, Anayasaya aykırı mahiyet taşıyan 
bir önergeye iştiraki veya lâkayıt kalışı sure
tiyle, güven sebebini sarsıcı bir istikrarsızlık 
içinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Anayasanın 121 nci maddesine göre, TRT 
Kurumu özerk kamu kişisidir. Meclis araştır
ması istiyen önerge, bu kurumu Anayasa hük
münü ihlâl edici şekilde hedef almasına rağ
men, Hükümet bir yandan ithama iştirak ve 
öte yandan sessiz bir davranışa girerek, kuru
mu itham ve isantlar karşısında kendi kendini 
savunma zorunluğuna sürüklemiştir. Kurum 
hakkında memleketin güvenliği ile ilgili suç is-
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natları, Hükümeti teşkil eden dört partinin üçü 
tarafından yapılmıştır. Böyle olunca Hüküme
te vücut veren partilerce yapılan isnatların, ger
çekte, Hükümetin kaanati olduğu sonucuna 
müncer olmaması imkânsızdır. Bu takdirde ise 
Hükümetin TRT Kanununda mevcut yetkilerini 
şimdiye kadar kullanması gerekirdi. Hükümetin 
Başbakanın beyanı muvacehesinde TRT hakkın
da fikir ve kanaat taşımaması halinde ise ka
nunları tatbikle mükellef olan icra organının bu 
görevini ifa edemediği sonucu hâsıl olur. 

Her iki halde Hükümeti, Yüksek Meclise 
karşı (Siyasi sorumluluk) altına sokar ki, bu 
da Hükümete güven duyulmamasmı icabettirir. • 

Anayasamız, kuvvetler ayrılığı prensibini 
kabul etmiştir. Anayasanın beşinci maddesine 
göre yasama yetkisi T. B. M. M. ne; altıncı 
maddesine göre de yargı yetkisi Türk Milleti 
adına bağımsız mahkemelere aittir. Parlâmento ' 
dışındaki vatandaşların suç ve suçluluklarının 
Meclisten seçilecek bir heyetle tesbitini istemek 
yargı yetkisine tecavüzdür. Vatandaşların nor
mal kaza mercileri dışında hareketlerinin suç 
olup olmadığını araştırarak bir yargıya varmak 
Anayaasnm 32 nci maddesine aykırıdır. 

Bu aykırılıklara iştirak eden bir Hükümet, 
Anayasayı koruyamaz ve görevine devam ede-
moz. 

3. Yüksek Meclise diğer bir önerge ile ge
tirilmiş olan, istanbul Polis Teşkilâtının ağır 
suçlar işlemekte olduğu ithamına, önergeye ka
bulü için oy kullanarak Hükümet adına içişleri 
Bakanı iştirak etmiştir. Bu demektir ki, icra 
sorumluluğunu taşıyan bir Hükümet kendi emri 
altındaki bir teşkilâtı itham etmekte ve fakat 
gereğinin yapılmasını Yüksek Meclisten bekle
mektedir. Anlaşılıyor ki, Hükümet, icra organı 
olarak hem görevini, hem de sorumluluğunu 
müdrik değildir. 

4. Anayasanın 4 ncü maddesine göre Türk 
Milletine aidolan egemenlik Anayasanın koydu
ğu esaslar dairesinde yetkili organlar eliyle kul
lanılır; hiçbir kimse kaynağını Anayasadan al-
mıyan bir devlet yetkisi kullanamaz. 

Halbuki, müşahede olunduğuna nazaran, 
Başbakan, kaynağı Anayasadan gelmiyen bir 
etki altında tutulmak istenilmektedir. Ve tutul
maktadır. Koalisyon hükümetine iştirak eden 
ve fakat başkanı Hükümet dışında kalan bir 
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partinin genel başkanı, değil Başbakana, kendi 
partisinin bakanlarına dahi direktif veremez. 
Anayasanın 105 nci maddesine göre, Başbakan, 
bir parti başkanının şahsi görüş ve politikasının 
değil, Hükümetin genel siyasetinin yürütülme
sinin gözeticisidir. Ayrıca, bakanlar, mensubol-
duklan partinin genel başkanına karşı değil, 
Yüksek Meclise karşı sorumludur. 

Hükümetin, kendi bünyesi dışında kalan ki
şilerin sorumsuz davranışlarına mâruz kalması 
ise, memleketimizi iç ve dış politika bakımından 
telâfisi güç durumlara sokabilir. Millet ve mem
leket mukadderatı, doğrudan doğru\a Yüksek 
Meclise karşı sorumluluğunu müdrik bir Hükü
mete her zaman ihtiyaç gösterir. 

Yukarda arz ettiğim sebepler yönünden 
Yüksek Meclisin Hükümet hakkında Anayasa
nın 89 ncu maddesi gereğince gensoru açılma
sına karar vermesini saygı ile rica ederim. 

Ankara 
Burhan Apaydın 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Memduh Erde-
mir arkadaşımızın bir önergeleri vardır. Sayın 
Apaydın'm takriri okunduktan sonra grup 
adına usul bakımından söz istiyorlar. Bu fi
kirde İsrar ediyorlar mı? 

MEMDUH ERDEMlR (Kırşehir) — Sa
yın Başkanım, usul hakkındaki söz talebim geçen 
öelse ile alâkalıdır. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Sayın 
Başkanım, Adalet Partisi Grupu adına biz' 
istiyoruz. 

BAŞKAN — İcabını yapacağım. 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Apaydın'in 

gensoru önergesini okuttum, önergenin nazara 
almaTnıyacağı hakkında A. P. Grupu adına ve
rilmiş bir önerge vardır, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Burhan Apaydın tarafından Başkan

lığınıza takdim edilen ve metni itibariyle kıs
men gazetelerde intişar eden gensoru önerge
sinin tam metin olarak tetkikinden anlaşılacağı 
üzero, 

1. Kozlu olaylarının, 
2. TRT Kurumunun tarafsızlığım ihlâl 

edip etmediği yolundaki müzakere ve münaka
şalarda Hükümetin tutumunun, 

3. İstanbul Polis Teşkilâtı hakkında tale-
bedilmiş olup da Meclisçe karara bağlanan araş-
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tırma komisyonu teşkili hususu ele alınarak 
bu sebeplerle bir gensoru müzakeresinin açıl
ması talebedilmektJedi r. 

Anayasanın Meclis murakabesi yollarını 
tadadeden 88 - 89 ve 90 nci maddeleri soru, gen
soru, genel görüşme, Meclis araştırması ve Mec
lis soruşturması müesseselerini tanzim 'etmiş
tir. Ancak bu müesseseler birbirinden ayrı usul 
ve prosedüre bağlı olarak işlemesi icabeden 
müesseseler olup esasen tatbikat da bu yolda
dır. Böyle olunca : 

1. Meclisimiz aynı konuyu hem araştırma 
hem de gensoru müessesesini harekete getirmek 
suretiyle ele alamıyacağı bir bedahattır. Nite
kim önergede mevzuubahsiedilen TRT ve İstan
bul Polis Teşkilâtının durumu Meclisimizce 
araştırma olarak ol e alınmış ve henüz netice
lenmemiştir. Meclisimizin araştırma mevzuu ola
rak ele almış olduğu bu hususlar neticeye bağ
lanmadan aynı mevzuların gensoru olarak ele 
alınması mümkün değildir. 

2. Esasen Anayasa Komisyonundan geçe
rek Meclis gündemine girmiş olan Millet Meclisi 
İçtüzük teklifinin 237 nci maddesinde «Gensoru 
önergesinin verilemiyeceği haller» başlığı altın
da çeşitli ihtimalleri derpiş ederek bir mura
kabe yolunun işlemesi halinde aynı mevzuda 
gensoru önergesi verilemiyeceğini sarahaten ifa
de etmektedir. Mezkûr teklif Meclisimizce kabul 
edilerek nihai şeklini almamış olmakla beraber 
Anayasa Komisyonumuzun salâhiyetle tetkik 
ederek Meclisimize sunduğu kıymetli bir muta 
olarak ortadadır. 

3. Gensoru önergesinde yer alan 3 ncü 
konu esasen tamamı ile kaza mercilerinin el 
koyduğu Kozlu olaylarıdır. Anayasamızın 
1.32 nci maddesinde adliyeye intikal etmiş bir 
mevzu da yasama Meclisi erinde her hangi bir 
beyanda bulunulmıyacağı sarahaten ifade edil
mektedir. Bu hüküm muvacehesinde önergenin 
Meclisimizce ele alınamıyacağı açıkça ortada
dır. 

Yukarıdaki maruzatımız nazara alınarak 
usule ve Anayasaya aykırı bulunan önergenin 
muameleye konmaması ve Meclisimizce ele alı
nan araştırma konuları neticeleninceye kadar 
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tehir edilmesi hususunun Başkanlıkça karara 
bağlanmasını saygılarımızla rica ederiz. 

Millet Meclisi A. P. 
Grup Başkanvekili 

Gümüşane 
Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, _ Sayın 
Burhan Apaydın arkadaşımızın gensoru takririn-
deki Kozlu hâdiseleri mahkemeye intikal etmiş 
olması dolayısiyle bu hususu önergelerinden çı
karmaları Bakanlıkça kendilerine bildirilmiş ol
masına rağmen, kendileri Anayasaya aykırı bir 
taraf görmediklerini, binaenaleyh bunu çıkarma
dan devam etme arzusunda olduklarını bildirmiş
lerdir. Adalet Partisinin her üç husus hakkında 
Kozlu, TRT ve Emniyet araştırmaları mese
lesinde, bu meselenin gündeme almamıyacağı 
hakkındaki önergeleri bittabii bir usul meselesi
dir. Bu usul meselesi yapılacak, iki lehte, iki 
aleyhte konuşulduktan sonra heyeti umumiyenin 
kararma göre hareket edilecektir. 

Lehte ve aleyhte. Lehte kim istiyor? Buyu
run Bağcıoğlu... Aleyhinde Sayın Burhan Apay
dın. Başka yok. Buyurun Sayın Bağcıoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ
LU (Maraş) — Muhterem Başkan, kıymetli ar
kadaşlarım; 

Ankara Milletvekili Sayın Burhan Apaydın 
tarafından verilmiş bulunan gensoru önergesinin 
Yüce Meclisimizce müzakere edilip bir karara bağ-
lanamıyacağı kanaatindeyiz. Şöyle ki, bu genso
ru önergesinde bahse konu üç mevzu vardır. Bun
lardan birisi; Kozlu olaylar, diğeri TRT Ku
rumunun tarafsızlığı hakkındaki Hükümetin tu
tumu, üçüncüsü de, İstanbul Polis Teşkilâtı hak
kında talebedilmiş bulunan Meclis araştırması 
hususudur. 

Arkadaşlar, bir defa Kozlu olayları adalete 
intikal etmiş bir mevzu olması itibariyle Anaya
sanın 132 nci maddesi gereğince Yüce Meclisiniz 
tarafından müzakeresine imkân olmıyan bir hu
sus arz etmektedir. Şöyle ki, Anayasanın 132 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası aynen : 

«Görülmekte olan bir dâva hakkında Yasama 
Meclislerinde yargı yetkisinin kullanılmasiyle il
gili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz' veya 
her hangi bir beyanatta bulunulamaz.» demekte
dir. 

Her ne kadar «Yargı yetkisinin kullanılmasiy
le ilgili» ibaresi Anayasanın 132 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasında yer almakta, bu sebeple belkide 
önerge sahibi, «Ben yargı yetkisinin kullanılma
sına taallûk eden husus hakkında değil, onun dı
şında Hükümeti denetleme maksadına matuf ola
rak bu önergemi verdim» diyebilirse de Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununa göre dâvaya sorgu hâ
kimine Cumhuriyet Savcısı taraf mdan talepname 
ile veyahut Cumhuriyet Savcısı tarafından mah
kemeye iddianame ile açılır. Şu halde görülmekte 
olan dâvadan kasıt muhakkak, son tahkikat ma
hiyetinde olan ve hâkimlerin mahkemelerde Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununa göre yürü
mekte bulundukları dâvaların son safhası demek 
değildir. Sorgu hâkimliğine müddeiumumi tara
fından talepname ile evrak havale edildiğinde 
dâva açılmış addolunur. - Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununa göre - Binaenaleyh, Anayasa
mızın 132 nci maddesinde, görülmekte olan bir 
dâvadan kasıt; sorgu hâkimliğine talepname 
ile gönderilen dâva ve ceza mahkemelerine iddia
name ile açılan dâvalar olmak lâzımgelir. 

Müddeiumumi hazırlık tahkikatını yaptıktan 
sonra talepname ile eğer sorgu hâkimliğine bir 
dâva açmışsa artık bu mevzu hakkında Yüce Mec
lisin her hangi bir müzakere yapmamasını hedef 
tutmaktadır Anayasanın 132 nci maddesi... Ma
demki bu hâdise yargı organına terk edilmiş
tir, öyle ise bağımsız mahkemeler bu mesele üze
rine eğilebilsinler ve Yüce Meclislerin tesirinden 
azade olsunlar diye Anayasa vâzu bu maddeyi ge -
tirmiş bulunmaktadır. Kozlu hâdiseleri cereyan 
ettikten sonra malumlarınızdır ki, bu mesele hak
kında mahallî Cumhuriyet Müddeiumumiliği ta
rafından yüzden fazla şahıs hakkında sorgu hâ
kimliğine talepname ile dâva açılmış bulunmak
tadır. Yani iş Anayasanın esprisine uygun bir 
şekilde adalete intikal etmiştir. Böyle bir mevzu 
hakkında artık Hükümetin denetlenmesini mev-
zuubahsederek bunun siperi arkasına gizlenip, 
adalete intikal etmiş bir mevzu hakkında görüş
me yapmanın doğru olmadığı mütalâasiyle bu 
hususta bu önergenin oylanamıyacağı ve müza
kere mevzuu yapılamıyacağı kanısındayız. Aksi 
halde Anayasaya aykırı bir hususta karar almış 
olacağız. 

Saniyen, Yüce Meclislerin parlmanter adap
larından ve usullerindendir ki, her hangi bir ko-
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hu hakkında her hangi bir şekilde denetlemenin, 
yani Anayasanın 88, 89 ve 90 ncı maddelerinde 
bahse konu denetlemenin bahis mevzuu olduğu 
yerlerde bir araştırma önergesi gelmiş ise ve bir 
araştırma komisyonu kurulmasına Yüce Meclis 
karar vermiş ise, artık aynı mevzu hakkında bir 
de gensoru ile Yüce Meclisi işgal etmenin doğru 
olmadığı herkesin malûmudur ve yalnız Türk 
Parlâmentosunda değil, bütün parlâmentolarda 
usul de, parlâmento adabı da budur. 

Her hangi bir mevzu getirilmişse, artık o 
mevzu bir başka sebeple getirilip Yüce Meclis iş
gal edilemez. Kaldı ki, Millet Meclisi Anayasa 
Komisyonu tarafından kabul edilmiş bulunan 
Meclis İçtüzük teklifinin 237 nci maddesinde. 
«Gensoru önergesinin verilemiyeceği haller» baş
lığı altında bu husus tedvin olunmuş ve, maale
sef diyeceğim, önerge sahibi Sayın Burhan Apay-
dın'ın başkanlık yaptığı Anayasa Komisyonun
dan çıkan metinde, böyle araştırma önergesi veril
mek suretiyle her hangi bir mevzu için araştırma 
komisyonu kurulmuşsa, aynı komisyon faaliyetine 
devam ederken veyahut da o meclis hakkında, o 
meclis o mesele hakkında henüz karar vermemiş
ken gensoru takririnin verilemiyeceği ve müzake
re edilemiyeeeğini açıkça derpiş etmiş bulunmak
tadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, akla şu sual 
gelmektedir: Ya muhterem Apaydın Anayasa Ko
misyonu Başkanı bulunduğu sıralarda Komisyon
dan geçen bu İçtüzük teklifinin 237 nci maddesi
ni unutmuştur, ki zühul eseridir bu, veya kaseli 
olarak bildiği halde yine de bunu getirmiş bulun
maktadır. Eğer unutmuş ise takdir etmesi gerekir 
ve hatasını kabul etmesi icabeder. Ama buna rağ
men bu teklif henüz İçtüzük teklifi mahiyetinde
dir, kanunlaşamamıştır, Yüce Meclis tarafından 
kabul edilmemiştir, onun için bir hüküm taşımaz, 
derlerse o takdirde Meclise niyabeten onun komis
yonu olarak yetkili Anayasa Komisyonunun ka
bul etmiş olduğu bir metnin içerisinde bulunan ve 
o metne ithal edilmiş bulunan bir husus hakkında 
onun aleyhinde bir davranışın içine girmemesi 
icabederdi kanaatindeyiz. 

Bütün bu sebeplerle Sayın Burhan Apaydın 
arkadaşımız tarafından verilmiş bulunan bu gen
soru önergesinin müzakere konusu yapılamıyaca-
ğını Anayasaya göre ve arz ve izah ettiğim husus
lar sebebiyle oylanmadan reddi icabedeceğini, eğer 
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Yüce Meclisimizin bu maruzatımızı kabul etmez, 
bütün buna rağmen esasa girelim derse o takdir
de Hükümetin beyantmı dinleyip ondan sonra 
esası hakkında maruzatta bulunmak üzere şimdi
lik usul hakkındaki kanaatlerimizi arz etmekle ik
tifa ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Aleyhinde Sayın Apaydın, buyu
runuz. Sayın Bilgin sizinki lehinde mi, aleyhinde 
mi? 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Lehinde. 
BURHAN APAYDIN (Ankara) — Sayın 

arkadaşlarım, Yüksek Heyetinize takdim etmiş 
olduğum gensoru önergesi dolayısiyle A. P. Gru-
pu adına sayın arkadaşımız Kemal Bağcıoğlu'-
nun sözlerini dikkatle dinledim. Arkadaşımızın 
temas ettiği noktaları, hukukî mesnetleri itiba
riyle nazarı itibara aldığımız takdirde, kendi 
noktai nazarını hukukan kuvvetlendirmekten zi
yade partilerinin ortak bulundukları Hüküme
tin Meclisin denetinden uzak kalmasını temin 
gibi bir gaye altında hareket ettikleri intibaı 
bende uyanmış bulunmaktadır. Arkadaşımın hüs
nüniyetinden eminim. Bununla beraber nasıl ki 
önergesini bir siper ittihaz etmek suretiyle, mah
kemeye tesir gibi asla aklımızdan geçmiyen bir 
hususu bize izafeye kalkışması karşısında - benim 
arkadaşıma büyük saygım olmakla beraber - gay
ri ihtiyari bu sözleri ancak böyle bir maksatla 
söyliyebileceği intibaı - yine kanaat demiyorum -
intibaı bende hâsıl olmuş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 132 nci 
maddesi : «Görülmekte olan bir dâva hakkında 
Yasama Meclislerinde yargı yetkisinin kullanıl-
masiyle ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz 
veya her hangi bir yerde her hangi bir beyanda 
bulunulamaz.» demektedir. 

Öne rgemizin birinci maddesi, Kozlu olyla-
rında mahkemeye intikal etmiş olan hususlar
da yargıcın dâvayı şu veya bu şekilde görmüş 
olduğu, şu veya bu tarzda bir duruşma takübet-
tiği veya sanıklara muamelesinde şöyle bir yol 
takibettiği gibi ve hattâ dâvanın şöyle açılması 
lâzımgelirken böyle açılmıştır şeklinde her han
gi bir hususun bulunmadığı aşikâr bir şekil
de tezahür etmektedir. Bu duruma göre öner
genin birinci maddesini, şimdi sizlere, yüksek 
malûmlarınız olmakla beraber, hâdise dolayısiy
le okumak mecburiyetinde kaldım. Anayasanın 
bu derece açık hükmü karşısında önergenin, 
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kendi iddiaları ile hiçbir ilgisi olmadığı 'açıkça 
ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım, önergenin gayesi şudur, ora
da izah ettim: Kozlu olaylarında, bu olaylara 
sebebiyet verilmesi hâdiselerin meydana gelmesi 
ve iki işçinin ölümü, aynı zamanda memleket 
asayiş ve nizamının esaslı bir şekilde ihlâl edil
miş olması dolayısıiyle Hükümet kendisine ta
allûk eden icra görevini yapmamıştır, diyorum. 
Bundan dolayı da meseleyi Yüksek Huzurunu
za getirip Hükümet bu görevini yapmamak
tan dolayı hakikaten mesuldür diyorum. 

Şimdi burada, bu mevzu Meclis soruşturması 
olarak da huzurunuza gelebilirdi ve ben daha 
hafif 'bir önerge ile buraya gelmiş Jpulunuyo-
rum. Meclis soruşturmasiyle gelmiş olduğumuz 
vakit Zonguldak'taki hâdiseler duruşmaya in
tikal etmiştir diyerek Hükümet hakkında so
ruşturma mevzuu yapmıyacak mıydık? Zon
guldak'da mahkeme edilenler yoksa Hükümet 
midir işçilerin şahsında? Oradaki işçilerin had
dizatında mahkeme edilmemesi gerekiyorda 
Hükümetin mi orada bulunması lâzımgeliyor. 
Bu mantık bu sonuca varır. Zonguldak'ta dâva 
edilen Hükümet olmadığına göre, bizim burada 
Zonguldak olayları dolayısiyle Hükümetin va
zifesine taallûk eden hususlarda ileriye sürece
ğimiz, Hükümetin siyasi sorumluluğu hakkın
da beyan edeceğimiz sebepler ve binnetice va
racağımız sonuç Hükümetin iş başında kalıp 
kalmaması meselesidir. Pek tabiî* gensorumun 
açık gayesi budur. Memleketin içinde bulun
duğu dç ve d:ş şartlar bakımından icra organı
nın, bugünkü Hükümetin sorumluluğunu müd-
rilk olmadığı, bu vazifeleri yapamıyacağı kanaa
tindeyim. (A. P. sıralrmdan «bravo» sesleri.) 

Bu itibarladır ki, bir milletvekili olarak her 
türlü parti disiplini dışında milletime karşı va
zifelerimi yapabilmek duygusuyla mevzuu buraya 
getirmiş bulunuyorum. Yoksa başka siyasi bir 
taktik ve her hangi düşüncem bahis mevzuu 
değildir ve bir Hükümetin de teşkil edildikten 
sonra daha yenidir diyerek, yahut aradan şu 
kadar zaman geçtikten sonra ancak bir Hükü
met hakkında gensoru önergesi getirilebilir di
ye ne Anayasamızda bir hüküm vardır, ne de 
siyasi hukukumuzda ve tatbikatımızda vardır. 

Bir Hükümet güvenoyu alır, 24 saat sonra 
muazzam bir hata yapabilir ve huzurunuza so
ruşturma talebi ile veya gensoru talebi ile çıka-
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bilir. Eh millet meselesine bu derece laubali dav
ranışı üzüntü ile karşılıyorum sayın arkadaş
larım. Netice itibariyle burada milletimizin hu
kuku üzerinde bulunmaktayiz. 

Kozlu'da cereyan etmiş olan hâdiselerde iki 
tane işçimiz ölmüştür, şu veya bu sebeple. Bu 
mesele üzerinde gerçeğin ortaya çıkması için, 
Hükümetin görevi bakımından noktai nazarımızı 
arz ederken, sizin işi bu kadar hafife almanızı, 
emin olunuz iki, üzüntü ile karşılıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, arz ettiğim gibi, 
konu ve talep gaye olarak, Hükümetin siyasi 
sorumluluğu ile ilgilidir. Bu mesele hiçbir su
rette Meclisin denetimi dışında kalamaz. Ana
yasamız, gensoru hususunda mutlak bir hüküm 
vaz 'etmiş ve hiçbir suretle tahdidetmemiştir. 
Anayasanın tahdkletmediği bir husus gensoru 
mevzuu olmaktan çıkarılmaz arkadaşlar. Ana
yasaya saygı ve Anayasa hükümlerine bağlılık 
bunu ieabettirir. Anayasanın şu veya bu mülâ
hazalarla gensoru verilmez diye bir kayıt koya
rak yasama görevini, milletvekilinin vazifesini 
tahdit gibi bir yola gitmemiş olması, aşikâr 
şekilde, gensorunun huzurunuza getirilebileceği 
hakikatini ortaya çıkarmaktadır. 

Diğer taraftan arkadaşıma bir hususu daha 
hatırlatmak istiyorum: Yüksek Meclisiniz Ana
yasanın 132 nci maddesini şimdiye kadar olan 
tatbikatiyle gayesine uygun şekilde anlamıştır 
ve bu gaye tahtında olan bir yol takibetmiştir. 

Hatırlarsınız Zeki Erataman'm kaçma hâdi
sesi. Kaçma hâdisesine hastane ile ilgili olan 
birtakım görevliler muhatap tutulmuşlar ve 
bunlar hakkında tahkikata geçilmiş idi ve du
rum mahkemeye intikal etmiş id i Yine hatır
lıyorsunuz ki, o tarihte Zeki Erataman hâdise
si hakkındaki mesele adliyeye intikal etmiş bu
lunmasına rağmen bakanın bu kaçma hâdise
sinde görevini lâyıkı şekilde ifa edip etmemesi, 
siyasi sorumluluğu olup olmaması meselesinde 
ve hattâ soruşturma mevzuu olarak huzurunu
za gelmiş ve Yüksek Meclisiniz bu soruşturma
ya karar vermiş, neticesini almış ve bir sonu
ca varmıştır. 

Sayın Kemal Bağcıoğlu arkadaşım, her şey
den önce Meclisin bu tatbikatını da nazarı dik
kate almak mecburiyetinde idi zannediyorum. 
Meclisler olur olmaz şekilde içtihat ve kanaat
lerini değiştiremezler. Meclislerin kararların-
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da istikrar olmak gerkir. Bugün vermiş oldu
ğu kararı yarın değiştirmek suretiyle milletin 
güven hissesi hiçbir suretle sarsılamaz arka
daşlar. O hâdise ne ise, bu hâdise evleviyetlc 
gensoru mevzuu teşkil edecek şekilde aşikâr
dır. 

ikinci noktaya geliyorum arkadaşlar: Dünya 
parlâmentolarında bu mevzuun hiçbir surette 
gensoru olarak getirilmedi ve böyle bir hâdise
ye Taşlanmadığı şeklinde sayın arkadaşımız 
bir umumi kanaat beyan ettiler. Bu kanaatle
rinin hangi bilgiye dayanmış olduğunu , bende
niz hakikaten çıkartamadım. Belki hatırlaya
madığım bir başka hâdise olabilir. Fakat be
nim hatırladığım bir hâdise var. 

BAŞKAN — Sayın Apaydın, malûmuâliniz 
usule göre sözler 15 dakikayı geçmiyecek. Bu
nu hemen bağlayınız, vaktiniz doldu. 

BURHAN APAYDIN (Devamla) — 1 Ma
yıs 1891 senesinde Fransa'da Furya hâdisesi 
meydana gelmiştir. Eğlenmek üzere toplantı 
yapan işçilerin işi bırakacakları korkusuna 
kapılan işverenler durumu polise intikal ettir
mişler, jandarma gelmiş, asker gelmiş ve 10 ki
şi neticede işçilerden ölmüş bulunmaktadır. Bu 
hâdise mahkemeye intikal etmiştir ve bu dâhi-
seyi tahrik ve tertibcdcnlerin bir kısmı hakkın
da mahkeme mahkûmiyet kararı vermiştir. Ya
ni işçilerin muhakemesinin dışında. Ayrıca 
böyle bri hâdise karşısında, ben kendisine mi
sal veriyorum, 1891 senesinde Fransız Parlâ
mentosu mevzuu Parlâmentoya getirmiş ve Hü
kümetin sorumluluğu bakımından mesele geniş 
ölçüde müzakere ve münakaşa edilmiştir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
BURHAN APAYDIN (Devamla) — Bağlı

yorum. TRT ve İstanbul teşkilâtı hakkındaki 
hususlar da Meclisin araştırma yapmış olduğu 
bir hususla ilgili değildir. Meclisin araştırma 
yapmış olduğu hususla, Hükümetin takibetmiş 
olduğu hareket tarzı, kanunların kendilerine 
tahmil etmiş olduğu vazifeyi gerek TRT mev
zuunda, gerekse dahilî emniyet ve asayiş mev
zuunda yapmak kudretinden maJhrum olmalar] 
itibariyle, bu Hükümete memleketin dahilî niza
mının tesisi bakımından da güven duyu lamı-
yacağı kanaatine dayanmaktadır. Binaenaleyh 
buna taallûk eden hâdiseler zikredilecektir. Bu 
itibarla Hükümetin siyasi sorumluluğu huzuru
nuza getirilmiştir. 
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Ben bu mevzuda Hükümetin ve Hükümete 

ortak parti gruplarının Hükümet mesuliyetini 
gizlemek istercesine vâki olan bu talebe işti
rak etmiyecekleri kanaatini taşıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Bilgin, lehte. 
Adalet Partisince verilen önergenin leh ve 

aleyhinde konuşuluyor. 
Oy kullanmıyan arkadaşlarımız var mı? Oy 

kullanmıyanlar lütfen kullansınlar. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Ankara Milletvekili Bur
han Apaydın arkadaşımızın Hükümet hakkında 
vermiş olduğu gensoru tarafımızdan tetkik 
edilmiş, içerisinde bulunan birçok ithamların 
yersiz ve haksız olduğuna grupumuzca karar 
verilmiş, bu husus da efkârı umumiyeye arz 
edilmişti. Şimdi muttali oluyoruz ki, önerge 
içerisinde bulunan bâzı hususlar mahkemeye, 
adalete intikal etmiş bulunuyor. 

Biz bu yersiz ve haksız isnatlara taraftar 
olmamamıza rağmen, efkârı umumiyeye açık
lanmasını ve bu ithamların ne şekilde cevap
landırılması icabediyorsa cevaplandırılması için 
önergenin gündeme alınması Ihususunda muva
fık oy verecektik. Ancak şimdi Sayın Burhan 
Apaydın arkadaşımızın burada beyanları sıra
sında Hükümeti ıskat etmek gayesiyle bu öner
geyi vermiş olması ve bu haksız ithamlar ta
rafımızdan tasvibedilmediği için ve adalete in
tikal etmiş olan bâzı hususların önergede yer 
almış olduğunu şu dakikada öğrenmiş bulun
mamız dolayısiyle, eğer hakikaten adalete inti
kal eden hususlar varsa, bunun Hükümet ta
rafından açıklanmasının gerekli olduğunu arz 
ederim. Eğer hakikatse, adalete intikal etmiş 
olan bir mesele hakkında Anayasa gereğince bu
rada konuşma yapılmaması lâzımgelir. 

Bu itibarla, Hükümetin açıklamasından 
sonradır ki, Yüksek Meclis tamamiyle tenevvür 
edecek, o hususta icabeden kararı alacaktır. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin ayrılmayınız, bir 
konuşacağım var: 

Biliyorsunuz, usul üzerinde iki lehte, iki 
aleyhte konuşturuyoruz. Konuşma Hükümet 
için bahis konusu değildir. Konu adalete inti
kal etmiştir. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Ben de onu 
ifade ettim Sayın Başkanım, önerge burada 
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konuşulamaz diyorum. Aleyhte değil mi bu 
söz? 

BAŞKAN — Hükümeti davet ediyorsunuz 
da, size meseleyi söylüyorum. Hükümeti çağı-
ramıyacağım diyorum. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Sayın Baş
kan Hükümet isterse .burada açıklama yapa
maz mı? Yapınca Yüksek Meclis tenevvür et
mez mi? Bunu faydalı bulmuyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, bir kere daha ri
ca edeyim. "Daha evvelce izah etmiştim. Baş
kanlık, önerge sahibi arkadaşımızı bu husus
ta ikaz etmişti. Kozlu hâdiseleri mahkemeye 
intikal etmiş olması dolayısiyle bu hususta 
önergenizden çıkarınız diye arkadaşımız ısrar 
ettiler, çıkarmadılar. Bu husus Heyetinize tek
rar arz ediyorum. 

Adalet Partisince verilen önergenin aleyhin
de, Sayın Fethi Oelikbaş. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Ah
met Bilgin arkadaşımızı da dinledikten sonra 
bir hususu açıkça tesbit etmek lüzumu vardır. 
Halen konuşmakta olduğumuz konu, Sayın Bur
han Apaydın arkadaşımız tarafından verilen 
gensoru takririnin usul bakımından muamele
ye konmamasını talebeden Adalet Partisinin 
takriridir. Bu itibarla Hükümetin buraya çıkıp | 
gensoru takririnin münderecatı hakkında iza
hat vermesi mevzuubahis değildir. 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsü Bağcıoğlu 
arkadaşımız iki noktaya temas ederek takririn 
muameleye konmaması hususunu savunmuştur. 
Bunlardan birisi, takririn birinci maddesini 
teşkil eden Kozlu olayları ile ilgili kısımdır. 
Sayın Bağcıoğlu'na göre bu olayla ilgili işlem 
adalete intikal etmiştir ve binnetic'e Anayasa
mızın 132 nci maddesinin bir fıkrasına göre 
Mecliste artık bu konuşulamaz. Ve bu fıkrayı 
bendeniz şahsan Sayın Bağcıoğlu'nun anladığı 
mânada anlamamaktayım. Fıkra aynen şudur: 
«Görülmekte olan bir dâva hakkında yasama 
meclislerinde yargı yetkisinin 'kullanılması ile 
ilgili soru sorulmaz v.s..» yargı yetkisi kulla-
nılmasiyle ilgili. Takrirde bahse konu olan yar
gı yetkisinin kullanılmasiyle alâkalı tek bir 
kelime dahi bendeniz göremiyorum. Diyelim 
ki, bu arkadaşlarımızın hukukî anlayışlarına 
mevzu olabilecek bir karakter taşıyan hüküm-
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dür, binnetice Bağcıoğlu arkadaşımızın anla
dığı mânâda da anlaşılabilir. Fakat ikinci mev
zuda Bağcıoğlu arkadaşımıza ve grupuna hak 
verecek tek bir nokta bulmak mümkün değil
dir. Bu da şudur: arkadaşımızın ve grupu id
dia eder ki, TRT ve istanbul polis teşkilâtı 
hakkında araştırma kararı verilmiştir ve binne
tice bunlar hakkında, mevzuatımız gereğince 
gensoru açılamaz. 

Muhterem arkadaşlar, gensorunun ne zaman 
açılamıyacağma dair halen muteber olan Meclis 
İçtüzüğümüzde sarih hüküm mevcuttur. Saraha
tin mevcudolduğu yerde dalâlete gitmeye hukuk 
cevaz vermez. 

Sarih hüküm şudur : (Bütçe müzakeresine 
hiçbir istizah zam ve ilhak olunamaz.) Muhterem 
Heyetiniz bütçe müzakeresini konuşmaya başla
dığı andan itibaren artık hiçbir gensoru günde
me alınıp konuşulamaz. Bunun dışında gensoru
da bahis konusu edilen herhangi bir olay Meclis 
araştırması ve tahkikat konusu olsa dahi genso
ru konusu olabilir. Filhakika gensoru müessese
si hukuki muhteva ve neticeleriyle araştırma mü
essesesi hukuki muhteva ve neticeleri birbirinden 
tamamen farklıdır. 

Bu itibarla Ankara Bağımsız Milletvekili Sa-
yın Burhan Apaydın arkadaşımızın gensoru tak
riri, Adalet Partisi Grupu adına verilmiş olan 
takrir muvacehesinde, müzakere edilemiyecek bir 
takrir olması şöyle dursun bilâkis Adalet Partisi 
takriri, kaale alınmamak lâzımgelen bir karakter 
taşımaktadır. Bunun usul bakımından müzake
resine imkân hâsıl olur, konuşulduktan sonra, ba
kın Sayın Bilgin arkadaşımız ne güzel ifade et
tiler, olayların mahkemeye intikal ettiğini şu an
da öğrendik dedi. Öğrenirler, dinlerler, lüzum 
yoktur gensoruya diye rey verirler, mesele hal
ledilir. Bizim Meclisin müzakerelerinde kararla
rı dipnot olarak nizamnamesinin sonunda yer 
almaktadır. Bendeniz Meclisin icrai murakabe 
bakımından müesseselerini kemali ile yürütmeğe 
taraftar olan bir arkadaşınız olarak usul bakı
mından usulsüz olan bu takririn muameleye kon
maması ve gensoru açılıp açılmamak yönünden 
yapılacak iptidai tatbikatımız veçhile konuşul
duktan sonra arkadaşlar ve gruplar kendi görüş
lerine ve kararlarına göre oy kullanmak suretiy
le gensoru açılmamasına rey verme imkânına da 
saJMIbolurlar ve Yüksek Meclis yanlış bir tat-
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bikata emsal vermiş olmaktan kendisini kurtarır, 
arkadaşlar. 

Benim maruzatım budur. Lütfen yanlış bir 
tatbikata meydan verilmesin. Çünkü yarın bütün 
bu tatbikat vaktiyle bir emsal kararı olması su
retiyle Başkanlık Divanını da muayyen ölçüde 
bağlıyan kararlar malhiyetini, mâsabak teşkil' et
mek suretiyle, alabilmektedir. Yüksek Meclis 
böyle bir mâsabak teşkil edecek karar almamalı
dır arkadaşlarım. Mâruzâtım budur. 

BAŞKAN -— Adalet Partisi Grupu tarafın
dan verilen önergenin bir usul meselesi yapılıp 
lehinde ve aleyhinde ikişer arkadaşımızı konuş
turduk. Şimdi Adalet Partisi tarafından verilen 
bu önergeyi oylarınıza sunacağım. 

Bir diyeceğiniz mi var efendim? 
MBMDÜH ERDEMÎB (Kırşehir) — Bir 

önerge vardı. 

1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teMifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2]/378, 
2/591) (S. Sayısı: 527) 

BAŞKAN — Anlaşma veçhile yarınki gün
demde 'görüşülecektir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve iki arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Teşküât kanUnu teklifi üe Millet Mec
lisi idare Âmirlerinin Türkiye Büyük Millet 
MecUsi Mamurları Teşkilâtı hakkındaki 5509 
sayılı Kanunu değiştiren 231 sayılı Kanunun 
1 ncî maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesine dair kanun tekUfi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası üe Plân Ko
misyonu ve Maliye Komisyonu raporları (2/13, 
2/85) (S. Sayısı : 655 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — öncelik ve taJkdimen görüşül
mesi kabul edilmiştir. Maliye Komisyonu. lüt
fen yerini alsın. 

Tekliflerin tümü üzerinde Sayın Faftıir 
Giritlioğlu, buyurun. 

(1) 655 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Tamam tamamı. 

«Yukarıdaki maruzatımız nazara alınarak usu
le ve anayasaya aykırı bulunan önergenin mu
ameleye konmaması ve meclisimizce araştırma 
konusu, neticesine kadar tehir edilmesi husu
sunun Başkanlık Divanınca karara bağlanmasını 
saygılarımla arz ederim.» 

Şu halde Burhan Apaydın arkadaşımız 
tarafından verilen »gensoru önergesinin mua
meleye konmaması hakkındaki Adalet Partisi 
tarafından verilen usûl 'hakkındaki bu önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Elle
rinizi lütfen yukarı kaldırınız (arkadaşlarım, 
iyi sayabilelim. Kabul etmiyenler... Senatör 
arkadaşlarımız varsa, geri çekilsinler... 120 ye 
karşı 160 oyla önenge kabul edilmiştir. Gen
soru muameleye konmayacaktır. (C.H.P. sıra
larından alkışlar) ^ 

Açık oylamaya katılmamış arkadaşlarımız 
lütfen oylarını kullansınlar. 

FAHÎR 0İBÎTLİOĞLÜ (Edirne) — Pek 
mulhterem arkadaşlarım, T.B.M.M. personeli
nin durumunu tanzim eden 5509 sayılı kanun 
ihtilâlden sonra Millî (Birlik Komitesinin çı
kartmış bulunduğu 231 sayılı Kanunla yeniden 
tanzim edilmişti. Bu kere îdatfe Âmirleri tara
fından Meclisimize verilen teklif 3 ncü tadil 
teklif idii". 

Şunu arz etmek isterim ki; 5509 sayılı Ka
nundan sonra çıkarılan 231 sayılı Kanun kök
ten mevcut kanunu değiştiren bir kanundur. 
Yeni kadrolar getirmiştir ve yeni sistem vaz'-
etmiştir. Bu kere elimize gelen teklif 3 ncü defa 
olarak T. B. M. M. personelinin kaderini tâyin 
eden bir kanun hüviyetini taşımaktadır... 

, Pek muhterem arkadaşlarım, Mehmet, Ünaldı 
ve arkadaşları tarafından Gerilmiş bulunan 
teklif orijinalliğini kaybetmiştir. Bu teklif üze
rine Anayasa Komisyonu son derece geniş bir 
tadilât yaptı ve yepyeni bir sistem getirdi. Ana
yasa Komisyonunda havale edilen Bütçe ve 
Plân Komisyona ise o da esas tekliften tama-
miyle uzaklaşarak bambaşka bir kanun metni 
hazırladı. Bu suretle... 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu "bir dakika

nızı rica edeceğim. Açık oylamalara katılmamış 
arkadaşımız var mı? Yok. Oylama işlemi bit
miştir. 

Buyurun rica ederim Sayın Giritlioğlu, özür 
dilerim. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Devamla) — Es
tağfurullah efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suHetle kanun 
teklifi ilk hazırlanış şekline nazaran Anayasa 
Komisyonunda vo Bütçe ve Plân Komisyonunda 
iki ayrı istikamette yeniden tanzim edilmiştir. 
Vo son olarak mesele bir kere de Maliye Komis
yonuna havale edilmiştir. Maliye Komisyonu 
4 ncü bir tanzim şekliyle karşımıza gelmiştir. 
Böylece üç okmisyonun fikirleri birbirleriyle 
telif edilmediği gibi asıl kanun teklifini yapan 
İdare Âmirlerinin fikirleri de komisyonlara 
uymamaktadır. Şeklî bakımdan bu mukadde-
meyi yapmakta mazurum. Çünkü üzerinde mü
zakereye girişeceğimiz 'esas fikrin ne olacağının 
{ıulaşılması lâzımdır. Kanaatime göre en son ka
rarı vermiş olan Maliye Komisyonunun fikri
nin benimsenmesi lâzımgelirse de halihazırda 
komisyon yerinde oturan Bütçe Komisyonu bu
lunduğuna göre; Maliye Komisyonunun Veya 
Bütçe Komisyonunun tekliflerinden hangisinin 
kabul edileceğinde tereddüdüm vardır, tasrih etti-
İc-L1, Maliye Komisyonu dediler. 

Pek muhterem arkadaşlarım, komisyonların 
görüşleri şu. bakımdan farklıdır. Anayasa Komis
yonu çift Meclis esasına göre çift teşkilât ya
pılmasını aslında uygun görmüştür ve bâzı 
memleketlerden misaller almıştır. Buna muka
bil ek olarak tanzim ettiği bir raporunda da 
demiştir ki. «çift teşkilât kurulması zaruri 
değildir, icabında hizmetler tevhiden de görüle
bilir» demiştir. Bütçe Karma Komisyonu daha 
ziyade çift teşkilât sistemine doğru gitmiştir. 
Maliye Komisyonu Anayasa Komisyonundan ve 
Bütçe Komisyonundan ayrılarak, bilhassa ta
sa m ı i: mülâhazasiylc, tek kadro üzerinde dur
muştur. Fakat kesinlikle kadroları ayırmamış-
tıi'. Bâzı kadroları tek olarak kabul etmiş, bâzı 
kadroları ayırmıştır. Bu suretle komisyonların 
fikirleri arasında ahenk yoktur, 
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Muhterem arkadaşlarım, bu şeklî mütalâa

lardan sonra esasa taallûk ed'en şahsi fikirle
rimi ara etmek isterim. 

Türkiye'de, tesbit edebildiğime göre, 17 çe
şit barem mevcuttur. Yine Türkiye'de tesbit 
''edebildiğime göre, 6 çeşit emeklilik rejimi mev
cuttur. Enı'eklilik rejiminin 6 çeşit oluşu, barem 
rejimimizin 17 çeşit oluşu aslında normal bir şey 
eleğidir. Teşekkürle karşılıyoruz ki; emeklilik sis
temimizi iki esasa irca edebilecektir. Yine memnu
niyetle öğreniyoruz ki, 17 -18 ejeşit olan barem sis
temimiz yeni Personel Kanunu ile tekrar ve esas
tan ele alınıp vahide irca edilecektir. Bu böyle 
olmakla beraber müspet adımlar üzerinde yü
ründüğü şu sırada biz bu kanunlarımızla yeni 
bir barem sistemini getirmiş bulunuyoruz. Ki
min adına getiriyoruz? T. B. M. Meeclisi perso
neli adına getiriyoruz. Nasıl bir barem sistemi
ni getiriyoruz? Kendi mensuplarını kayıran, 
kendi mensuplarına iltimas eden, kendi men
suplarına diğer Devlet memurlarından farklı, 
rüçhanlı muamele yapan bir sistem getiriyoruz. 
bu, farklılık, bu rüçhaniyet durumu, bu ka
yırma vaziyeti, benim kanun teklifimin tümü 
üzterindo konuşmalarımın sıklet merkezini teşkil 
cdecektii'. 

Muhterem arkadaşlarım; eğer vereceğim öner
ge, muhterem reylerinizin tasvibine ırîazhar 
olur, tümü reddedilirse mesele kalmıyacaktır. 
Fakat eğer kanun teklifinin tümü reddedil-
mezse, maddelere geçilmesi karar altına alı
nırsa o takdirde her madde hakkında uzun uzun 
konuşma hakkımı mahfuz tutmak suretiyle, 
bâzı «esaslı noktalarda tümü üzerinde konuşaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlarım, Maaş Kanunumu
zun 6 ncı maddesi entresan bir hüküm taşır. 
Maaş Kanunumuzun 6 ncı maddesi müstesna 
modelciler için, müstesna vazifeler için haki
katen ehemmiyetli gördüğü için baremden ay
rılmıştır, yeni bir sistem getirmiştir. 

Muhterem Heyetinize hatırlatmak için 6 ncı 
maddenin getirdiği sistemi arz edeyim : 

Barem Kanununun. 6 ncı maddesi şu sis
temi getirmiştir : «Bir Devlet memuru hangi 
kadrodan maaş alırsa alsın, şayet elçiliğe tâyin 
edilecek olursa, valiliğe tâyin edilecek olursa, 
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umum müdürlüğe tlStÖı edîletfek bltrrsa, nOtönhur-
başkanlıg^ Öenel Sfekreterfitine tayin edilecek 
olursa, belirli, ehemmiyetli bu hizmetlere tâyin 
edilecek olursa; almakta öldüğü kadtfö&aki maaşı 
alamaz, yeni atandığı hizmetin kadrosunun kar
şılığını alır. "6 ricı madde bîr istisnai hüküm taşı
yan maddedir. Bir memur 40 lîra asli Ih'aâşh bir 
hizmet görürken pekâla valiliğe tâyin edilebilir, 
elçiliğe de tâyin edilebilir. 40 lira asli maaş al
maca bulunan bu memuru elçi veya vali olarak 
40 lira asli maaşta istihdam etmek maslahata uy
gun görülmemiştir. Valilik gibi, elçilik gibi bü
yü^ hizmetleri icâbettîreh bu görevlerde istihdam 
edilenlere denmiştir ki, *Mükte%ebatı ne olursa 
olsun fcadrö maaşını alacak.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu bîr istisnai hü
kümdür. Meşhur altıncı madde aslında iyi mak
satlarla vaz'edilmiştir ve bir hayli yıl iyi maksat
larla da kullanılmıştır. Şimdi altıncı maddenin 
Türkive B'ivük Millet Meclisi memurları için tat
bik edildiğini görmekteyiz. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi personelinin, Başbakanlık personelin
den, Maliye Bakanlığı personelinden veya Devle
tin her hangi bîr dairesinde çalışan personelden, 
istisnai bir duruma tabi tutulmasını gerektiren, 
bir f arkmı şahsan feen kabul edemiyorum. 

â3t sayılı Kanunun vazedilirken, 2&İ sayılı 
Kanun kabul edilirken maalesef Türkiye Büyük 
Millet Meclisi persöîıeli için bahis kontistı olan 
6 ncı madde tatbik edilmiştir. 

Böylece ne oldu*? 55Ö9 sayılı Kanuna göre is
tihdam edilmekte bulunan eski memurlar 231 hci 
maddedeki kadro sıralarına atandılar. Bir otoma
tik terfi oldu, atandılar. 231 sayılı Kanun haki
katen yüksek kadroları getirmiş bir kanundur. 

• Bu yüksek kadroları getiren 231 sayılı Kanunun 
kadre cetveli içerisine mevcut mamurlar girdiler. 
Dışarıdan alınanlar da o kadroya intibak edecek 
surette alındılar. Büyük bir adaletsizliğin eseri 
olarak kabul ediyorum 231 sayılı Kanunun tatbi
katını. 

Ve burada bir nokta üzerinde dikkatinizi de 
çekmek isterim. Kanun tasarısında metninde be
nim bu sözlerim bu şekilde açık ifadesini bulma
maktadır. Atıf sureti ile «filân sayılı kanunun 
6 ncı maddesi tatbik edilir» denilmektedir. Nedir 
bu 6 ncı madde, nenin nesidir, nasıl imkânlar 
sağlar? Bu ancak tatbikatta görülebilir, veya 
6 acı maddeyi tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz. 
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Boyîfece muhterem arkadaşlarım, ilk tatbikatta, 
231 sayılı Kanunun vaz'ı sırasındaki tatbikatta 
bir misal: 40 lira asli maa^ı bir vazifede bulunan 
bir memur e$er 231 sayılı Kanundaki kadrosu, 
diyelim ki, 80 veya 90 lira ise beş derece birdeH 
terfi etti ve 90 liraya intibak etti. îki derece, 
üç derece demiyorum, beş derece birden terfi et
ti ve 90 liraya intibak etti. 

Bu bir Meclis faaliyetinin bulunmadığı devir
de çıkarılan kanun idi. Bir bakımdan o devirde 
çıkarılmış bâzı kanunları teknik mülâhazalarla 
mazur görmemiz gerekir. Millî Birlik Komitesi 
teşrîî organ yerine kaim olarak vazife görürken 
teker teker bu muhterem zevat meseleleri incele
me imkânım bulamaz, mecburdur teknik eleman> 
ların hazırladıklarını kanunlaştırmaya. Simdi 
Türkiye Biivük Millet Meclisi rejiminde 450 kişi
lik bir heyetin meseleler üzerine teVer teker eğil-
memesîni hiçbir suretle mazur göremeyiz. Yeni 
kanun teklifi geldi. 231 sayılı Kanunda tenkid et
tiğimiz konular tekrar karşımıza geldi. Acık re
jim suretiyle değil, dolavlı yolla. Yine atıflarla 
filân kanunun filân maddesine göre intibak et
tirilir, intibak eder £ibi hükümler taşıyarak gel
di ve bu seferki eskisinden fena bir şekilde geldi. 
Neden eskisinden fena bir şekilde geldi, onu da 
arz edeyim : 

Meselâ esiri kanun hiçbir müktesep hak bahis 
konusu etmeden yeni kadrolara memurları inti
bak ettirmişti. İntibaklar yaplıdı, üç terfi, 
beş terfi sağlandı. Yeni kanun yeni bir intiba
ka imkân veriyor, buna - çifte kavurma - derler. 
İkinci bir defa yeniden kadrolara intibak et
tiriliyor. 

Bu ikinci defa intibak ettiriş fahiş bir 
hata ve büyük adaletsizliktir. Elimizdeki ta
sarı kanunlaştığı takdirde, tasarıya ek bulunan 
kadro cetvelinde hangi maaş yazıl, ise haliha
zırdaki memurların kâffesi o maaştaki kadro
lara intibak edecek.. Eski kanunla yeni kar.u-
nu tetkik ettim ve maalesef ikinci bir terfi im
kânı var ve yine maalesef yüksek maaşla.. Bu 
bende şüphe yarattı, teknik elemanın hazırla-
d'ğı bir tasarının olup bittiye getirilmesi şüp
hesini yarattı. Bu itibarla kanun tasarısının 
kökten reddedilmesi için muhterem Heyetini
ze önerge takdim edeceğim. Biran için redde
dilmediğini farzederek konuşuyorum, mecbu
ruz her maddesi hakkında gereken tashihatı 
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yapmaya, uzun mesai sarf etmeye ve girift olan 
hükümleri basite irca etmeye mecburuz. 

Muhterem arkadaşlar, yeni getirilen tasa
rının hatalı bulduğum orjinal maddelerinden, 
orjinal hükümlerinden bir tanesi de şudur. 
Mevcut kadrolara intibakı hariçten yapmıyor, 
dâhildekileri intibak ettiriyor, açıklara hariç
ten. alıyor. 

Şimdi çok enteresan bir rakamla sizin kar
şınıza geliyorum. Zannediyorum bir hafta içe
risinde T. B. M. M. Başkanlık Divanı son de
rece güzel, son derece âdil şartlar altında bir 
imtihan açtı, hariçten bir çok kimse-bu imti
hana girdi. Bizden de girdi, daktilo imtihanı-

* na, steno imtihanına girdiler. Zannediyorum 
içeriden ve dışarıdan 80 kişidir imtihana giren. 
ve mevcut kadromuzdaki personel 80 nci sıradan 
itibaren derece aldı. Kazananların hepsi hariçten. 
Kasdım şu: İçeriye birçok kimse ehil veya 
gayri ehil denmeksizin filânın adamı, falanın ada
mı, filânın kayırması falanın iltiması sayesin
de girmiş. Şimdi ben bu yeni kanunla bu tarz
da girmiş, kelimeyi yanlış söylüyorum, dolmuş 
kimselere yüksek kadrolar veriyorum ve hak
kı müktesebolarak. Bu benim vicdanımın ka
bul etmiyeceği bir şeydir. Bir orjinal hüküm 
daha - söyliyeyim, getirilen tasarı ibir geçici 
maddeyi taşır. (Geçici madde 1) der ki «Türki
ye Büyük Millet Meclisinde on seneden fazla 
vazife görmüş olanların tahsil durumları ba
his konusu değildir.» tasarının içinde genel 
sekreterlik makamı, müdürler makamı için yük
sek tahsil mecburiyeti konmuştur. Diğer şef
ler için lise muadeleti konmuştur. Fakat ge
çici maddemle ben ilkokul mezunlarını da hi
maye etmek mecburiyetini duyuyorum. Neden? 
Dikkat ettim, öğrenidm, menşei olmıyan bâzı 
kisaseler en yüksek memuriyete çıkmış, şöyle 
çıkmış veya böyle çıkmış. Şimdi ben bu geçici 
maddemle' onlara hakkın mükteseptir diyorum. 
Ey ilkokul mezunu, sen yine müdür olarak 
kalacaksın. Nerede? Devletin en yüksek mües
sesesinde şu hizmette sen 2 000 lira en yüksek 
maaşı almaya devam edeceksin. Bu tatbikat ora
ya varır. Çünkü 10 yıl geçmiş olanlar tahsil du
rumu üzerinde bir müktesep hakka sahip kılı
nıyor. E, zaten tahsil en ziyade genel sekre
terlik ve müdürlük gibi konularda bahis ko
nusu. Genel sekreterlik ve müdürlük için mut-
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lâka yüksek tahsil mecburiyeti var. Bu 10 yılı 
geçmiş olanlardan, demek ki, müdürlük yapamı- . 
yacak vasıfta kimseler var, bunlara, müdürlük. 
tanıyalım. Bu hüküm sakattır. Çeşitli kanun
larla açık bir tasfiye yoluna bu memleket 1930, 
dan beri gitmiştir, öğretmenlerde bu yapılmış
tır, maliyede bu yapılmıştır ve bilhassa rahmet
li Şükrü Saraçoğlu zamanında Adalet Bakan-. 
lığında yapılmıştır. Nice tecrübeli hâkimler. 
menşeleri müsaidolmadığı için tasfiye edilmiş
tir. Demiyorum ben memurlarımız çıksın, Ama 
lütfedelim tahsilsizliği bir müktesep hak ka
bul etmiyelim 1965 yılında. Bu (birkaç kişiye 
istisnai imkân sağlamak için getirilmiş. bir 
hükümdür. Ben eğer geçilirse o birkaç kişinin 
menşelerini de, sıfatlarını da ne suretle geldik
lerini de söylemeye mecburum. Belki ö zaman 
biraz tatsız olacaktır. İnşallah o ınevzuya gel
meden kanun tüm olarak reddedilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir enteresan hüküm . 
daha vardır. Der ki, terfilerin dışında tazminat. 
da verilecektir. Kime? Kimesi yok, bütün perso
nele. Evet, bir madde var, bütün personele bir de 
tazminat verilecektir. Ne tazminatı? İhtisas taz-.. 
minatı. Şimdi realist konuşalım. 

Bu Meclisin hizmetleri içerisinde en ağır yü
kü taşıyan teşekkül, belki benim kanaatim böyle
dir, belki tamamımızın kanaati de Jbu merkezde
dir, herhalde Kanunlar Müdürlüğü. Herhalde 
Kanunlar Müdürlüğü, kelime bekelime bizim bü
tün kararlarımızı takibeden, bir tek hata yapıl
maması için de titizlik gösteren bir teşkilâttır. 
Helâlolsun o tazminata. 

Zabıtlar gece gündüz çalışırlar, hakikaten 
göz nuru dökerler. Tamam, buna da helâl olsun. 
Bir ihtisastır, hakikaten bu kadar süratli zabıt 
tutulamaz. Tutanlar için bir ihtisas tanıyalım, • 
tamam. Peki daire müdürünün ihtisası nedir? 
Bunun izah tarzı yok. Bir dairede daire âmiri
nin de ihtisası var farz edilirse, buna açıkça ka
nun yoluyla bile kayırma derler. Bu yoktur. Bü
tün, istisnasız memurlara mütehassıs nazarı ile 
bakan bir müessese T. B. M. M. oluyor, garip bir 
teşekkül haline geliyor. Bu tasarı hakikaten ken
di elemanlarının lehine açık bir surette hüküm
ler getiren bir tasarıdır. Bu tasarı ahengi bozan 
bir taşandır. Bu tasarı diğer Devlet personeli
nin rejiminden farklı bir memurlar zümresini 
yaratacak tasarıdır. Türkiye Büyük Millet Mec-
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İM personelinin de diğer personelden farklı mu
ameleye tabi tutulmaması temennisini muhafaza 
etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım bu arzumu tahakkuk 
ettirmek için bir kolay formül vardır. Demin 
konuşmaya başlarken arz ettim: 17 çeşit veya 
16 çeşit baremimiz vardır. Bunlara yeni bir çe
şidini eklemiş olmıyalım. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi personeli yeni bir barem çeşidine gir
miş oluyor. Bunu eklemiş olmıyalım. Barem çe
şitlerini vahide irca eden personel kanunu üze
rinde çalışmalar yapılmıştır. Hükümet bu tasa
rıyı hazırlamıştır. İşittiğime göre Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Komisyonunda tasarı üzerin
de mesafeler katedilmiştir. Bu tasarı ile birlik
te olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi 
personelinin ele alınmasının daha âdilâne olaca
ğı kanaatindeyim. Vereceğim önerge bu merkez
dedir. Personel kanununu gören, komisyona du
rum havale edilsin, personel kanununun ahengi 
içerisinde bir vahdet halinde Meclisimizin perso
nelinin hukuku da sağlanmış olsun. Hürmetleri
mi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; Meclisimiz önem
li bir kanunun üzerindedir, zannediyorum. Çün
kü, biz evvelâ kendi çalıştığımız müessesenin 
nasıl çalıştığını, nasıl çalışması icabettiğini ve 
bunların dertlerine deva ile, huzursuzluklarını 
bertaraf yönünden neler yapmamız gerektiğini 
bilemezsek, bütün Türkiye'deki idare tarzına is
tikamet vermekte güçlük çekeriz. 

Hatırlarsınız, bu konuda bir sözlü soru mü
nasebetiyle benim bâzı fikirlerim olmuştur. Aziz 
arkadaşlarım, Saym Fahir Giritlioğlu arkadaşı
mın ifade ettiği, fakat detaylarına inmediği mad
deler müzakere edilirken bu konuya da değinece
ğini söylediği hususlar çok haklıdır. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Teşkilât Kanununu ele aldığı
mız zaman, bu kanunun Meclis içerisindeki tek
nik personelle, idareci üyelerimizin hazırlamış 
olduğu bir teklif olarak görüyoruz. 

Şimdi Meclis içinde çalışma sisteminin üze
rinde durmak ve Meclisin personel politi
kasını ele alarak evvelâ o meseleyi hallettikten 
sonra bu kadrolar üzerinde durmak lâzımdır. 
Meclisimiz personel bakımından hiç de memnun 
edecek bir durumda değildir. 
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Arkadaşımın ifade ettiği gibi, bugün Kanun

lar Müdürlüğü feragatle çalışan birkaç arkada
şın omuzlarında kalmıştır. Oraya diğer kısım
lardan beğenilmiyen personel itilmiş-ve odalar 
ıbeğenilmiyen elemanların stok deposu haline 
gelmiştir. 

Şimdi liyakati ve büyük- Meclisin çalışmala
rında randımanı tesbit edilemiyen, buraya nasıl 
ve ne şekilde alındığı bilinemiyen, yapılan bir 
imtihanda sonunculuktan itibaren dereceye gi
rebilen personelle elbette ki, muvaffak bir neti
ceye gidilemez. Onun için önce personel üzerin
de durmak lâzım. Ben memnuniyetle ifade ede
yim ki, sözlü sorumdan sonra bilhassa bu son 
dönemde idare amirliği yapan arkadaşlarımız 
meselenin üzerine bir hayli eğilmişler, bâzı 
prensipler vaz'etmişlerdir. Ama kâfi değildir. 
Bir de hava estirilmektedir... Buradaki personel 
umumi kâtiplere bağlansın, reis adına umumi 
kâtipler personeli alsın ve çıkarsın, onları tal
tif etsin, tecziye etsin. Bu çok sakîm ve sakat 
bir yol olur. Zira Meclise alman personeli de po
litik havadan sıyırmanın tek yolu, bu yetkinin 
idare âmirlerine verilmesiyle mümkündür. İda
re âmirleri çeşitli partilerden arkadaşlarımız
dır, ve müşterek karar birliği ile personel alır
lar. Hele alman personel, son tatbik edilen sis
teme göre, bir imtihandan geçerek alınırsa, li-
yakatlar tesbit edilir, kartvizitlerin hükümf cr-
m:a olmadığı anlaşılırsa, o zaman dışardan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi personelinin liyakat
siz, fakat çok para alan insanlar olarak dediko
duları yapılamaz. 

, Şimdi muhtelif vesilelerle . komisyonlarımız
da bazan kanunlar dairesinden daktilo istemek: 
teyiz. Fakat esefle görürüz ki, gelen daktilolar 
yazılarını yazdıktan sonra muhakkak bir baş
ka daktilo getirtip yeniletmek durumuna düşe
riz. Sureti katiyede ehliyet ve liyakatten uzak, 
yazdığı yazılarla belli olan bu insanlar bir hay
li tatminkâr maaşla Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin personel kadrosunu işgal ederler ve şu 
kadro cetveline baktığımız zamanda 600 den 
500 den aşağı hiçbir kadro görmemekteyiz. 

Bunun yanında bilhassa Tutanak Müdürlü
ğünde yakinen şahidolduğum son TRT konuş
maları sırasında 200 - 300 sayfalık gündem za
bıtlarının âni olarak istenmesi sırasında gecesi
ni gündüzüne katarak stenoların tuttuğu zabıt-
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lan hem teypten karşılaştırarak hem konuşma
cının notlarını alarak bunları bir araya getir
mek, bir anda gerek onları tetkik edecek olan
lara gerekse kanuşanlara hazır bir haile sokmak 
için gayret sarf eden kâtiplerin kadrolarının 
çok düşük olduğu ve bunların himayeye alın
madığı, çeşitli sebeplerle bir türlü kendi âmir
lerinin vizesinden geçmiş olmasına rağmen hi
maye görmediği maalesef üzüntü ile müşahade et
tiğimiz olaylardır. Onun için artık bu Mecliste 
personelin üzerinde durmak, burada çeşitli 
şekillerde liyakat durumu, ahlâki durumu diğer 
devlet personeli gibi kanallardan geçmemiş 
kimselerin buraya alınması katiyen doğru değil
dir. Hele böyle bir kadro cetveliyle dolgun kad
roları gördükten sonra artık ıburaya hevesler 
artacak ve ondan sonra her kâtibin üç, dört ta
ne arkası olduğu gibi, bu arkadayı muamelesi, 
Meclis içinde de devam edecektir. 

Personelin alınıp, terfi ve tecziye hususları 
Meclis içindeki umumi kâtip ve diğer müdira-
na bırakılırsa o zaman daha aksak şeyler gö
rülmektedir. Aziz arkadaşlarım, bizim Meclisin 
içinde öyle 'bürolar vardır ki, dışarıdan kendisi
ne telefon bağlamak, yani dışardan gelecek olan 
telefonu kendisine bağlayıp onun konuşmasını 
temin ettirmek için 700, 800, 900 lira aylık alan 
sekreterler vardır. Yazık ve günahtır bu mem
lekete. Birçok konularda bu kürsüye çıkarız, 
vatandaş hakkından, köylü hukukundan, millî 
gelirin azlığından, geçim seviyesinin düşüklü
ğünden bahsederiz, ama içerisinde çalıştığımız 
§u müeseseyi, mesuliyetini taşıdığımız, gerek 
kanunları bakımından, gerek murakabesi bakı
mından her gün karşı karşıya bulunduğumuz şu 
kutsal çatının, Türk Milletinin mabet olarak 
ümit bağladığı «TJL kutsal yuvanın içerisinde bu 
kanunsuzluklarla, bu himayelere, bu liyakatsizle
rin at oynatmasına devam etmelerine müsaade 
ederiz. 

Artık meselelerimize sahibolmalıyız, aziz ar
kadaşlarım. Hak kiminse ona vermeliyiz. Hep 
burada bir meseleyi ortaya getiriyoruz, konuşu
yoruz, iddialar serd ediyoruz, fakat 'bu iddiala
rımızdan sonra ilgililer bunun üzerine eğilmi
yorlar. Ben sözlü sorumda bâzı misaller verdim. 
Esefle ifade edeyim ki, sözlü sorumun ertesi gü
nü benim üzerinde durduğum personelin hepsi 
terfi ettiler. Eğer bugün de şu kanuna rağmen 
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bu dolgun kadroları verirken yetkililer MecHe 
personeli üzerinde böyle bir ölçü kullanacak 
olurlarsa bu kanuna yazıktır, bunu çıkarmak 
günahtır ve bu milletin paralarına yazık -olur. 

Şimdi Fahir Giritlioğlu arkadaşımın fikirle
rine ben şu bakımdan da iştirak edeceğim; Hü
kümet hakında bir gensoru müzakeresi sırasın
da lebaleb dolu olan Meclis, bakıyorsunuz Mec
lis teşkilât kanunu görüşülürken hepsi bırakıp 
gidiyor. Neden meselelerimize bu kadar 'bigâne
yiz arkadaşlarım? Bu milletin paralarını yeri
yoruz işte şunun içerisinde, şu kadrolar bugün 
Devlet dairesindeki memurların hasetle baktığı 
kadrolar haline gelmiştir. Bugün bu çatı altın
da çalışan memurlar dışarıdan böyle bir nevi 
başka nazarla bakılan memurlar haline gelmiş
tir. Neden gerçekleri ortaya koymuyoruz, ne
den dedikoduların bu çatı altına giremiyeceği 
şekilde bir davranışın içine girmiyoruz? Niçin 
meselenin üzerine toplu olarak, Meclisçe daha 
kalabalık, daha alâka ile eğilmiyoruz? Teklif 
edenlerin teklifi ayrı, Anayasa Komisyonunun 
teklifi tamamiyle ayrı, Bütçe ve Plân Komisyo
nunun teklifi ondan tamamiyle ayrı, yalnız ve 
yalnız Maliye Komisyonu Anayasa Komisyonu
nun teklifine iştirak etmiş. Meclis Komisyonları
nın dahi esasında birleşemediği 'bir tasarıyı şu 
arkadaşlarımızla kanunlaştırırsak bu 'millete 
yazık ©deriz. Bunun üzerine çok eğilmek mec
buriyetindeyiz. Bu kanunu inceden inceye göz
den geçirmelidir. Maddeleri üzerinde hepimiz 
uzun uzun durmak mecburiyetindeyiz. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde feragatle çalışan, ne
fes tüketen, göz nuru döken personel itilmiştir, 
muhtelif kanaallardan himayeye girmiş, çeşitli 
kartvizitlerle yerleştirilmiş, çeşitli mebus arka
daşlarımızın himayesinde olan personel devamlı 
surette ikbale ermektedir. Buna bir son vermek 
mecburiyetindeyiz. 

Biz kendimiz milletvekiliyiz, hepimizin ko
ruduğumuz insanlar vardır diye bunu bir kena
ra atmıyacağız. önce kendi yaramızı kendimiz 
saracağız, önce aksaklıklarımızı kendimiz ber
taraf edeceğiz. Kendi içimizi açacağız, iyisini 
bulacağız ki, dışarıdan ondan sonra dertlere 
deva bulalım. Ama, biz böyle yapmıyoruz. Şu 
çatının altında umumi kâtiplikte ayrı, Senato 
umumi kâtipliğinde ayrı, Senato özel kalemin
de ayrı stok memur depolarını, kifayetsiz oldu-
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ğtt için, kullanamıyorum diyorlar. Ben ilgili 
Başkanlara gittim, Senato- Başkanına gittim, 
basa mâruzâtta bulundum. Bana dedi ki: «Ne 
yapayım, hepsini bir odaya doldurmuşlar, stok 
stok orada oturuyorlar, bunları ne yapalım, 
sakağa? mı abalım??» O zaman da sözlü sorum ve
silesiyle? bir fikir serd etmiştim. Bu Devlet elbet
te* bir koordinasyonla yürüyecektir,, elbette. Dı
şarıda sekreter, daktilo alındığı zaman İş ve İş
çi* Bulma: Kurumundan evvel, buradaki perso
nelde ayarlanma yapılsın, diğer vekâletlerin 
ihtiyaçları.' olduğu zaman oraya gönderelim, so
kağa atmıyalım. Yeni liyakat imtihanına tabi 
tattoduri}- lijfakat imtihanında başarı gösterenleri 
kadrolara; yerleştirelim, gösteremiyenlere bir 
müddet: tanıyıp ondan sonra tasfiye edelim. 

Sevgili arkadaşlarım, bu Devlet şanlı ordu
sundan koca bir grup subayı ıbir hamlede çıkar
mış ve orduda bir revizyon yapmıştır. Bunu ya
pan, 147 leri Üniversiteden tasfiye eden bir ni
zam gelmiştir. Şu Meclisin içerisinde o nizamı 
kuranlar §u Meclisin içinde bir tasfiye ve bir 
koordinasyon yapamamışlardır. Bunun üzerine 
biz; eğilmek mecburiyetindeyiz. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde liyakatsiz memurlar çalışı
yor, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok bü
yük ücretle memurlar çalışıyor diye diğer dai
relerin kâtipleri arasında konuşma mevzuu ol
maktan çıkaracağız bu müesseeyi. Bu müessese
yi- ele almak zorundayız. Mademki memleketin 
hir mabedi olarak tanıdığımız bu çatının altın
da çeşjtli vesilelerle basın sütunlarına intikal 
etmiş, ahlâki bakımdan, liyakat bakımından de
dikodusu yapılmış olan insanları hâlâ hu mües
sese içende onun bunun hatırı için korumaya de
vam. edersek biz evvelâ kendi muhitimizi ıslah- I 
tan âciz duruma düşeriz. Kendi muhitini ıslah 
edemiyenler, her gün yüz yüze bulunduğu in
sanların hak ve hukukunu koruyamıyanlar, ora
daki, liyakatsiz olduğu halde Devlet kesesinden 
haram para alanlarla mücadele edemiyenler, bu 
memleketin yaralarına el koyup, onlara tedavi 
çaresi bulamazlar. 

Fahir Gîritİioğlü arkadaşımın söylediği gibi, I 
htr konunun üzerinıe siyasi partilerce, Meclis Ri
yaset Divanınca, fert fert milletvekilleri olarak 
eğilmek, mecburiyetindeyiz. Ben bu akşam buraya 
gelmeden evvel, tasarının gerekçelerini bir ke
re daha okudum), Maliye. Komisyonu geçen sene | 

I büyük iddialarla tasarıyı geri istemişti. Bir se
ne komisyonda tuttu. Anayasa Komisyonunun 
görüşüne uyuyorum diye geri getirdi. Hangi ge
rekçe ile geri istemişti, niçin geri istemişti, bu 
tasan bir sene Maliye Komisyonunda neden 
bekledi? Mademki üzerinde aksaklık yoktu, ni
çin o zaman Anayasa Komisyonunun mütalâası 
ortadayken müzakerelere geçilmedi de geniş- za
man kazanılmadı? Bütçelerimiz geçmiştir. Şu 
teklif kanunlaşsa dahi personele hiçbir faydası 
yoktur. Meclis ve Senatonun-'bütçeleri Komis
yondan geçmiş* tatbikatta bir faydası olmıya-
caktır. Bu sıkışık zamanda bunun bir an evvel 
kanunlaşmış: olması şu an için hiçbir fayda sag-
lamıyacaktır. Aksaklıkları düzeltir, meseleyi 
olgunlaştırır, bunu daha iyi bir hale getirirsek 
o zaman faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Düne kadar ben de şu Teşkilât Kanununu 
bir an evvel çıkmalıdır, bir şekil verilmelidir 
diyordum. Akşam okudum, mütalâa ettim, tet
kik ettim ki, maalesef çok üzerinde durulması 
iktiza eden bir kanun teklifiyle bir Teşkilât Ka
nunu ile karşı karşıyayız. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım; Meclis Riyaset 
Divanını temsil eden idareci üye arkadaşlarım
dan Meclis Başkanlığı adına ve Maliye Komis
yonu var burada, aslında bütün kanunlar görü
şülürken, bilhassa iböyle akçalı kanunlar görü
şülürken, Bütçe ve Plân Komisyonu karşımızda 
olmak lâzımgelirken, nedense bugün Bütçe ve 
Plân Komisyonunu bıraktık Maliye Komisyonu 
ile muhatabolarak kanun müzakere ediyoruz. 
Bu da benim şahsi görüşüme göre aksak bir 
tutumdur. Çünkü mesele kadro meselesidir, 
mesele bütçe meselesidir. Biz kadrolar üzerinde, 
Meclisin bütçesi üzerinde fikirlerimizi derme-
yan edeceğiz, o konu hakkında bize Bütçe ve 
Plân Komisyonunun söyliyeceği şeyler olması 
lâzımdır. Bu bakımdan da eksik- bir müzakere
nin içindeyiz. Bu kanun teklifini ilgili komis
yon ve idareci üye arkadaşlarım ele almali ve 
bunun üzerinde esaslı bir şekilde durmalıdırlar 
ve Meclisimizin malı olacak daha olgun ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin personel poltika-
sını ihtiva edecek onu Devlet Personel Kanunu 
içinde kadrolarını, tesbit edecek, yalnız şekil ba
kımından teşkilâtını huzurunuza getirecek bir 
kanun teklifi olarak getirmelidirler. O, !bakım
dan ben de kanun teklifinin tatminkâr olmadı-
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gına, Meclisimizin büyük dâvalarını halledecek 
bir durumda bulunmadığına inanıyorum. 

Şimdi buraya bir sürü stenograf koymuşuz, 
doldurmuşuz, fakat o stenoları nereden bulacak, 
nereden temin edeceğiz? Bu her gün karşımızda 
vazife gören stenograf arkadaşlarımız büyük fe
dakârlıkla çalışıyorlar. Fakat onların dışında 
bunları yetiştiren bir müessese yok zaten. Mecli
simizin alınmış teypleri var arkadaşlarım. En 
hararetli bir celsede teypler bir arıza yaptığı za
man her şey bitiyor, çünkü stenolar nasıl olsa 
teyp var ondan karşılaştırırım diye işi, daha çok 
ciddî olsun mülâhazasiyle bazan boş geçiyorlar, 
bilâhara o kısmı teypten dolduruyorlar. Halbuki 
Meclisimizin teypleri evlerde müzik çalan teypler
dendir, böyle büyük meclislerin kullanacağı nite
likte teyplerden değildir. Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının, radyoların kullandığı teyplerden de
ğildir. O teyplerin ithali yalnız o müesseseye ve
rilmiştir. Devlettir, Büyük Millet Meclisidir, ka
nun vaz'eden bir yerdir. Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı ile temas ederek onların ithal ettiği teyp
lerden Meclis de kullanmak suretiyle bu salon 
teyplerini, bu ev teyplerini buradan derhal çı
kartmak, bu eskimiş teypleri derhal çıkartmak 

ve tarihe tescil edilen buradaki beyanları daha 
sıhhatli, daha olgun bir şekle sokmak mecburiye
tindeyiz. Dikkat ederseniz eskiden konuşmaları
mız bize verilir, biz bir gözden geçirirdik, hata 
yapılmış mı filân diye; şimdi onunla da karşı 
karşıya değiliz. Günkü bu iş teypten kontrol edi
liyor. Ama yine bu teyplere bakan teknik arka
daşlarımızın büyük fedakârlıkları, büyük emekle
ri sayesindedir ki, arıza yapılmadan geçirilebili-
yor. Ama bu demek değildir ki, ilelebet bu salon 
teypleriylc bu meseleler halledilir. Meselenin üze
rine Riyaset olarak eğilmek lâzım, meselenin üze
rine Meclis olarak eğilmek lâzım, meselenin üzerine 
ciddî olarak eğilmek lâzımdır. Aksi takdirde tey
bi böyle olan, daktilosu imtihanlarda sondan bi
rincilik kazanan, stenolarını yetişeceği bir ekolü, 
bir yetiştirme yeri olmıyan, fakat buna rağmen 
kadrosu tümen tümen artan, himaye edilmiş, 
onun bunun tanıdığı kartvizitle gelenlerle doldu
rulmuş memur enflâsyonu içinde bir müessese, 
elbette ki, Türk halk efkârına taşıdığı mâna de
ğerinde bir fikir, bir kıymet, bir ölçü vermiye-
cektir. 
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Aziz arkadaşlarım, 'bir de personel yönünden 

şu hususun üzerinde durmak lâzımdır. 
Türkiye Büyüfe MJiûet MeclM bu kiadair ge

niş sahayı işgal ettiği halde bütçe müzakerele
rinde gördük ki, halısı şu kadar dönüm, me
sahası bu kadar dönüm diye burada konuşma
lar oldu. Şimdi böyle bir Meclisin ziyaret sa
lonu yoktur. Böyle bir Meclisin ziyaretçiler, ile 
karşılaştıracağı birkaç tane personeli vardır, 
başa çıkamamaktadır. Hem vatandaş kendi me
buslarını ararken bulamamak durumuna düş
mekte, hem de oradaki birkaç tane müracaat me
muru hangi köşelere koşacağını şaşırmaktadır. 
Meclis bunu bir niaama sokmalıdır. Bu Meclisin 
bir müracaat yeri tesbit edilmelidir. Oraya gele: 
cek olan insanlar böyle arı kovanına doldurulmuş, 
nefesten, kokudan içeriye girilmez bir nevi - ne 
bileyim - abluka altına alınmış yer giibi bir man
zara ile karşı karşıya kalmıyor ve başka taraftan 
da ziyaretçi alınması yasak olduğu için Meclise 
gel on bir çok fikir sahibi arkadaşlar, milletvekil
leriyle görüşmek imkânını bulamıyor. 

Anadolu'dan gelmiş vatandaşlar da oraya yı
ğılıp kalıyor ve milLetlvekilleriyle temas imkânı 
olamıyor. Bu Meclisin o müracaat memurları kıs
mını, ondan sonra ayrı bir prosedüre tabi olan, 
doğrudan doğruya PTT'ye bağlı bulunan p'osta 
kısmım, onun dışında Emniyet Umum Müdürlü
ğüne bağlı olduğu halde terfi ve tecziyeleri Mec
lis Başkanlığına bağlı olan emniyet kısmını hep
siyle beraber ele almak lâzım. Emniyeti Meclis 
Başkanlığına vermişiz, burada polisi komiser ya
pabiliyoruz, Emniyetteki sicillerime bakmadan... 
Ama PTT'deki memuru PTT Umum Müdürlüğü
ne vermişiz, o burada bizim çalışmamıza göre me
sai sarfetmektedir. Fakat Meclis personelinin al
makta olduğu tazminat ve ikramiyeleri alama
maktadır. Bunun günahı nedir? Aynı çatı altın-
ha vazife görmüyor mu? Niçin PTT memurları
nı ayrı bir sisteme talbi tutuyoruz? Neden Emni
yet Umum Müdürlüğüne bağlı emniyet mensup
larını ayrı bir sisteme talbi tutuyoruz? Nöd'en bu
rasını. bir emniyet müdürlüğü haline getiriyoruz? 
'Müdürlük, müdürlük, böylece almış yürümüş. 
Emniyet amirliği neyine yetmiyor Meelis içinde. 
Kaç tümen polisimiz var? 

Aziz arkadaşlarım, meseleyi esastan ele almak 
ılâzım ve bu kanun üzerinde durmak lâzım. Bir
çok kısımları kanlgren olmuş, dertlere deva ola-
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cağı sarahaten belli olmakla beraber, içinde çok 
güzel, çok iyi bölümler bulunmakla beraber, tü
mü itibariyle üzerinde çok durulması lâzımigelen 
ve yeniden etüdedilip yeniden revizyona tabi tu
tulup memleketin gerçeklerine, Personel Kanunu 
istikametine göre bir vecjhe vermek suretiyle Se
nato ve Meclisi ayırmadan, bütçeleri âyrıdlr, fa
kat çalışma sistemi bir olarak, Senato ve Meclisi 
ayırmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi teşki
lâtı olarak (onun içinde Senato kısmı, Millet Mec
lisi kısmı ayrı kollar halinde olabilir) fakat ida
reyi bir yere bağlamak bakımından yarın, sen 
benim memuruma karıştın, bu Meclisin adamıy
dı, bu Senatonun adamıydı havasını yaratmadan 
bu Meclisin toplu bir personel politikası taki-
betmesi suretiyle iyi bir kanun, iyi bir nizam or
taya koymak mecburiyetindeyiz. Koyacağımız 
hükümler kısa zamanda değiştireceğimiz şeyler 
olmamalıdır. Geçmiş kanunlardan d'a örnek ala
rak ileriye muzaf müstakbel Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin gelecek devreleri için esas ve temel 
olan ve buradaki personeli Anayasa Mahkemesi
ne kaçmak için fırsat arayan veyahut iktisadi 
Devlet Teşekküllerine kaçmak için fırsat arayan, 
bu suretle ehliyetli personeli kaçırtıp ehliyetsiz
lerle vazife gören bir Meclis halinden çıkartmak 
için bu teklifin üzerinde çok hassas olmak mec
buriyetindeyiz. Ben idareci üye arkadaşLarımla 
Komisyonun bunuu geri alacağını ve Bütçe Ko
misyonunu temsil eden arkadaşımızın da bulun
duğu bir zamanda yeniden ele alınmasında fay
da mütalaa eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Uyar. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım; benden evvel konuşan ar
kadaşlar Meclis personeli ve Meclis Teşkilât Ka
nunu üzerinde uzun uzun ıgörüştüler. Bem şah
san arkadaşlarımın görüşlerine iştirak ettiğim hu
suslar olmakla beraber, birçok hususlarda maale
sef iştirak edemiyeceğim. 

Her müessesede çalışan personel içerisin
de kıymetli ve kalifiye eleman olmakla bera
ber çeşitli tesirlerle gelmiş olanlar da bu
lunabilir. Bu bakımdan topyekûn bu mukad
des müessese içinde çalışan arkadaşlarımızı 
kartla, torpille geldiler töhmeti altında bulun
durmamız hakkaniyetle kalbili telif değildir. 

Benim temas etmek istediğim husus, burada 
çalışan değerli ve cefakâr ve vefakâr arkadaş-
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ların çalışmalarının aksak veya iyi .tarafla
rından ziyade, bu Teşkilât Knununun üç buçuk 
seneden beri bir kangran olduğu merkezinde 
toplanacaktır. Sayın arkadaşlarım, kıymetli ida
reci üye arkadaşlarımız Meclis teşkilâtını bâzı 
hususlarında ayarmak, bâzı kısımlarinı tev-
hidetmek üzere bir teşkilât kanunu hazırlamış
lardır. Bu ikanun Bütçe ve Plân Komisyonu
na havale buyurulmuş idi. Ne gariptir ki, bUr 
gün müzakere ettiğimiz kanun teklifi Maliye 
Komisyonu tarafından bir yıldır bekletilen ka
nunun Maliye Komisyonunun raporu üzerine 
müzakeresidir. 

Benim âcizane kanaatim odur ki, bu müza
kere sistemimiz yanlış. Başkanlık tarafından 
teklif veyahut tasarılar muhtelif komisyonlara 
havale edildikten sonra umumiyetle işin ica-
batma göre Bütçe ve Plân Komisyonuna ha
vale edilir ve komisyonlardan son komisyon 
olarak Bütçe ve Plân Komisyonunun raporları 
müzakere edilmesi lâzımgelirken 'belki de bir 
buçuk sene eski (bir Bütçe Komisyonu üyesi 
olan bu arkadaşınızın da iştirak ettiği komis
yon toplantılarinda bu mevzu üzerinde enine 
boyuna Senıato Başkanlık Divanı arkadaşla
rımız, Meclis Başkanlık Divanı arkadaşları ile 
teşkilât üzerinde bir reorganizasyona gitmiş 
idi. Ne gariptir ki, Anayasa Komisyonunun ev
velce hazırlamış olduğu tek teşkilât sistemi
ni bizim hazırlamış olduğumuz bâzı ahvaldeki 
ayırıcı sistemi bir tarafa itip Anayasa Komis
yonunun kabul ettiği metni aynen kabul eden 
Maliye Komisyonu raporu ile karşı - karşıya-
yız. 

Arkadaşlarım; takdir buyurursunuz ki, bu 
T. B. M. M. nin hizmetleri benim kanaatime 
göre evvelâ binaya göre olan hizmetler, vazi-. 
feye göre olan hizmetler yani teşkilât olması 
lâzımdır. Şu binanın mefruşatı, şu binanın te
mizlik ve bakımı için kurulan teşkilât bir 
tane olmıak lâzımdır. Meselâ Levazım Müdür
lüğü. 

Binanın veya bu topluluğun Ihizmetlerini 
gören Daire Müdürlüğü Ibir tane olmalıdır. Çün
kü binaya bağlı hizmetlerdendir. Muhasebe 
Müdürlüğü, senatörler, milletvekilleri ve me
murların aylıklarını, ödeneklerini falan sarfi
yatını yapan bir müessese olması dolayısiyle 
bir tane olmasında büyük faydalar vardır. Ama 
Kanunlar Müdürlüğü olarak, Zabıt Müdür-
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lüğü olarak bu teşkilâtın içinde tekrar tevhi
de gitmek bu Meclis Teşkilât Kanununun çak
mamasını sağlayıcı bir yol tutmak demektir. 
Kıymetli senatör arkadaşlarımız -bu mevzuda 
çok hassastırlar. Senatoyu Meclis komisyon- I 
lan haline getiriyorsunuz, bu bakımdan bü
tün Batı memleketlerinde çift meclis sistemi 
olan memleketlerde senatörlerin, hattâ lokan
taları da ayrıdır dlyo dert yanmışlar; acı acı 
Bütço Komisyonunda bu mevzua temas etmiş
lerdi:*. Ama bu anda müzakeresini yapmış ol
duğumuz teklif tekrar eski haline rücu edip, 
senatörlerin muvafakatinin tamamiylo zıddı bir 
şekille önümüze gelmiştir. 

Kıymetli arkadaşlarım, temas ettiler. Maa-
teessüf bende bu işe dokunmak istiyorum. 
Meclis Teşkilât Kanunu gibi üzerinde hassa
siyetle durmamız, bütün personelin can kulağı 
ile bu mevzuu dinlediği bir s:rada Mecliste 
Bütçe Kcm'syonu kadar değil sair komisyon 
üyeleri kadar üyenin bulunmadığını acı acı 
görmekteyiz. Bu bizim kendi bünyemize aido-
lan mevzuları maalesef hassasiyetle ele alma-
dığnmzı gösteren bir acı hâtıra olarak her 
halde bizde yaşar. 

3,5 sene olmuş Meclis Ibir içtüzüğünü çı- I 
karamamış, 3,5 senede do bir Teşkilât Kanu
nunu ç karamıyoruz. Bu kanun da yine çıkmaz 1 
arkadaşlar. Çünkü, Maliye Komisyonu, 1,5 sene 
Bütçe Komisyonunda enine boyuna müzakere I 
edilen, teşkilâtları ayıran metinlerimizde bâzı I 
teşkilâtları ısrarla birleştirme yoluna gitmiş tek I 
bir teşkilâtı nazara alarak, bir sene kendi ko
misyonlarında bekletip buraya, tevlıidedici, bir- I 
leştirici bir teşkilât getirmiştir. Bu kanun maa
lesef çıkamıyacağına bu bir işarettir. I 

Burada hizmet gören kıymetli arkadaşları
mızdan bu kanunun çıkmasını istiyenler oldu
ğu gibi, maalesef kanunun çıkmasını istemiyen I 
memur arkadaşlarımız da vardır. Bunu da ka- I 
bul etmek lâzım. Hakikatleri olduğu gibi dile 
getirmekte fayda vardır. Feragatle hizmet eden I 
kıymetli arkadaşlarımız olduğu gibi belki, tâbi
rimi hoş görün, dalga geçen arkadaşlar da bu
lunabilir. Bunu topyekûn müesseseyi kötülemek 
şeklinde değil, orada çalışanları kötülemek için 
değil; içerisinde böyle hareket* eden 3 - 5 kişi 
varsa idareci üyeleri, Başkanlık Divanı ve Baş
kanların bu işe hassasiyetle parmak basmasına 
bağlıdır. 
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Çok muhterem arkadaşlar; âcizane kana* 

atim, Bütçe ve piân; Komisyonunda enine boyu
na tetkik ve müzakere edilen raporun, madde
lerin ve cetvellerin müzakere edilmesinin bu en 
adilâne ve işin bir an evvel çıkarılması bakımın
dan en isabetli yol olarak görmekteyim. Bu ba
kımdan Maliye Komisyonunun değil, Bütçe ve 
Plân Komisyonunun raporunun müzakere edil
mesi, Yüksek Senatodaki arkadaşlarımızın da 
kısmen muvafakat, ve mutabakatlarını almış ol
duğumuz için kanunun çıkarmasında daha fazla 
sürat şağlıyaeaktır. Çu bakımdan biz kanunu 
toptan reddetmekten ziyade Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporunun müzakereye esas almamızın 
daha faydalı olacağım; ne olacak, ne bitecek 
diye yıllardır bu işi bekliyen memur arkadaşla
rımızı hiç olmazsa sıkıntıdan kurtarmak bakı
mından, büyük bir ihtiyaca cevap vereceğine 
kaani bulunmaktayım. Hepinizi saygı ile selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Okyay. 
KEMAL OKYAY (Kars) — Sayın Başkan, 

nuhterem arkadaşlarım; bu kanun teklifinin 
görüşülmesinde zannederim ki, bir hatanın içe
n inde bulunuyoruz. Bilindiği gibi Meclislerin 

Teşkilât Kanunu en son Bütçe Komisyonunda 
görüşülmüş, Meclis gündemine alınmışken, Ma
liye Komisyonu Mecliste görüşülmesi sırasında, 
kanun teklifini kendi, komsiyonlarmda görüşül
mesi için geri istemiş, Meelis kararı ile Maliye 
Komisyonuna iade edilmiş idi. Ben şöyle anla
rım ki, Maliye Komisyonu bu kanun teklifini 
komisyonunda görüştükten son komisyon olan 
bilhassa mevzu itibariyle, son komisyon telâkki 
edilen Bütçe ve Plân Komisyonuna gönderilme
si icaneder, Bütçe ve Plân Komisyonundan çık
tıktan sonra. Meclise gelip Meclis gündemine 
girmesi icabederdi ve şu anda da ilgili komis
yon yerinde Bütçe ve Plân Komisyonunun bu
lunması icabederdi. 

Bu usuli mâruzâtımdan sonra şu hususlara 
dokunmak istiyorum : 

Cumhuriyet Senatosundan Sayın Nihat Pa-
sinli ile Mehmet Ünaldı bir kanun teklifi yapı
yorlar. Diyorlar ki, Anayasanın 85 nci madde
sinin son fıkrasına göre meclisler kendi kolluk 
işlerini, başkanları eliyle* düzenler ve yürütür
ler hükmüne dayanarak Senatonun ayrı bir 
teşkliâta sahibplmaşı ieapfder. Bu hiikme. daya-
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a&rak biz de: bir teşkilât kanunu hazırladık, bu- I 
n»n kanunlaşmasını istiyoruz. Bu teklifin kar
şısında Millet, Meclisi İdare ianirleri de bir 
k&nun. teklifi, hasırlarlar, bunlar da Senatonun 
karşısına, çıkarırlar, derler ki, hayır, Parlâmen
toda? tek bii* teşkilât olmalıdır; bu teşkilât da Mil
let Meclisi Başkanlığına bağlı kalmalıdır, Sena
toya ayrıca bir teşkilâta lüzum yoktur.» Böyle 
bir anlayışla; bir kanun hazırlarlar. Bu 
iki görüş? Anayasa Komisyonuna gider. Anaysa 
Komisyonuna göre evvelâ bu konu incelenir. 
Acaba yeni Anyasamıza göre çift Meclisli Parlö-
manter sistemde her Meclis için ayrı bir teşki
lât mı, yoksa iki Meclis için tek teşkilât mı ve
ya ikisinin de özlük ve bütün işlerini yürütecek 
muayyen tipte bir teşkilât mı kuralım yönünden 
incelerler. Bunu incelerken çift Meclis sistemi 
ile yönetilen demokratik rejimdeki devletlerin 
de Meclis Teşkilât kanunlarının nasıl olduğunu 
hariciyemizden sorarlar. Dünyada çift Meclis 
ile- idare edilen; memleketlerde şu tesbit edilir. 
Üç- memleket hariç-, diğerlerinde, her meclisin 
teşkilâtları, ayrı ayrıdır. Senatosunun ayrı teş
kilâtı var, meclisinin ayrı teşkilâtı vardır. Çifc 1 
Meclisleri Parlâmento sistemi ile idare edilen I 
3 istisna teşkil eden devlette de meclisler tek I 
Teşkilât Kanunu ile idare edilmekte, ancak bu 
teşkilât ne birinci Meclisin, ne de ikinci Mecli
sin divanlarına veya başkanlarına bağlı de
ğil; Meclislerin dışında bir teşkilâta bağlıdır. 

Bunları tetkik eden Anayasa Komisyonu 
Anayasaya göre ayrı ayrı Teşkilât Kanununa I 
ihtiyaç yoktur kanaatine varır ve bu anlayışla I 
bir kanun hazırlar. Bütçe Plân Komisyonu 
Anayasa Komisyonunun görüşünü uzun uzun in
celer, ilk defa Alt Komisyona havale eder ve 
Anayasa Komisyonunun da görüşlerinden isti
fade ederek şöyle bir mikst teşkilât tasarlar; I 
der ki : Millet Meclisi Divanı veya Başkanlığı I 
Cumhuriyet Senatosunun vasiliğini yapamaz. 
Cumhuriyet Senatosunun kolluk işleri, yönetim 
işleri, personelin özlük işleri hakkında Millet 
Meclisi Başkanı nasıl yetkilidir, nasıl karar 
verebilir t' İki Meelisin yanyana, beraber, 
ahenk içinde teşriî vazifesini yürütmesi icabct-
tiğine göre aynı yetkiye sahip divanlar olarak 
vazife görmeleri lâzım. O halde Cumhuriyet I 
Senatosuna, bağlı olmasını zorunlu gördüğümüz I 
müdürlükleri. Cumhuriyet, Senatosu Başkanlığı- | 
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na bağlıyalım, -Bütçe Komisyonu böyle karar 
verir - Bunun dışında iki Meclisin hizmetle
rinde müştereklik vasfı olan hizmetleri ve Mec
lise ait müdürlük teşkilâtı da ayrı bir teşkilât 
olarak kurup, bunu da Millet Meclisi Başkan
lığına bağlıyalım. Böylece Parlâmentonun, 
PTT gibi, tabur gibi, müşterek hizmet vasfı ta
şıyan Dilekçe Müdürlüğü, Plân Müdürlüğü gi
bi, Milletlerarası Münasebetler Müdürlüğü, 
Tercüme Müdürlüğü, Basın Bürosu, Saymanlık 
Müdürlüğü, Kitaplık Müdürlüğü, Basımevi 
Müdürlüğü, Teknik Her Müdürlüğü gibi iki 
Meslisin hizmetlerini müşterek, bir arada yürü
tülebilecek olanlar, Millet Meclisine bağlı ol
sun ve bu müdürlükler Senatoya verilmesin, 
Senato hizmetlerini de bu müdürlükler yürüt
sün. Ancak Senatonun meselâ Genel Sekreter
liğini, meselâ Özel Kalem Müdürlüğünü, Kanun
lar Müdürlüğünü ve meselâ Tutanak Müdürlü
ğünü, Evrak ve Arşiv Müdürlüğü gibi çok zo
runlu, Senatoya bağlanmasında çok zaruret olan 
müdürlükleri de müsaade ederseniz Senatoya 
bağlıyalım. Böylece Senato da müstakil kolluk 
hicrini kendisi yürüten bir Meclis olarak ayrı 
bir teşkilâta sahibolsun kanaatine varmıştır. 

Şimdi Maliye Komisyonu ne yapmış? Ben 
daha çok zannediyorum ki Anayasa Komisyonu 
görüşünü Bütçe Plân Komisyonunda çok mü
dafaa edip fakat kabul ettiremeyince, bir yol 
o'a^ak Maliye Komisyonunu tazyik etmiş, 
Mecliste görüşülmekte olan Bütçe ve Plân Ko
misyonunun metnini geri aldırmıştır. Bunu simi
di daha iyi anlıyorum, görüyorum ki, Maliye 
Komisyonu Anayasa Komisyonunun metnini ay
nen g?t:rm:ş bulunuyor; tek bir değişiklik dafci 
yoktur. 

Şimdi nedir, Anayasa Komisyonu ile Maliye 
Komisyonunun iddiası? Diyorlar ki, iki meclis 
yerine ucuz maliyet bakımından tek teşkilât ol
masında fayda vardır, doğrudur. Bütçe ve Plân 
Komisyonu aynı kanaatte idh Ama ne yapmış
lardı:*, bakın şimdi size söyliyeyim. 

Bunların hazırladıkları metne göre iki, mec
lisin teşkilâtının-millete maliyeti 4 230 260 lira
dır. Tek teşkilât kurulduğu takdirde* bu teşkilât 
Senatoyu hiçe sayarak Millet Meclisi Başkanlığı. 
na bağlanacak. Maliyenin metni budur. Bütçe.,ve 
Plân Komisyonu ne yapmıştı? Millet Meclisi 
Başkanlık Divanı ile Senatonun, Başkanlık. Diy»» 
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hım karşılaştırmış, mutalbakata varmış, ikisitapı 
görüişlerinde beraiber nokta tesbit ederek bu teş
kilât kanunu hazırlamıştı. Bu Teşkilât Kanunu
nun maliyeti de 3 806 000 liradır. Ameli fay
da, malî fayda düşünüyoruz diyen Maliye Ko
misyonunun da, Anayasa Komisyonunun da ge
tirdiği ayrı ve müşterek hizmetleri Meclis Baş
kanlığına bağlıyan teşkilât, mikst olarak hazır
lanmış olan metinden daha pahalıdır ve millete 
de daha pahalıya malolacaıktır. Ayrıca Senato
nun kolluk işlerini yürütme yetkisini Senatodan 
kaldırıp Meclise vermiş olacağız. Böylece Sena
to ile Meclis arasında çok basit konularda dahi 
örneğini gördük, iki divan aylarca küçük hissi 
sebeplerden bir araya gelip meclislerin müşterek 
meselelerini halletmek için bir araya gelip top
lanamamıştır. Şimdi bütün teşkilâtı Meclis Baş
kanlığına bağlarsanız ve Senatoya hiçjbir şey ta
nımazsanız ihtilâflar büyüyecektir ve Senato ile 
Meclis hiçbir konuda beraber olamıyacak, anla
sam ıyacak, Meclisin dışardâki itibarı, çıkacak 
anlaşmazlıklar yüzünden hayli zedelenecektir. 

Bakın, Maliye Komisyonu ile, Anayasa Ko- i 
misyonu hangi tezat içindedir? Çünkü metinler 
aynıdır. 

Diyorlar ki, efendim, Senato Divanına, Baş
kanına da yetki tanıyoruz. Nasıl tanıyoruz? Mec
lislerin bütün teşkilâtı, genel sekreterliğe bağlı 
olacaktır, güzel. Bu genel sekreteri kim tâyin 
edecektir ve bu genel sekrter kime bağlı olacak
tır? Diyorlar ki, metinde aynen öyle, «Bu Genel 
Sekreter Millet Meclisi Başkanına bağlı olacak
tır. Ancak tâyin edilirken Senato Başkanının da 
fikri alınabilir.» Yaıhut Senato Başkanlık Diva
nı ile Meclis Başkanlık Divanı bir araya gelir 
Genel Sekreteri tâyin ederler. Biran iıçdn iki baş
kanlık arasında bir genel sekreteri tâyin etmek
te çıkacak ihtilâfta meclisler teşkilâtsız kalır. 
Biran için ikisinin de aynı fert üzerinde anlasa-' 
madiğini kalbul ediniz. Ne olacaktır? Sonra bu 
ne biçim teşkilât olacaktır ki, iki başlı bir teş
kilâttır. Bunun büyük mahzurları olacaktır. Bu 
mahzurları gördüğü için Bütçe Komisyonu mü
zakere etmiş ve daha ucuz, daha çok amelî fay
da getiren ve meclisleri ihtilâfa düşürmiyen, I 
ahenk içinde yürütebilecek bir mikst teşkilât ka- I 
nunu hazırlamış, bu metni getirmiştir. Ama baş-
lamgıejta izah ettiğim gilbi, her nedense Bütçe ve 
Plân Komisyonu metni görüşülmek icalbederken I 
Maliye Komisyonu metni ele alınmış bulunuyor. | 
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Şimdi burada Sayın Fahir Giritlioğİıu ile Sâ,-

yın Ataöv konuşmalarında bugünkü Meclisin 
personel durumunu hedef aldılar, imtiyazların
dan, yüksek ücretlerin çokluğundan bir hayli şi
kâyet ettiler. Bu elimizde görüştüğümüz metnin 
(bu şikâyetlerle bir alâkası yoktur. Bu metinde 
getireceğimiz kadroların sayısı 250 dir. Halen 
meclislerin kolu mahiyetinde yardımcısı olan 
memurların adedi 215 tir. Diğer miktar (D) cet
velinde mevftudolan miktarlardır, memurlarla 
alâkası yoktur ve bu miktarlar her yıl bütçe ka
munu ile azaltılabilir, çoğaltılabilir. (D) cetve
lindeki hizmetlilerin hacminin, büyüklüğü, kali
tesinin düşüklüğü, imtiyazları veyahut kartvizit
le tâyin edilişleri ele alınarak bu görüşleri teşriî 
organ görevi ile yükümlü Meclisin sağ kolu me
sabesinde olan ve faaliyetlerinin büyük yardım
cısı bulunan Meclis personeli hakkında teşmil et
mek, teşmil edip onları da hedef tutmak bence 
iyi olmamıştır. 

Ayrıca Sayın Giritlioğlu meşhur altıncı mad
denin bu metinde bütün personele teşmil edil
diğini ileri sürdü, doğru. Halbuki Bütçe ve 
Plân Komisyonu hazırladığı metinde Meclisin 
bütün personeline 6 ncı maddeyi tatbik etmemiş
ti. ihtisas yerleri vardır, ihtisas yerlerine tat
bik etmişti. Daha tasarruflu hareket edeceğim, 
amelî fayda daha büyük olacak diye dü
şünen Anayasa ve Maliye komisyonları hepsine 
teşmil etmiş bulunuyor. Eğer Bütçe ve Plân 
Komisyonunun metni tetkik edilirse görüleceik-
tir ki,; meselâ, bir Kanunlar Müdürünü düşü
nünüz, biran için Meclisten ayrılacaktır, 6 ncı 
maddeyi tatbik etmezseniz Meclisin Kanunlar 
Müdürlüğüne lâyık bir elemanı o kadroya geti
rip yerleştiremezsiniz. Bu uzun uzun Komisyonda 
tartışılmış, zaruretler göz önünde tutularak mu
ayyen mevkilere, kilit mevkilere ve ihtisas er
babına tatbik edilmek üzere o madde kabul edil
miştir. Ama Maliye Komisyonu tutmuş, bunu 
bütün personele teşmil etmiştir. 

Ayrıca tazminatlar ele alındı. Bunlar daha 
sonra görüşülecek meselelerdir. Yüksek Mec
lisiniz bunları maddelere geçildikten sonra ıslâh 
edebilir, bunları değiştirebilir. Arara mühim 
olan konu şudur: 

3,5 yıldır Meclisler bir bir teşkilât kanunun
dan mahrumdurlar, 3,5 yıldır bu teşkilât kanu
nunu çıkaramamışızdır. En sonunda da Maliye 
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Komisyonunun hazırlayıp getirdiği metni çıkara-
caksak, kanaatim odur ki, bugün deminki ar
kadaşlarımın da fikrine iştirak ederek, bu metni 
kanunlaştırmaya ihtiyaç yoktur. Meclisin bu 
kadar işlerinin çok olduğu ,bir sırada bunu 'alıp 
görüşmeye ihtiyaç yoktur. Esasen 231 sayılı 
Kanunla kurulmuş teşkilât nasıl üç senedir ih
tiyaçlara cevap veriyor idiyse şurada altı aylık 
veya üç beş aylık bir müddet için bu 281 sayılı 
Kanun yine ihtiyaca cevap verecektir. 

Bu teşkilât kanunlarını çabuklaştırıp, bir
an evvel çıkarılmasında ısrar eden Senato idi. 
Senato hattâ Millet Meclisini itham etmekte idi. 
Teşkilât kanununu çıkmasın diye Millet Mec
lisi kanun teklifini uyutmaktadır, diye. Sena
tonun bu ithamları yüzünden idare Âmirleri
miz zannediyorum, grupları zorlıyarak bu ka
nun teklifinin görüşülmesini temin etmişlerdir. 
Ama şu anda görüştüğümüz Maliye Komisyo
nunun metni görüşüldükten sonra bu metin 
Senatoyu tatmin eden bir metin değildir, on
ların istediği metin değildir; aksine Senato ile 
Meclis arasında büyükk ihtilâflar yaratacak bir 
metin olarak ikanunlaşmış olur. Asıl benim tas-
vibetmediğim nokta budur. Görüşeceksek Se
nato tatmin edilecekse Bütçe ve Plân Komisyo
nunun. hazırladığı metin görüşülmelidir. Bu 
metin görüşükniyecekse, bu Maliye Komisyonu
nun hazırladığı metnin görüşülmesine ıbugün 
için ihtiyaç yokktur, geri bırakılabilir, perso
nel kanun tasarısiyle (birlikte bu mesele halle
dilebilir ve buna Senatonun da bir itirazı ol
maz. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökay. 
FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 

— Muhterem Başkan, aziz arkadaşlarım; 
Memlekette Devlet memurları rejimini, esas

lı bir şekilde halletmek muhtelif müesseseler
deki memurların aldıkları aylıklar arasındaki 
geniş farkları sosyal adalet dairesinde, muay
yen ve demokratik rejim esaslarına dayanır bir 
şekilde tanzim etmek için Yüksek Meclisinizin 
kurmuş olduğu bir komisyon vardır ki, Devlet 
Memurları Komisyonudur. Devlet memurları 
kanun tasarısı Hükümetten gelmiş ve halen ge
çici bir komisyonda 50 nci maddesine kadar 
müzakeresi ilerlemiş bulunmaktadır. Orada 
memurların kıdem ve sınıf ve kademe esası üze
rinden terfileri ve muayyen bir tabandan baş-
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lıyarak bir tavana kadar alacakları maâ§ ve 
ücret mevzuları geniş incelemelerden geçmiştir. 
Şu halde böyle bir kanun hazırlanırken şimdi 
Büyük Millet Meclisi Teşkilât Kanunu diyerek-
ten yine memlekette muhtelif memur sınıfları 
arasında fark yaratacak ve birbirine karşı iti
matsızlık tevlidedecek olan bir kanunun acele 
çıkmasını faydalı görmüyoruz. Onun için Yük
sek Başkanlığa bir önerge takdim ettim, bu ka
nunun da diğer Devlet memurları personel ta
sarısı ile birlikte müzakeresi için komisyonu
muza lûtfedilmesini rica eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım ; benden evvel konuşan değerli ha
tip arkadaşlarım esas mevzuu ifade ettiler. 
Ben usul bakımından bir noktayı tebarüz ettir
mek istiyorum. 

Bu tasarı normal komisyonlarından sonra, 
en son olarak, Bütçe ve Plân Komisyonuna 
havale edilmiş, Bütçe ve Plân Komisyonundan 
Umumi Heyete tevdi edilmiş, Umumi Heyette 
iken Maliye Komisyonu, talebetmiş. Maliye Ko
misyonundan sonra da tekrar Umumi Heyete 
gelmiştir. 

Usul bakımından Maliye Komisyonuna gi
den ve evvelce Bütçe ve Plân Komisyonunun 
derpiş ettiği şekilden başka bir şekli kabul eden 
Komisyon metninin Bütçe ve Plân Komisyonu
na gitmesi 77 sayılı Kanunun hükmüdür ve ay
nı zamanda İçtüzüğün de normal bir hükmüdür. 
Eğer Sayın Gökay ve sayın diğer hatiplerin 
söylediği yola başvurulmadığı takdirde. 

İkinci noktaya gelince: Bu kanun hakikaten 
önemli bir kanundur, içerisinde taşıdığı hü
kümler bakımından. Biz burada birtakım müs
tesna 'hükümleri getirdiğimiz zaman haklı ola
rak dışarıda memur kütleleri içerisinde bir ay
rıcalık çıkacaktır ve haklı olarak eşitlik ilke
sine dayanılarak başka zümreler de, başka me
mur grupları da böyle istisnai hükümlerden is
tifade etmeyi istiyecekler ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisini ilgilendiren bu kanunu emsal 
göstereceklerdir. Burada buna benzer hâdise
ler geçmiştir, ikazlarımız dinlenmemiştir. Fa
kat zaman geçmiş, evvelâ geçirilen bir kajıuna 
istinaden beş - on tane kanun gelmiş ve geçiril
mek mecburiyetinde kalınmıştır. 
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Boş Yıllık Plânın öngördüğü çerçeve içeri

sinde bir Devlet Personel Dairesi vardır. Bu 
Devlet Personel Dairesinin mütehassıs elemanla
ra var; Ayrıca' Devlet Personeline ait kanunun 
gelmiş olduğu bir komisyon var. Şekil itibariy
le bu komisyonda esas'na girişilecekse ben de 
arkadaşlarım gibi Devlet Personelini bölmeye 
hakkımız yoktur. Bu esas içerisinde Devlet 
personel tasarısı Geçici Komisyonunda bu me
selenin konuşulması lâzımdır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
MALÎYE KOMİSYONU BAŞKANI İLHA

MI ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşla
rım •, yüksek malûmunuz olduğu üzere, bu tek
lifler Yüksek Meclisinizde görüşülürken Maliye 
Komisyonuna verilmiştir. Maliye Komisyona 
bunu tetkik etmiş ve raporunu hazırlıyarak 
Yüksek Başkanlığa sunmuştur. Yüksek Baş
kanlık da Bütçe ve Plân Komisyonundan da 
geçmiş olduğa için olsa gerektir, bunu Yüksek 
Meclise sevk etmiş ve gündeme al'nmıstır. 

Şimdi bu hususta Sayn Kemal Okyay'm 
«Anayasa Komisyonu üyeleri kendi raporları
nın kabul edilmediğini görerek Maliye Komis
yonuna telkinde bulunmak, tazyikte bulunmak 
suretiyle bunu geri aldırmışlardır ve nitekim de 
bu arzularında muvaffak olarak bunu Ana
yasa Komisyonunun metnini kabul ettirmek su
retiyle Umumi Heyete sevk etmişler» tarzında
ki ifadesini teessüf'e ve ünintüyle redrVerim. 
Hiçbir komisyon hieb,#r k^misy^nnn tehiri altın
da' ka'maı. Mab'ye Komisyonu üve'e^' eri az 
keridilerin'n bubinin *-ıı koni'-y^m-m üvelori ka
dar ken'M'eruıe hâkimdir, v i cdan l a r ı n ve 
aklı selimlerinin i^aVm yapar. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek maymu
nuz olduğu üzere, bir Cumhuriyet Senatosu 
îdare Amirleri tarafından teklif hazırbınmış bir 
de MVlet Meeisi Hare Âmirleri tarafından bir 
teklif hazırlanmıştır. Oumhııriyot Senatosu 
İdareci üyelerinin hazırlamış olduğu teklif teş
kilâtın ikiye ayrılmasını temin maksad'na mâ-
tiıftur. Millet1 Meelisi İdare Âmii'lerinin hasır
ladığı teklif ise; teşkilâtın tek elden idaresi 
gayesine' matuftur. Her iki teklifin de getirdi
ği büyük bir orijinalite bunun d^ındâ yoktur. 
İki teklifin, eski kanuna nazaran getirmek is
tedikleri yemlik ana nokta olarak bu meselede 
toplanmaktadır. 
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Anayasa Komisyonu bu meseleyi incelemiş, 

sayın bâzı hatiplerin belirttikleri gibi, tek el
den idareyi değil; mikst bir sistemi kabul et
miştir. Hizmetlerin safha safha yürüdüğünü, 
hizmetlerin ' birbiriyle irtibatını, bürokrasiye 
kaçmamasını, aynı bina içinde bulunmaması
nı ve bunun muhtemel neticelerini dikkate ala 
rak, teşkilâtı icabettiği yerde Senatonun mut
lak ayırıma muhtaç göründüğü yerele böyle- teş
kilât kurmuş, aksi halde müşterek idareye 
koymuş, fakat bu müşterek idarede de Senato 
Başkanlık Divanını da söz sahibi etmeyi esas 
ittihaz etmiştir. Anayasa Komisyonunun hazır
ladığı metnin esası budur. Komisyonumuz da 
teşkil ettiği Su Komisyonda uzun tetkik ve 
araştırmalardan sonra Anayasa Komisyonunun 
hasırladığı bu metnin hizmet icaplarına ve ma
lî külfetlere uygun, memleket - şartlarımıza en 
uygun sistem olduğunu kabul etmiş ve bu tar-
ziyle Yüksek Heyetinize sunmuştur. 

Şimdi bası arkadaşlarımız baremden bah
settiler, ayrılıktan bahsettiler, farklı sınıflar 
yaratmaktan bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun bunları 
getirmiyor. Tazminat sistemi bu kanunla ol
muyor. Tazminat sistemi 1955 - 1956 yılların
dan beri tatbik edilen ve devam etmekte olan 
bir sistemdir. Binaenaleyh, kanunun bu ba
kımdan diğer Devlet memuruna nazaran farklı 
bir durum yaratması bu kanunla olmamakta
dır. Bu. eskiden beri gelmiş bir durumun deva
mından ibarettir. 

Cumhuriyet Senatosunun yasama organı 
olarak bağımsız bir hüviyet içinde çalışması, 
Anayasa Komisyonu raporunda etrafı ile be
lirtildiği gibi, ayrıca bağımsız bir teşkilâtın 
bulunmas ,nı da gerektirmez. Bunu Anyasa Ko
misyonunda uzun uzun mütalâa etmişlerdir. 

Bâzı arkadaşlarımızın Anayasanm 85 nci 
maddesindeki kolluk hizmetlerinin Senato ta-
raf'ndan kullanılmasını bu ayırıma misal değil, 
aksine bir mesnedolarak ileri sürmek lâzımdır. 
Çünkü, demek ki, Anayasa ayrılması veya müs
takil mütalâasını zaruri gördüğü hususu metin
de sarahatle belirtmiştir. Diğer hususlarda sa
rahatin olmaması teşkilâtın ayrı olması zaru
retinin olmamasındandır. 

Senatoda veya Millet Meclisince kolluk va
zifesinden anlaşılan şey de şu toplantı içinde 
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tasarun, sükûnun teminine vabeste olmak lâ-
«mgelir. 

Binaenaleyh komisyonunuz hizmet gerekçe
lerini, malî külfetleri, hizmetlerin safha safha 
yürüdüğünü, aksi halde birtakım bürokratik 
yazıgjaalara, gecikmelere ve hizmetin mesulünü 
bulamamak durumuna düşmeleri dikkate ala
rak aynı bina içinde de çalışıldığını nazara ala
rak, Anayasa Komisyonu teklifini işlere ve 
memleketimizin şartlarına uygun bulmuş ve ra
porunu o tarzda hazırlıyarak yüksek huzuru
nuza sunmuştur. 

Şimdi bâzı kıymetli arkadaşlarımız derler 
ki, bu raporu Devlet personelini görülmekte 
olan komisyona havale edelim. Bu olmaz muh
terem arkadaşlarım, neden olmaz? Bu kanun 
bir teşkilât kanunudur. T. B. M. M. nde han
gi dairelerinin bulunacağını, adedlerinin ne ola
cağını, vazifelerini ve saireyi orta yere koyan 
bir Teşkilât Kanunudur. Devlet personel Ka
nunu ise hizmete alınmanın, hizmette bulunma
nın, maaş v. s. nin umumi hususlarım, Devlet 
memuru olmanın şartlarım, orta yere koyan 
bir umumi kanundur. Ve yine Devlet personel 
Kanununda Devlet memurlarının alacağı maaş
ların bakanlık ve hizmetlere göre tefriki yok
tur. Orada 50 Ve 1 000 gibi emsal kabul edil
miştir. Devlet memuru en aşağı olarak 50 em
sali ile maaş alır, en yüksek olarak da 1 000 
emsali ile maa^ abr. Devlet memurlarının Dev
lete getirdiği fayda, yetişmeleri için sarf edi
len emek ve nitelikleri dikkate alınarak hor 
kurum için ayrı ayrı 50 i1 e 1 000 arasındaki 
emsalden birisini onkrn tüzüklerinoe belirtilir. 
Binaenaleyh burada Devlet personel Kanunmu 
görüşen komisyona havale bu mevzu ile ilgili 
değildir. Ama burada çalışan personelin de 
Devlet personel Kanunu çıktığı zamanda ora
daki emsallere uyması ve o kanunun icabı ola
rak kendi kurumu içinde bir ayarlama yana
rak elli ile bin emsalinde kimlerin bulunabile
ceğini veya bulunamıyaciağmı, hangi makamı 
işgal edenin hangi emsali alacağını tesbit et
mesi Personel Kanununun tabiî neticesidir. 

Sözlerimi şöylece hulâsa etmek istiyo-rum: 
Bu teşkilât kanunu bir maksada matuf idi, 

en büyük gave olarak.. O da Meclisteki idari 
teşkilâtı iki kısma bölmek. Bütçeler çıkmıştır. 
Bugün bu zaruret kendisini kaybetmektedir. 
Bunum karşılığında Büyük Meclisin çıkaracağı 
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pek çok kanunlar vardır ve bugünkü görüşifte-
lerden de anlaşılmaktadır ki, bu kanun da usraai 
zaman alacaktır. Halbuki acele kanunlaşması, 
memleketin büyük meselelerini halletmek bakı
mından, faydalı olacak dâvalarımız vardır. Eğer 
önerg3 verilirse Yüksek Meclisiniz kabul buyw-
rıırsa, bunun başka komisyonlara havatesi tar
zında değil, - çünkü bu Meclis bütün komisyon
larından bu kanun tekliflerini geçirmiştir - Bü
tün komisvonlar söyliyeceğini söylemiştir, ha
kemlik Yüksek Heyetinize aittir, ama reddine 
do gidilmesi doğru değildir. Bunun önceliği kal
dırılır muhterem arkadaşlarım. Diğer kanunla
ra takdim en ve öncelikle görüşülmesi kaldırılır, 
normal sırasını alır ve böylelikle Büyük Mecli
sin, milletin beklediği zaruri meselelerin üzerine 
eğilmesi kabil olur. Bir yandan Siyasi partiler 
Kanunu gündemi doldururken, ikinci yandan da 
teşkilât kanunu, şu havaya, konuşmaların sey
rine göre gündemi dolduracaktır. Yakında bir 
de bütçe gelecektir. O zaman diğer meseleler 
g3ri kalacaktır. Biz komisyon olarak ne perso» 
nel kanununu konuşan komisyona, ne başka ko-
misvonlara havalesinde bir fayda görmüyoıuss. 
Çünkü, bütün bunlar görüşülmüş ve komisyon
lar kararını bildirmiştir. Bu asıl en olgun sek
lini Yüksek Heyetinizin üzerinde vereceği öner
gelerle tartışmalarla alacaktır. Ama bugünkü 
durum bunun uzun uzun görüşülmesine imkân 
verici durumda değildir, önceliği kaldırılsın, 
takelimen görüşülmesi kaldırılsın. Normal gün
demindeki yerini alsın. Sırası gelince uzun uzun 
Yüksek Heyetinizin değerli irşatlariyle yerini 
bulsun. Hürmetlerimle. 

BAKSAN — Sayın Okyay, kısaca buyurun. 

KEMAL OKYAY (Kars) — Sayın Başkan, 
muhteerm arkadaşlarım; hepinizin malûmudur, 
bu tipte teşkilât kanunları şimdiye kadar Mec-
lisimiziden çıkmıştır : Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı gibi. Eğer bu tipte kanunlar bir Kar/ma 
Komisyona havale edilmemişse bu kanunlar en 
son komisyon olarak Karma Bütçe Komisyonu
nun metinleri şeklinde görüşülmüş, son korniş* 
yon olarak o komisyonun metni müzakereye 
esas ittihaz edilmiştir. Bu kanun da aynı prese» 
dürü takibetmiş idi. Karma Bütçe ve Plân K&> 
misyonu malî konularda zannediyorum ki, Sa
yın Sözcü arkadaşım alınmasınlar, Maliye Ko
misyonundan daha yetkisiz değildir. Bir BÜCÖI-
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leketin bütçesini ve plânını tanzim ve yürütebi-
len bir komisyon böyle bir teşkilât kanunun
daki yetkisinde Maliye Komisyonundan daha 
yetkili olması icabederdi. 

BAŞKAN — Yetki ihtilâflarını bırakalım 
Sayın Okyay. 

KEMAL OKYAY (Devamla) — Şimdi bu
nu şunun için söylüyorum Sayın Başkanım; 
sayın arkadaşım bir lâfımızdan alındıklarını ve 
teessüflerini bildirdiler. Biz Bütçe Plân Komis
yonunun metni Maliye Komisyonunca Meclisten 
geri istendi, diye bir teessür ve bir infiale ka
pılmış değildir ve komisyon olarak kendilerine bir 
hakaret de telâkki etmemiştik. Biz komisyona ha
karet mânasını taşıyan lâf etmek istemedik. 
Dediğimiz şu idi : 20 maddeden fazla bir kanun 
metni elimizde, bunu Maliye Komisyonu alıyor, 
iki seneye yakın bekletiyor ve sonunda Meclise 
getiriyor. Raporlarının altında 4 tane imza var
dır. 5 nci arkadaş imza etmemiştir, bulunama
mıştır. Bütçe Karma Komisyonunun getirdiği 
50 ye yakın imza taşır. Bu metne bakınca 20 
maddeden yalnız 11 nci' maddede bir tek Plân 
Komisyonuna mütenazır bir değişiklik vardır. 
Geriye kalan maddelerin tamamı Anayasa Ko
misyonunun getirdiği metindir, tek bir değişik
lik yoktur. Maliye Komisyonu olarak kanunun 
bir an evvel çıkmasını istiyen bir komisyon ma
dem böyle getirecekti, bunu tetkik edip Ana
yasa Komisyonu ile mutabakatını bildirebilirdi. 

Benim lâflarımdan alınmamaları icabederdi. 
Bunu izah ettikten sonra şu konuya da temas 
edip sözlerimi bitireceğim. 

Biz de demin ifade ettik, eğer Maliye Ko
misyonunun hazırladığı metin çıkarılacaksa 
bundan bir fayda yoktur. Çünkü, bu, Senato ile 
Meclis arasındaki ihtilâfları büyütecek, iki Mec
lis arasında bir anlaşmazlığa sebebolacaktır. 
Ayrıca 231 sayılı Kanuna göre elimizde bulu
nan teşkilât 3 - 4 senedir ihtiyacımıza cevap 
vermemiştir, üç - beş ay içinde cevap verebilir. 
Normal sırasını beklemeli, normal sırasına gir
dikten sonra da sırası geldiğinde eğer bu Mec
lise nasibolursa bu Meclis, olmazsa gelecek mec
lisler hangi metnin evvelâ görüşüleceğini he-
sabetmeli ve o metni ele almalıdır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmeler bit

miştir. önergeler vardır, okutuyorum. 
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MALİYE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA

MI ERTEM (Edirne) — Efendim komisyon 
olarak bizim de bir önergemiz var. 

BAŞKAN — Komisyonun da bir önergesi 
olacak, onu da alalım. 

(«Neden bekliyoruz?» sesleri) Efendim, 
önergelerin hepsini okutacağım. Aykırılık dere
cesine göre yeniden okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan kanun teklifi perso

nel rejimimize istisnai hükümler getirmektedir. 
Personel rejimimizi yeniden tanzim edecek 

olan personel kanun tasarısı Meclise gelmiştir. 
Komisyonda görüşülmektedir. 

Meclis personelinin de, personel kanunu çer
çevesi içinde, durumlarının tanzim edilmesi, sos
yal adaletin ve Devlet personeli arasındaki ge
rekli ahengin sağlanması bakımından lüzumlu
dur. 

Bahis konusu kanun teklifinin Personel ka
nunu tasarısı ile tevhiden tetkiki için, ilgili ko
misyona gönderilmesini arz ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkındaki kanun 
teklifinin, Geçici Komisyonumuzda halen görü
şülmekte olan Devlet memurları personel kanun 
tasarısında kabul edilen prensiplere uygunluk 
derecesini tesbit bakımından, bir defa da Ko
misyonumuzca tetkik edilmesi faydalı görül
müştür. 

izah ettiğim sebeplerle mezkûr teklifin Ge
çici Komisyonumuza havalesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkam 
istanbul -

Fahrettin Kerim Gökay • 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye B. M. M. Memurları Teşkilâtı hak

kındaki kanun teklifinin müzakeresinde Karma1 

Bütçe ve Plân Komisyonu metninin esas alın
masını arz ve teklif ederiz. 

Tekirdağ Kırklareli 
Turhan Kut Abdurrahman Altuğ 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı ve iki arkadaşının Cumhuriyet Senatosu 
Teşkilât Kanunu teklifi ile Millet Meclisi İdare 
Âmirlerinin T. B. M. Meclisi Memurları Teşki
lâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanunla değişik 
231 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi
ne dair kanun tekliflerinin Yüksek Genel Ku
ruldaki müzakerelerinde İçtüzüğün 35 nci mad
desinin 1 nci fıkrası gereğince aslî komisyon 
olan Bütçe ve Plân Komisyonu metninin esas 
alınmasını arz ve teklif ederiz. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

İsmet Sezgin 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan T. B. M. M. Teşkilât Ka

nunu teklifi için evvelce alman ivedilik kara
rının kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

Edirne 
llhami Ertem 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kanun teklifinin 77 No. lu «Uzun vadeli 

plân hk.» kanun gereğince Bütçe ve Plân Komis
yonuna şevkini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Efendim, mahiyeti itibariyle 
üç çeşit önerge Başkanlığa gelmiştir. Birisi Sa-
yık Fahrettin Kerim Gökay'm teklifidir ki, Per
sonel Kanunu ile birlikte mütalâa edilmek üze
re teklifin Geçici Komisyona verilmesidir. 

Diğeri Turhan Kut ve Abdurrahman Altuğ 
ile Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı İsmet 
Sezgin'in önergeleri de Bütçe ve Plân Komis
yonu metnine esas olarak müzakereye konul
masına dairdir. Reşit Ülker arkadaşımız da 
Bütçe ve Plân Komisyonuna havalesini istemek
tedir. 

Üçüncü teklif de, komisyonun teklifidir. 
Teklifteki ivedilik kaydının kaldırılmasını iste
mektedir. 

Aykırılık, evvelâ Geçici Komisyona havale
si. Biliyorsunuz Fahrettin Kerim Gökay ve Fa
hir Giritlioğlu arkadaşlarımızın, Devlet Perso
nel kanun tasarısını görüşmekte olan Geçici Ko
misyona havalesini talebeden önergeleri en ay-
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kırışıdır. Evvelâ bunu oyunuza sunuyorum. Ko
misyon katılıyor mu? 

MALİYE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA
MI ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazarı 
itibara alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Personel kanun tasarısını görüşmekte olan Kar
ma Komisyona havalesi kabul edilmiştir. Evet, 
teklifler bu Geçici Komisyona verilecektir. 

Efendim, tasnif heyetinin neticelerini bildi
riyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonlarda bulunan açık üyelikler için 

yapılan 3 neü tur seçime (233) üye katılmış ve 
neticede ilişik listede adları yazılı olanlar hiza
larında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Trabzon Kocaeli 
Zeki Yağmurdereli Hâldan Kısayol 

Üye 
Niğde 

Oğuzdemir Tüzün 

Millet Meclisi komisyonlarına gösterilen adaylar 
Adalet Komisyonu : 
Hilmi Okçu (Manisa) 233 
Kadri özek (İzmir) 225 
Tahsin Telli (Erzurum) 233 
Celâl öncel (Urfa) 233 
Anayasa Komisyonu : 
Halil özmen (Kırşehir) 233 
Raif Aybar (Ankara) 233 
Bayındırlık Komisyonu : 
Mustafa Kepir (Yozgat) 233 
Seyfi Güneştan (Mardin) 233 
Dışişleri Komisyonu : 
Ahmet Bilgin (Kırşehir) 232 
İçişleri Komisyonu : 
Ahmet Tahtakılıç (Uşak) 233 
Şükrü Kösereisoğlu (Van) 233 
İmar ve İskân Komisyonu : 
Kâzım Arar (Çankırı) 233 
Memduh Erdemir (Kırşehir) 233 
Maliye Komisyonu : 
Hikmet Akalın (Bursa) 233 
Veli Başaran (Afyon K.) 233 
Hayrettin özgen (Siirt) 233 
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Millî Eğitim Komisyonu : 
Saadet Evren (İstanbul) 233 
Kâmil İnal (Bolu) 233 
Millî Savunma Komisyonu ": 
Sırrı öktem (Kars) 233 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu : 
Mehmet Kcson (Kütahya) 233 
Sanayi Komisyonu : 
Ziya Uğur (Bursa) 233 
Vahap Kışoğlu (Tunceli) 233 
Ticaret Komisyonu : 
Abdurrahman Yazgan (istanbul) 233 
Cemil Karahan (Sinop) 233 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu : 
Zeki Yağmurdereli (Trabzon) 233 
İhsan Bedirhanoğlu (Van) 233 
Ulaştırma Komisyonu : 
Ramiz Karakaşoğlu (Zonguldak) 233 
Kamu İkt. Tcş. Kar. Komisyonu : 
Lâtif Aküzüm (Kars) 233 
Arif Hikmet Güner (Rize) 233 
Ahmet Bilgin (Kırşehir) 233 
Zeyyat Kocamemi (Tokat) 233 
BAŞKAN — Aranılan nisap temin edilmiş

tir, arz olunur. 
Diğer tasnif heyetinin raporunu okutuyo

rum. 
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Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Emniyet Teşkilâtında araştırma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Meclis Araştırma Komisyonu üyelikleri için ya
pılan seçime (208) üye katılmış ve neticede ili
şik listede adları yazılı olanlar hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

İstanbul Antalya 
Muhiddin Güven İhsan Ataöv 

Üye 
Antalya 

Ethem Ağva 

llhami Ertem (Edirne) A. P. 197 
Gıyasettin Karara (Erzurum) C. H. P. 197 
Saadet Evren (İstanbul) C. K. M. P. 197 
Kâmil İnal (Bolu) M. P. 197 
İhsan Bedirhanoğlu (Van) Y. T. P. 197 
Boş 18 

BAŞKAN — Nisap hâsıl olmadığı için gele
cek birleşimde tekrar edilecektir. 

Vaktin gscikmiş olması dolayısiyle, 28.4.1965 
Çarşamba günü saat 10.30 da toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.25 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'un, 
Türkiye Cumhuriyeti hudutlarının içinde bulu
nan büyük ve küçük göllerin durumuna dair ya
zık soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Turgut'un yazılı cevabı (7/630) 

22 . 12 . 1964 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırıl
masına dalâletlerinizi saygılarımla arz ve rica 
©derim. 

Yusuf AMimur 
Adana Milletvekili 

Türkiye Cumhuriyeti hudutlarının içinde bu
lunan ('kaydadeğer) büyük ve küçük göllerin : 

1. İsimleri 
2. Yüzölçümü 
3. Hangi il ve ilçenin hududu içinde bulun

duğu 
4. Suyunun tuzlu veya tatlı olduğu 
5. Halen nesinden istifade edilmekte bulu

nulduğu ve daha nesinden istifade edilebilinir ol
duğu ve ne yapılırsa daha nesinden istifade edi-
lebilineceği 

6. Bu soruların dışında göllerin başka ne gi
bi hususiyetleri bulunduğu. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 20 . 4 . 1965 

Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Sayı : 01-1440-65 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 12 . 1964 gjin ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/630-10188-58367 sayılı yazılan. 
Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'un 

22 . 12 . 1964 günlü yazılı soru önergesinde, 
Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde bulu
nan büyük ve küçük göllerin durumu hususunda 
sorulan soruların cevabı ilişikte sunulmuştur. 

©ilgilerinize arz olunur. 
Mehmet Turgut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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2. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-

li'nin, Van'ın Erci§ ilçesi tlköğretmen Okulu 
Edebiyat Öğretmeninin 1964 yılında, Avrupa 
Konseyi 100 öğretmen projesi çevresinde, yurt 
dışı imtihanına girip girmediğine dair yazılı so
ru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Cihat Bilge-
han'ın yazılı cevabı (7/678) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygı ile rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Ali özdikmenli 

1. Van ili Erciş Alpaslan tik Öğretmen 
Okulu Edebiyat Öğretmeni Nail Tan 1964 yılın
da Avrupa Konseyi 100 öğretmen projesi çevre
sinde yurt dışı imtihanına girmiş midir ? 

2. 31 Ağustos 1964 tarih 368/618 sayılı ya
zı ile kendisine 10.7.1964 tarihli dilekçesine ce
vaben 21 Eylül 1964 günü imtihan yapılacağı 
tebliğ edildiği ve aynı gün imtihana girdiği hal
de netice kendisine bildirilmiş midir ? 

3. İmtihanda kimler kazanmıştır"? İmtiha
na girenlerden dış ülkelere giden olmuş mudur? 
Nail Tan da gönderilecek midir ? 

4. Dosyasında imtihana giriş kaydı yoksa 
mağduriyeti nasıl telâfi edilecektir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 850 

20 . 4.1965 

Konu : Kastamonu Milletvekili 
Ali özdikmenli'nin soru önerge
si ,hfc. 

İLGİ : 6 . 3 . 1965 tarihli ve Genel Sekreter
lik, Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 7/678 - 10713 -
61532 sayılı yazınız ; 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmenli tara

fından verilen, öğretmen Nail Tan hakkındaki 
yazılı soru önergesi cevabı ekli olarak sunulmuş
tur. Arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Cihat Bilgehan 
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1. Van ili Erciş kazası Alpaslan İlköğret-

men Okulu Edebiyat Grupu öğretmeni Nail Tan 
Avrupa Konseyi Yüz öğretmen Projesi çerçeve
sinde 1965 yılı için verilen burslardan tarih sa
hasına, 10.7.1964 tarihli dilekçe ile müracaat et
miştir. Dilekçesi incelenerek imtihana çağırılma
sı uygun bulunmuş ve 31 Ağustos 1964 tarih ve 
360/618-4286 sayılı yazı ile 21 Eylül 1964 pa
zartesi günü saat 9.00 da Ankara'da yapılabile
cek imtihana katılabileceği kendisine duyurul
muştur. 

Avrupa Konseyi burslarına müracaat edenle
rin imtihanları 28 Mayıs 1964 tarihinde topla
nan Müdürler Komisyonunda tesbit edilmiş ve 
17 Haziran 1964 tarihinde Bakanlık Makamın
ca uygun bulunmuş olan esaslar çerçevesinde ya
pılmıştır. Bu kararlara göre yazılı imtihanlar 

(testler) ilk elemeyi teşkil etmekte ve puan ba
rajını aşmış olanlara mülakata katılabilme hak
kını vermektedir. Adayların mülakat yolu ile 
yapılan nihai seçimi, Bakanlık Makamınca yetki
lendirilen bir Komisyonca yapılmıştır. 

Komisyon Teftiş Heyeti Başkanlığı, Talim 
ve Terbiye Dairesi Başkanlığı, Öğretmen Okul
ları, Kız Teknik Öğretim, Erkek Teknik Öğre
tim ve Dış Münasebetler Genel Müdürlükleri 
temsilcilerinden teşekkül etmiştir. Erciş tlköğ
retmen Okulu Edebiyat Grupu öğretmeni Nail 
Tan, test neticesinde gerekli barajı aşarak mü
lakata alınmış, fakat burada kendisine tevcih 
edilmiş çeşitli sorulara verdiği cevaplar tatmin
kâr bulunmıyarak seçilmemiştir. 

2. 24 Ağustos 1964 günü saat 9.00 da top
lanmış olan Mülakat Komisyonu, çalışmasını ay
nı gün saat 17.30 da tamamlamış ve neticeler ka
zananlarla kazanamıyanlara ve bu meyanda Na
il Tan'a derhal tebliğ edilmiştir. Kazananlara 
gerekli formülerler dağıtılmıştır. 

3. Mülakat neticesinde, aşağıdaki adaylar 
tesbit edilmiş ve Avrupa Konseyi tarafından hi
zalarında belirtilen memleketlere teklif edilmiş
lerdir. Bahis konusu hükümetlerin nihai tasvip
leri geldikten sonra, muhtemelen 1965 Eylülün
de öğrenim görecekleri memleketlere hareket ede
ceklerdir. 

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 
1. Yetişkinler eğitimi : 
Asıl (Perihan Onay) Kız Teknik Öğretim G. 

Md. Kurslar Şb. Md. Mv. 
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Yedek (Mübeccel Olcay) Aksaray Kız Ensti- j 

tüsü Öğretmeni. 
2. Çocuk gelişimi ve eğitimi : 
Asıl (Güler Oral) Kız Tek. Öğ. G. Md. Mü

şavir Öğretmeni. 
3. Mesleğe yöneltme : 
Asıl (Firdevs Sağdıç) Aksaray Kız Enstitü

sü Müdiresi. 
Yedek (Ülker Olguner) Kız Tek. Öğ. G. Md. 

Müşavir Öğretmeni. 
4. Gıda eğitimi : 
Asıl (Sevil Pekcan) İlköğ. Gn. Müdürlüğü 

Beslenme Asistanı. 
Yedek (Naciye Esen) Akhisar Kız Enstitü

sü Öğretmeni. 
Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü 

1. Meslek dersleri : 
Asıl (Ali Gitmez) Gazi Eğitim Ens. Pedago

ji Asistanı. 
Asıl (Mutlu Can) Kırşehir tlköğ. Ok. Mes. 

Dersleri Öğ. 
Asıl (Nevzat Sugür) Arif iye İlköğ. Ok. Mcs. 

Dersleri Öğ. 
Yedek (Bektaş Öztürk) Kastamonu Göl. tlköğ. 

Ok. Mes. Ders. Öğ. . 
Yedek (tnayet Berişpek) Erzurum İlköğ. I 

Mes. Dersleri Öğret. I 

2. Fizik : 
Asıl (Ruhi Aydemir) Ankara Cebeci O. O. 

Fizik Öğ. (Orta Öğ. G. M. Ş. Müdür Muavini) 
Yedek (Şükrü Işık) Atatürk tlköğ. Okulu 

Fizik Öğret. 

3. Biyoloji : 
Asıl (Ayten Serin) Çapa Eğitim Enstitüsü 

Biyoloji Asistanı. I 

Yedek (Rıza Evgen) Gazi Eğitim Enstitüsü 
Biyoloji Asistanı. 

Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü 

4. Resim - tş : 
Asıl (Olcay Tekin) Gazi Eğitim Enstitüsü 

Resim Asistanı. 
Asil (Nüsnü Karacan) Ortaklar ilköğretmen 

Okulu Resim-tş Öğretmeni. 
Yedek (Ahmet Seren) Ankara Körler Okulu 

Öğretmeni. 
Erkek Teknik öğretim Genel Müdürlüğü 
1. Galvanoplasti : j 
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[ Asıl (Hikmet Tuncel) Ankara Elektrik-Rad-

yo E. S. E. Öğretmeni. 

Yedek (Osman Arslan) İzmit Erkek Sanat 
Enstitüsü Öğretmeni. 

2. Elektroteknik : 
Asıl (Hüseyin Güçlü) Bursa Erkek Sanat 

Enstitüsü Öğretmeni. 
Yedek (Tevfik Özden) Kocaile Erkek Sanat 

Enstitüsü Öğretmeni. 

3. Fabrika işletmeciliği : 
Asil (Özcan Tuna) Askerden yeni terhis. 
4. Makine ve Madenî Eşya : 
Asıl (Hüseyin Koç) Antalya. Erkek Sanat 

Enstitüsü öğretmeni. 
Yedek (Doğan Yalçın) Zile Erkek Sanat Ens

titüsü Öğretmeni. 

5. Metallurji ve İzabe : 

Asıl (Oktay Özkan) Adana Erkek Sanat Ens

titüsü Öğretmeni. 
Yedek (Yok). 
Erciş İlköğretmen Okulu Edebiyat Grupu 

Öğretmeni Nail Tan seçilenler arasında bulun
mamaktadır. Bu itibarla Avrupa Konseyi 1965 
burslarından istifade ettirilerek bir dış memle
kete gönderilmesi bahis konusu değildir. Geçen 
yıl müracaat etttiği aynı saha (tarih) bu yıl burs
ları arasına alınmış ve bugüne kadar 30 kişi baş
vurmuştur. Nail. Tan'dan herhangi bir müracaat 
alınmamıştır. 

4. Avrupa Konseyi 1964 yılı burslarına 136 
kişi müracaat etmiş, bunlar arasından 20 kişi se
çilmiştir. Nail Tan seçilememiş 116 kişi arasında 

I bulunmaktadır. Mahdut olan burs sayısı karşı
sında bütün müracaatlara müspet cevap verme
ğe imkân bulunmamaktadır. Bu itibarla bu" 116 
kişi için herhangi bir mağduriyet değil, bir de
recelenme bahis konusudur. Bu itibarla ortada 
telâfisi icabeden bir husus mevcut değildir. 

3. — Ordu Milletvekili Orhan Naim Hazine-
I dar'm, Türk Ansiklopedisinin tamamlanması 

için ne gibi tedbirler alınmasının düşünüldüğü
ne dair yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı Cihat Bilgehan'ın yazılı cevabı (7/680) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
I İlişikte sunduğum soruların Millî Eğitim Ba-

— 305 — 



M. Meclisi B : 93 
kanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını istiyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
6 . 3 . 1 9 6 5 

Ordu Milletvekili 
Orhan Naim Hazinedar 

1. Kitaplıklarımızda müstesna bir yeri bu
lunan Türk Ansiklopedisinin, yayma başlandığı 
1943 yılından bugüne kadar geçen 22 yıllık za
man içinde ancak (d) harfine kadar olan kısmı 
çıkarılabilmiştir. Bu hesaba göre, eserin tamam
lanması için daha 118 yıl beklemek icabetmekte-
dir. Bu çok uzun zaman içinde, birçok şeylerin 
değişeceği, birçok icatlarda ve keşiflerde bulunu
lacağı muhakkaktır. Bütün bunlar göz önünde 
bulundurulursa adı geçen eser, değerinden çok 
şey kaybedecek ve daha üzücü olan tarafı, bugün 
bu eserin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyen-
lerin torunlarının çocukları da arzulanan netice
yi göremiyeceklerdir. Bu çok düşündürücü ve 
düşündürücü olduğu kadar da üzücü olan gerçek 
karşısında Bakanlık olarak ne gibi tedbirler al
mayı düşünüyorsunuz? 

2. a) Türk Ansiklopedisinin yazı ailesi, ilk 
zamanlardaki kaliteli ve sayıca da çok olan kad
rosunu neden muhafaza edememiştir? 

b) Bu eserin yazı ailesine sonradan ehliyet
siz ve yazılarında tarafsız kalamıyan kimselerin 
katıldığı söylenmektedir. Bu, ne dereceye kadar 
doğrudur? 

c) Bugün bu eserin yazı ailesi kadrosunda 
bir değişiklik ve takviye düşünülmekte midir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 20.4.1965 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı: 851 

Konu: Ordu Milletvekili 
Orhan Naim Hazinedar'-
m soru önergesi hakkın
da. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 10 . 3 . 1965 tarihli ve Genel Sekreter

lik, Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 7/680 - 10736 -
61671 sayılı yazınız : 1 

Ordu Milletvekili Orhan Naim Hazinedar ta
rafından verilen, Türk Ansiklopedisine dair ya- j 
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zıh soru önergesi cevabı ekli olarak sunulmuş
tur. 

Arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 

Cihat Bilgehan 
1. Millî kültür hayatımızda büyük bir boşluk 

meydana getiren ansiklopedilerin yokluğu göz 
önünde bulundurularak,, önce İslâm Ansiklopedi
si, sonra da Türk Ansiklopedisinin yayımlan
masına karar verilmiştir. 1943 yılında yayım-
lanmıya başlıyan Türk Ansiklopedisinin, normal 
bir süre içinde tamamlanması gerekirdi. Eserin, 
22 yılda ancak «d» harfine kadar olan kısmının 
çıkarılabilmiş olması, gerçekten, birçok bakımlar
dan düşündürücü olduğu gibi, gerekli tedbiri e-
ıin alınmasını da zorunlu kılmaktadır. 

Başlangıçta, Türk Ansiklopedisinin yayım
lanması için yapılan hazırlıklar kısa bir zaman 
içine sıkıştırılmış; yeterli bir plân ve program
la çalışmalara girişilmemiştir. Böylesine büyük 
bir eserin, normal bir tempoda yayımlanabilme-
si için gerekli tedbirler başlangıçta alınmamış ol
gu gibi, sonraları da, bu konu üzerinde gereğin
ce durulmadığı bir vakıadır. 

Batı ülkelerinde, Türk Ansiklopedisi niteli
ğinde bir ansiklopediyi hazırlamakla görevli bir 
kadroda, sayısı yüzü aşan sürekli uzman, ayrıca 
yeteri kadar ressam, kartograf, fotoğrafçı ve 
memur bulunduğu halde, bugün, Bakanlığımız 
Yayın Müdürlüğüne bağlı Türk Ansiklopedisi 
Bürosunda, sadece 9 eleman çalışmaktadır. Büro
daki görevliler, 1 genel y.azmanla, toplamı 8 
olan uzman, ressam, redaktör ve memurdan iba
rettir. 

Türk Ansiklopedisinden beklenen faydaları 
sağlıyabilmek, eseri zamanında ve dolgun bir 
muhtevayla çıkarmaya bağlı bulunmaktadır. Bu 
amacı gerçekleştirmek için yeter sayıda ve kalite
de elemandan, güçlü bir ekip meydana getirmek 
zorunluğu vardır. Bu maksatla, Bakanlığımız, bir 
«Ansiklopediler Kanunu» çıkarılması için, 1963 
yılında teşebbüse geçmiştir. Bu konu üzerine 
hassasiyetle eğilmek kararındayız. Çalışmalarımız 
devam etmektedir. Sözü geçen kanun tasarısı ka
nunlaştığı takdirde, Türk Ansiklopedisi ve İslâm 
Ansiklopedisinin normal süreler içinde hazırla
nıp yayımlanması mümkün olacaktır. 

2. a) Türk Ansiklopedisinin hazırlanmakta 
olduğu ilk yıllarda, yazı ailesi bilim adamlarımı-
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zın katılmasiyle geniş bir kadro halinde çalışmak
taydı. Üniversiteler Kanununun çıkmasiyle, üni
versitelerimize mensup elemanlar Ansiklopedi 
Bürosundaki çalışmalardan ayrılmışlardır. Bu 
yüzden meydana gelen boşluk doldurulamamış, 
Türk Ansiklopedisi çalışmaları büyük ölçüde ya
vaşlamıştır. 

Ayrıca, ansiklopedi için, geçici olarak «E» 
«etvelleriyle sağlanan kadroların bir kısmının 
kaldırılması da çalışmaların temposunda olum
suz etkiler meydana getirmiştir. 

b) Türk Ansiklopedisi yazı ailesi, yukarıda 
belirttiğimiz şartlar içinde, kişisel yeterliklere sa-
Mp kimselerden meydana gelmiş küçük bir kadro
dan ibarettir. 

Ansiklopedide yer alan yazıların hepsi bilim
sel karekterdedir. Bu itibarla tarafsızlık yönün
den, hiçbir şüphe ve şikâyet söz konusu olmamak 
gerekir. Ansiklopedinin her cildinin başında, ya
zı ailesi mensuplarının adları yazılmış bulunmak
tadır. Bugüne kadar, her hangi bir yazar hak-
tanda yetersizlik ve tarafsız kalamamak yönle
rinden, Bakanlığımıza şikâyette bulunulmuş de
ğildir. 

c) Türk Ansiklopedisinin sürekli ve geçici 
yazarlarının, redaktörlerinin artırılmasını ve ya
zı ailesinin daha güçlü bir hale getirilmesini zo
runlu görmekteyiz. Bu bakımdan «Ansiklopedi
ler kanunu tasarısı» nın kanunlaşması büyük bir 
önem taşımaktadır. Türk Ansiklopedisinin, de
ğeri bakımından tam ve normal bir süre içinde, 
halkımızın hizmetine sunulmasının çabalarımızın 
"büyük amacı olduğunu ifade etmek isterim. 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Âtaöv'ün, 
Korkuteli ilçesinde plân tatbikatından bu yana, 
ne gibi çalışmalar yapıldığına dair yazılı soru 
önergesine Başbakan adına Köy İşleri Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı. (7/685) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakanca ya

zılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygıla
rımla arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Toplum kalkınması için pilot bölge seçi
len Korkuteli ilçesinde plân tatbikatından bu ya
na ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 
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2. Bu çalışmalarda müspet sonuca bağlan

mış işler nelerdir! 
3. Plânlamanın takibettiği işler Köy İşleri 

Bakanlığına intikal ettiğine göre bu Bakanlıkta 
koordine temin edilebilmiş midir? 

4. Bölgenin kalkınma problemleri plân pro
gram gereğince yürümekte midir? Yürümüyorsa 
müşküller nereden gelmektedir? 

5. Köy kalkınmasında Plânlama Teşkilâtı 
ile Köy İşleri Bakanlığının organize ve koordi
ne çalışması için neler düşünülmektedir? 

6. Aynı çalışmaların yapıldığı Altınözü il
çesinde alman randıman Korkuteli'nde niçin alı
namamıştır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müşavirlik 
Sayı : 2116-3067 

26 . 4.1965 
Konu : Antalya Milletvekili İh
san Âtaöv'ün önergesi hakkında 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Korkuteli ilçesinde plân tatbikatından bu ya

na ne gibi çalışmalar yapıldığına dair Antalya 
Milletvekili îhsan Ataöv tarafından Başkanlığı
nıza, Başbakanlık Makamı tarafından cevaplan
dırılmak üzere verilen yazılı soru önergesinin 
Bakanlığımca cevaplandırılması Başbakanca uy
gun görülmüş olup, hazırlanan cevap ekte bulun
maktadır. 

Gereğini arz ederim. 
Köy İşleri Bakanı 
(Başbakan adına) 

Önergeyi veren : İhsan Ataöv (Antalya Mil
letvekili) 

Cevaplandıran : Seyfi Öztürk (Köy İşleri Ba
kanı) 

Sorular : 
1. Toplum kalkınması için pilot bölge seçi

len Korkuteli ilçesinde plân tatbikatından bu ya
na ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 

2. Bu çalışmalarda müspet sonuca bağlan
mış işler nelerdir? 

3. Plânlamanın takibettiği işler Köy İşleri 
Bakanlığına intikal ettiğine göre bu Bakanlıkta 
koordine teinin edilebilmiş midir? 
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4. Bölgenin kalkınma problemleri plân pro- I 

gram gereğince yürümekte midir? Yürümüyorsa 
müşküller nereden gelmektedir? 

5. Köy kalkınmasında Plânlama Teşkilâtı 
ile Köy işleri Bakanlığının organize ve koordine 
çalışması için neler düşünülmektedir? 

6. Aynı çalışmaların yapıldığı Altınözü il
çesinde alınan randıman Korkuteli'nde niçin alı
namamıştır? 

Cevaplandırılması istenilen soruları mahiyet
leri itibariyle iki grupta incelenmeleri gerekmek
tedir : 

a. Bölgede kalkınma problemleri ile ilgili 
sorular. 

b. Plânlama ve Köy işleri Bakanlığı işbirliği. 
Sorulardan (3) ve (5) nci ikinci grupta bu

lunmaktadır. Ve öncelikle cevaplandırılmaları 
uygun görülmüştür. 

«3. Plânlamanın takibettiği işler Köy İşleri 
Bakanlığına intikal ettiğine göre bu Bakanlıkta 
koordine temin edilebilmiş midir?» 

Plânlamadan, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve 
Köy işleri Bakanlığına intikal eden işlerden top
lum kalkınması çalışmaları ile ilgili işler kasde-
dilmekte ise Köy işleri Bakanlığında koordine 
edilmesi istenilen hususların toplum kalkınması 
çalışmaları olduğu sonucu çıkmaktadır. 5 Yıllık 
Plânda yer almış bulunan Toplum Kalkınması 
konusunun geliştirilmesi işi, 1963 programına 
göre Devlet Plânlama Teşkilâtına verilmiş prog
ram Teşkilâtta kurulan Toplum Kalkınması Gru-
pu ile yürütülmüştür. Toplum kalkınması çalış-
malarmin mercii 1964 programında Köy işleri 
Bakanlığı olarak gösterilmekle bu Grup Bakan- I 
lığa geçmiştir. 

Soruda geçen «Koordine temin edilebilmiş mi
dir?» ibaresinden Bakanlık dışı ünitelerle koor
dinasyon ve Devlet ile toplum arasında koordi
nasyon anlaşılmaktadır. 31 . 8 . 1964 gün ve 
6/3569 sayılı Kararname, köy kalkınması ile ilgi
li çalışmaların koordinasyonunu Köy işleri Ba
kanlığına vermiş bulunmaktadır. Bu bakımdan 
koordinasyonun temini için hukuki zemin hazır
lanmıştır. Ancak etkili koordinasyonun kalkın
mayı arzu eden toplum ile Devlet görevlileri ara
sında çalışmalar sonunda gerçekleştirilmesi müm
kün görülmektedir. 
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«5. Köy kalkınmasında Plânlama Teşkilâtı 

ile Köy işleri Bakanlığının organize ve koordi
ne çalışması için neler düşünülmektedir?» 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 91 sayılı Kanunun 
7 nci maddesine göre genel ve bölge ölçüsünde 
ekonomik ve sosyal plânları hazırlamakla görev
lidir. Ancak bugüne kadar bölge ölçüsüne inebil
mesi muhtelif sebeplerden mümkün olamamıştır. 
Köy kalkınmasına yukarı seviyede yapılan plân
ların etkisi kuvvetli olmadığından, bu boşluğu 
gidermek üzere köy seviyesinde plân yapan bir 
üniteye ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı karşı
lamak üzere kurulmuş Köy işleri Bakanlığı ge
rek plânlama gerek uygulama safhalarında Dev
let Plânlama Teşkilâtı ve diğer Bakanlıklarla 
yakın işbirliği halinde çalışacaktır. 

Diğer sorulara gelince : Toplum kalkınması 
ile plân uygulaması arasında anlam birliği gö
rüldüğü anlaşılmaktadır. Toplum kalkınması, bi
lindiği gibi mahallî toplulukların Devlet çalışma
larına katılmalarını sağlamaya matuf bir metod 
olarak plânda yer almış bulunmaktadır. Bu ba
lamadan toplum kalkınmasını plân uygulaması 
olarak görmek mümkün olamamaktadır. Toplum 
kalkınması çalışmaları henüz deneme mahiyetin
de olup 7 ilçede başlanmış ve bunlardan pilot 
bölge seçilen Korkuteli ilçesinde lider eğitimi, il
çe Toplum Kalkınması Kurulu kurulması gibi 
çalışmalara girişilmiş, buna karşılık başarı Altın
özü 'nde elde edilen orana erişememiştir. 

a. Toplum kalkınmasının halkın kamu işle
rine katılması olduğu bütün gerekleriyle anlaşı
lamamış, bu bakımdan toplum kalkınmasının 
bir yatırım çalışması olduğu kanaati uyanmıştır. 

b. Çalışmalar sırasında 3 kaymakamın de
ğişmesi ve idari mercilerin, Altınözü'nde olduğu 
gibi çalışmaları yeteri kadar desteklememesi ba
şarının Altınözü ile ayni orana yükselmesine en
gel olmuştur. 

c. Altmözü'nde il özel idareısinden 30 000 
Tl. sağlanmış iken Korkuteli'nden 90 000 TL 
temin edilmiştir. Buna karşılık toplum uyarıl
masında idarecilerin etkisinden, toplumun ken
di problemlerini çözmede gösterdiği uyanıklık
tan dolayı başarı Altmözü'nde daha fazla ol
muştur. 

Bölgenin kalkınma problemleri belirtilen se
beplerden tam olarak plân ve program gereğin-
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«e yürümemektedir. Bu durumun düzeltilebil
mesi için mahallî Devlet memurlarının ve diğer 
ilgililerin toplum kalkınması prensiplerine daha 
uygun hareket etmeleri, halkta meydana gelen 
davranış değişikliğini desteklemeleri gerekmek
tedir. Bunlar yerine getirildiği zaman toplum 
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kalkınması programının Korkuteli 'ndeki başarı 
şansı da yükselmiş olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Köy İşleri Bakanı 
İmza 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
93. BİRLEŞİM 

27 ,4 .1965 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Giresun Milletvekili 1. Etcm Kılıç-

oğlu'nun, İstanbul Emniyet Teşkilâtında ka
çakçılık, hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz 
kadın ticareti ve bunlarla ilgili konularda in
celeme yapmak üzere, Anayasanın 88 nei mad
desi gereğince kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırına Komisyonuna üye seçimi (1.0/19) 

2. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çılkıcı parti
zan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia ve 
isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu in
celemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulma
sına dair önergesi (10/20) 

3. — Komisyonlardaki açıklara üye seçimi. 
4. — Ankara Milletvekili Burhan Apay-

dın'm, Kozlu olayları, TRT mevzuu, istanbul 
Emniyet Teşkilâtında araştırma yapılmasının 
kabulü ve bakanlara hariçten yapılan müdaJha-
le konularında Hükümet hakkında, Anayasa
nın 89 ncu maddesi uyarınca, gensoru açılma
sına dair. önergesi (11/5) 
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II 
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rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve iki arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Teşkilât kanunu teklifi ile Millet Mec
lisi idare Âmirlerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkındaki 5509 
saydı Kanunu değiştiren 231 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plân Ko
misyonu ve Maliye Komisyonu raporları (2/13, 
2/85) (S. Sayısı : 655 e 1 nci ek) 
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Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Unaldı ve iki arkadaşı
nın, Cumhuriyet Senatosu Teşkilât kanunu teklifi ile Millet Meclisi 
tdare Âmirlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı 
hakkındaki 5509 sayılı Kanunu değiştiren 231 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plân 

Komisyonu ve Maliye Komisyonu raporları (2 /13 , 2 /85) 

Anayasa Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 
Esas No. : 2/13,2/85 ' 29 . 1 . 1963 

Karar No. : 11 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Komisyonumuz 30 Mayıs 1S62 tarihli ve 25 karar sayılı yazısiyle Plân Komisyonunda görüşül
mekte olan Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili, Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sırrı Atalay ile 
Cumhuriyet Senatosu İdareci Üyeleri Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ile Cum
huriyet Senatosu Erzurum Üyesi Nihat Pasinli'nin Cumhuriyet Senatosu Teşkilât Kanunu teklifi 
ile Millet Meclisi -İdareci üyeleri Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler, Kayseri Milletvekili 
Bahri Yazır ve Sakarya Milletvekili Müslihittin Gürer'in Türkiye Büyük Millet Meclisi teşki
lâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanunu değiştiren 231 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun teklifini yasama meclislerinin kar
şılıklı münasebetleri ve iç çalışmaları ile ilgileri dolayısiyle, Plân Komisyonundan önce görüşmek 
üzere bu komisyondan talebetmiş ve bu talebimiz mezkûr komisyonca da uygun mütalâa edi
lerek, bilâhara yeniden Plân Komisyonuna havale edilmek üzere, teklifler komisyonumuza gön
derilmiştir. 

Komisyonumuz, mezkûr kanun tekliflerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilâtında mevcut 
bütün servis şeflerinin huzurunda, Anayasaya uygunluk ve Yasama Organinm idari hizmet
lerinin en verimli bir şekilde yürütülmesi açılarından birleştirilerek incelendikten, sonra, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi teşkilâtının ve iç hizmetlerinin, her iki kanun teklifinden ve halen 
mer'i bulunan 5 Ocak 1S'61 tarihli ve 231 sayılı Kanundan tamamiyle farklı esaslara istinadet-
tirilmesi lüzumuna kaanıi olarak bu konudaki kanun metnini yenibaştan tedvin etmeyi uygun 
görmüştür. 

1. Komisyonumuz, konuyu önce Anayasaya uygunluk bakımından incelemiştir. 
Anayasa, Yasama Organı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisini kurmuştur. Türkiye Büyük 

Millet Meclisi, (Yani Parlâmento) Anayasada muayyen salâhiyetleri kullanan üç teşriî heyetten 
ibarettir. Bu. heyetlerden birincisi Millet Meclisi, ikincisi Cumhuriyet Senatosu ve üçüncüsü de 
- sadece Anayasada musarrah yetkileri kullanmak üzere toplanan - Türkiye Büyük Millet Mec
lisi birleşik toplantısıdır. 

Türk Parlâmentosunu teşkil eden bu üç teşviî heyetten Millet Meclisi ile (birleşik toplantı
nın Başkanlık Divanları aynıdır; Cumhuriyet Senatosu da, kendi Başkanlık Divanını kendisi 
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kurar. Birleşik toplantının Başkanlık Divanının Anayasanın 84 ncü maddesi gereğince Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı olmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (Parlâmento anlamın
da) bir Başkanı ve Başkanlık Divanı olduğu mânası çıkmaz. Ancak, bu, Parlâmentonun müşte
rek hizmetleri için belli mercilerin kanunla tâyin edilemiyeceği mânasına da gelmez. 

Bu durumda, ortada halli gereken mesele, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, ayn ayrı çalışan ' 
üç teşriî heyetten müteşekkil olmakla beraber, bu heyetlerin aynı yasama mekanizmasının Parlâ
mento çatısı altında yer alan, birbirinden farklı; ancak ayrılmaz unsurları olarak birbirlerini ta
ma mi lyan faaliyetlerinin gerektirdiği idari ve malî hizmetlerin bir bütün teşkil eden bir teşkilât 
tarafından yürütülmesinin mümkün olup olmıya cağıdır. 

Bu meseleye Millet Meclisi İdareci Üyelerinin kanun teklifinde bulunan hal tarzı,. Ibu teşkilâ
tın bir 'bütün halinde kurulabileceği ve münhasıran Millet Meclisi Başkanı ve Başkanlık Divanı
nın idaresinde olması gerekeceği yolundadır. . 

Aynı meseleye Cumhuriyet Senatosu idareci Üyelerinin teklifinin getirdiği hal tarzı ise, Mille! 
Meclisi'ile Cumhuriyet Senatosunun biribirinden ayrı ve müstakil iki Teşriî Heyet olmak itibariyle 
teşkilâtlarının da tamamiyle ayrı olması fikrine istinadetmektedir. 

Millet Meclisi İdareci Üyelerinin teklifinde, Millet Meclisi Başkanlık Divanının ayın zaman
da birleşik toplantının Başkanlık Divanı oluşundan kıyas yoliyle hareket olunarak, yukarıda 
sözü edilen neticeye ulaşılmaktadır. Bu hal tarzını, temelinden benimsemeye imkân yoktur. Çün
kü, bu muhakeme tarzında, birleşik toplantı ile Parlâmento anlamında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi hirilbirine karıştırılmaktadır. Bundan başka, Cumhuriyet Senatosuna has hizmetlerle 
meşgul olacak kamu personelinin özlük işlerinde ve bu personelin idaresinde Cumhuriyet Senato
su yetkililerinin hiç bir söz hakkı olmamasını kabul etmek mümkün değildir. Filhakika, ibu tak
dirde, bu hizmetlerin yürütülmesinde Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanına normal olarak ai-
dolması gereken yetkiler, Mfrllet Meclisi Başkanlık Divanına devredilmiş 'olur. 

Öte yandan, Cumhuriyet Senatosu İdareci Üyelerinin, Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu
nun teşkilâtlarının birikirlerinden tama/miyle a y n olması yolundaki tezlerini de bir Anayasa mü-
tearifesi olarak kabul etmeye imkân yoktur. Konunun önemtiııc binaen, bu nokta üzerinde biraz 
daha fazla durmakta fayda vardır. 

Evvelâ şunu belirtmek gerekir ki, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Millet Meclisi ile Cum
huriyet Senatosu teşkilâtlarının müşterek veya ayrı olacağı hususunda her hangi bir hüküm 
mevcut değildir. Anayasanın 85 nci maddesinde, Yasama Meclislerinin kolluk işlerini kendi Baş 
kanlarının eliyle yürüteceklerine dair olan hüküm, Yasama Meclislerinin kolluk işlerinin İcra 
Organından tamamiyle müstakil olduğunu belirtmek maksadına matuf olup, Ibu kolluk işlerinin de, 
Yasama Meclisle'rince ayrı ayrı mı yoksa müştereken mi yürütüleceğine dair sarahati ihtiva et
memektedir. 

Çift. Meclis sistemini uygulayan diğer devletlere bakıldığı zaman, bâzı hizmetlerin birilbirin- t 
den tamamiyle ayrı olarak yürütüldüğü; bâzı hizmetlerin ise müştereken yürütüldüğü müşahade 
edilmektedir. Bu devletlerin anayasalarının hiç birinde, 'bu konuda her »hangi Mr açıklığa da 
rastlanmakta değildir. < v - • ^ *-

Memleketümizdeki çift Meclis tatbikatı da bu bakımdan devamlı bir istikrar manzarası arz 
etmemektedir. Osmanlı anayasaları devrinde mevcut Meclisi Mebusan ve Meclisi Ayan'in biribirin
den ayrı teşkilâtları vardı. Buna mukabil, 6 Ocak 1961 den 20 Ekim 1961e kadar çalışmış olan 
Kurucu Meclis içerisinde, Teşriî Organının Ibütün teşkilâtı (Temsilciler Meclisi Başkanlığı özel 
Kalem Müdürlüğü dışında) Millî Birlik Komitesi Sekreterliğime (bağlıydı. Ancak, Millî Birlik 
Komitesi Sekreterliğince Temsilciler Meclisi emrine verilen Kurucu Meclisi teşkilâtı memurlarına, 
Temsilciler Meclisi yetkililerinin emir ve 'talimat verme yetkileri tam 'olarak tanınmıştı. 

Bu izahattan açıkça çıkan sonuç, Anayasa hukukunda ve hassaten Türk Anayasa hukukunda, 
bu konuda yazılı bir kaidenin mevcudolmadığı ve çift Meclisli sistemde Millet kedis i ile Cumhuri
yet Senatosu teşkilâtlarının behemehal müşterek veyahut behemehal ayrı olmasını gerektiren hiçbir 
teamülî kaidenin de bulunmadığıdır. 

M. Medisi ( S. Sayısı : 655 e ] nci ek ) 
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Böyle olunea, teşkilâtın müşterek mi yoksa ayrı ayrı mı olması gerektiği sorusunun halli, amelî 

mülâhazalarla halledilmesi gereken bir meseleden ibarettir. Bu bakımdan, üzerinde durulması gere
ken tek nokda, teşkilâtın müşterek olmasına karar verildiği takdirde, bu müşterek teşkilâtın idaresin
de münhasıran Başkanlık Divanlarından birinin yetkili olmasının ve bu Başkanlık Divanının diğer 
Meclisin Başkanlık Divanına o Meclise has hizmetlerde dahi hâkim olmasının önlenmesidir. Eğer teş
kilât müşterek olacaksa, müşterek hizmetlerin yürütülmesinde her iki Divanın da rolü olmalı, Mec
lislerin sırf kendilerine aidolması zaruri hizmetlerde ise, o Meclisin Başkanlık Divanı tek başına hâ
kim olabilmelidir. ••*•<» 

2. Komisyonumuz, halen mevcut müşterek teşkilâtın servis şeflerinin de görüşlerine uyarak, teş
kilâtın müşterek olmasının en uygun ve en verimli hal çaresi olacağı neticesine ulaşmıştır. 

Bunun sebepleri şunlardır : 
a) Esasen Cumhuriyet Senatosu İdareci Üyelerinin kanun teklifinde dahi, mevcut .teşkilâtın bü

tün servislerinin iki Meclis arasında ayrılması derpiş edilmekte değildir. 
Gerçekten, her servisin iki Meclis arasında bölünmesi, evvelâ, fizikî sebepler dolayısiylc müm

kün değildir. Parlâmentomuzun bütün teşriî heyetleri aynı bina içinde toplanmışlardır. Zaten eğer 
Anayasamız, Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunun, bütün servislerinin birbirinden ayrı olması
nı derpiş eden bir mâna taşısaydı, bunun tabiî, hukukî neticelerinden birinin de, Devletin Millet 
Meclisine ve Cumhuriyet Senatosuna ayrı birer bina bulması olacak ve hattâ, Birleşik Toplantı için 
de - Fransa'da I I I ncü ve IV ncü Cumhuriyet devirlerinde olduğu gibi - ayrı bir binanın tahsisi ge
rekecekti. Binanın müşterek olması neticesinde ise, Kitaplık Müdürlüğü, Basımevi Müdürlüğü, İşlet
me Müdürlüğü, Postane Müdürlüğü, Muhafız Tabur Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Sivil Sa
vunma Müdürlüğünün müşterek olmasına.. Cumhuriyet Senatosu İdareci Üyeleri de kendi kanun tek
liflerinde hiçbir itirazda bulunmuş değillerdir. Bu servislerin ve ayrıca Basın Bürosu Müdürlüğünün, 
Milletlerarası Münasebetler Müdürlüğü ile Plân ve Bütçe Müdürlüğünün iki Meclisin Başkanlık T)i-
vanlarınca müştereken tedvirinden gayrı, bunlar hakkında mezkûr kanun teklifinde hiçbir istem ileri 
sürülmemektedir. Oysa ki, eğer bu servislerin müştereken tedvirine Anayasa imkân veriyorsa, diğer 
servislerin müştereken tedvirine aynı Anayasanın niçin cevaz vermediğini izah etmek kabil değil
dir. Bundan başka, eğer iki Divan arasındaki anlaşmazlık ihtimalleri en fazla ayrılması istenen s e 
vişler bakımından varit görülüyor da, müştereken tedviri kabul olunan servisler için bu ihtimal va
rit görülmüyorsa veya az varit görülüyorsa, müştereken servislerin mahiyeti bu telâkkiyi de doğru 
lar gibi değildir. 

b) Ayrıca, yine fizikî ve ımalî sebeplerin, Cumhuriyet Senatosu İdareci Üyelerinin ayrılma-
s nı istedikleri hizmetlerin ayrılmasını mümkün kılmadığını belirtmekte fayda vardır. Meselâ. 
Daire MüdürMğünü aynı bina ikinde ikiye ayınnı&nun nasıl mümkün olacağını tasavvur etmek 
dahi kabil değildir. Bunun gibi, belli bir plân dairesinde ve yeknesak bir sekilide tefriş edilen 
ve siparişlerini bir arada yapmasında ueuaiuk bakımından fayda olan bir organ içinde Levazım 
Müdürlüğünü «ayırmanın imkânı ve faydası meşkûktür. Evrak işlerinin ayrılması da türlü zor
luklar doğuracaktır; 'ayın kanuna ait bir dosyanın iki Mieclis arasında gidip gelirken bölün
mesi ve ayrı ayrı arşivlerde muamele görmesi vo hıfzedilmesi, bu arşivlerin tasnifi ve arşivlerde 
araştırma yapmak bakımından türlü zorluklar getirecektir. Nihayet, 450 milletvekilli için bir dok
torluk varken, 185 Cumhuriyet Senatosu üyesi için ayrı bir doktorluk teşildâtımn kurulmasının, 
Anayasa hukukunun zarurctleriyle ilgisini görmeyi imkân bulunamaz. 

e) Nihayet, koalisyonumuz, servis şeflerinin do mütalâasını alarak yaptığı tetkikat netice
sinde, Kanunlar Müdürlüğü, Tutanak Müdürlüğü, Personel Müdürlüğü ve Saymanlık Müdür
lüğünün ayrılması için dahi ihliçbir ciddî sebebin mıevcudohnâdığı, aksine bu servislerin müşte
rek olmasının daha faydalı olacağı kanaatline* e^*%nıiştiı*. . 

Kanunlar Müdürlüğü, Anayasanın 92 nci maddesi (bakımından, bir kanun tasarısı veya tek
lifinin Milttet Meclisi Başkanlığına verilişinden Cumhurbaşkanlığına sevk edilmesine kadar geçir
diği safhaları takibetmek, herbir Mecliste yapılan gemler i ve (bunların gerek o Meclis için
deki, gerek diğer Meclisteki işlemler üzerindeki tesirlerini yeknesak bir anlayış içinde izlemek 

M. Meclisi ( S- Sayısı : 655 e 1 neii ek ) 
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ve (gerekli süre teslbitifcrini yapmak zorundadır. Aynı müdürlüğe bağlı komisyon görevli kâtipleri 
de, bir kanun tasarısı veya teklifini Yasama Meclisleri komisyonlarındaki safahatını takibet-
mektedirler. Mütenazır komisyonHar için her iki Yasama Meelisindje, imkân ntebetinde aynı 
kâtibin görevlendirilmesinin, modern idarecilik 'bakımından, büyük faydalan vardır. $fe sayecle", 
her iki Meclisin ilgilileri, aynı dosya üzerinde heı* safihada yapılmış olan görüşmeleri , ve: iglemk 
leri ve 'bunların /eslbabı mucibes'ini en yakın bir şakMe öğrenmek imkânına sahibolurilar ve' feu> 
idlerin daha <çaJbuk yürümesini sağlar, türlü yanlışlıkları vo 'bürokrasiyi önler. Bundan başka* 
Kanunlar Müdürlüğünün tek olması sayesinde, her Mecliste benzeri müessese ve kurallar yekne
sak bir şekilde tatbik edilebilmek imkânına kavuşur. Bu da, iki Meclis arasındaki anlaşmadık- un
surlarını azaltıcı bir tesir yapar. 

Hepsinden dana mühimmi, Anayasamızın getirdiği çift Meclis sistemi, diğer devletler anaya-
salarındaki çift meclis sistemlerine nazaran, Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunu çok ya
kından irtibatlandırmıştır. Cumhuriyet Senatosunun kanun yaparken uymak zorunda olduğıt 
süreler; Cumhuriyet Senatosunda mevcut ekseriyeti^ karar alınması takdirinde Millet Meclisi
min kendi es:ki kararında ısrar edebilmek için Uym,ası gereken şartlar ve birleşik toplantınun. 
yetkilerinin umumiyetle Ibaşka memleketler deki jbenzerii heyetlerimmıkimdıen çok fazla 
oluşu ve nihayet, Anayasanın ve Anayasa uyan n c a çıkarılan organik kanunların derpiş ettiği 
Bütçe Karma Komisyonu, Plân Karma Komis /onu ve DUlekçe Karma Komisyonu giM fitfîlkt-
vekilleri ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinden k u ^ ^ karma komisyonllıarın ' sayısının vev görev
lerimin fazlalığı, (bütün (bu alanlarda yeknesak ^'ır anlayışla hareket eden müşterek sem^feiı* 
mevcudiyetini (gerektirmektedir. 

'Tutamak Müdürlüğü için asıl mesele, elindeki sfcenoeuıları muhtelif hizmetler iıçin en verimli 
şekilde kullanmaktan ibarettir. Millet Meclisi çalışmadığı zaman oraya aynlmış stenoculanm 
boş Ikalmaısn ve Cumhuriyet [Senatosu çalışmadıtğı ,Zaman da .aksi durumun ortaya çıkması hiçlbir 
suretle teeviz edilemiyecek İbir israıf olur. Kaildi iki, Kanmıa komisyonlarını ve siyasi parti (grup
larının da tutanaklarını! tutacaktır ki bu komisyonlar iki Meclisin üyelerindeım kurulu olduk
tan 'baçıka, siyasi parti 'gruplarının da daha çok iki Meclisteki üyeleriyle müştereken toplantı 
yaptıkları unutulmamaılıdır. Nihayet, hu müdürlük, memlekette esasen "çok nadir olan ®te>nıocuj-
ları hirleşâik toplantı için de kullanmıaık durumundadır. 

Persond M'Müdüğünün yaptığı işlemlerim, hu müdürlük -ayrıdivanlardan emir alsa dahi, 
yeknesak şekilde müştereken de pekâlâ Ibaşarılabileceği açıtkça amlaışiilmuştır. 

Saymanlık Müdürlüğü de, aynı durumdadır. ıBu müdürlük iıçin önemli olan, ita âmirlerini 
tespit etm-ekten ibarettir ki, Ibu hususa gereken sarahati vermek daima mümkündür. Bunun dı
şımda, miüş'terek olması «arureti inkâr edilmiyen servislerin Saymanlık hizmetlerimin esasen bir 
elden idare edilmesi' zarureti de unutul m amalidir. 

!Son olarak şu hususu (belirtmek gerekiyor ki, İbir Meclisin aldığı kararların,. diğer Meclisin 
aldığı kararlarr yazan daktilo tarafından teibyiız edilmesi .gibi durnımıların, Ibu Meclislerin, karar 
alma alanındaki muhtariyetlerine aykırı olduğunu ileri sürmek Ikalbil değildir. Nitekim, aşağı -
yukarı İher kanun tasara ve teklifimin geçtiği Millet Meclisi Plân Komisyonuyla Cumhuriyet Se
natosu Plân Komisyonunum sekreterlik işılerinin, - aynı ızamanda Bütçe Karma Komisyonunum 
sekreterlik işlerini yapan - İbir ıtek servis tarafından yerine ıgeıtirilmesi ve bu durumum Cumhuri
yet Senatosu idareci Üyelerinin teklifimde değiştirmek istenmeyişi, kanunlarla .ilgili servislerin 
müşterek oluşu ile iki Meclisin muhtariyetinin ihlâl edilmediğimin en 'bariz örneğidir. 

3. KamiısyonumuE, teşkilâtın müşterek olmasının Anayasaya aykırı olmadığımı ye bunun daha 
verimli çalışmayı sağlıyacağım teshit ettikten sonra, hu müşterek teşkilâtın, halen nıer'î olan 
5 Ocak 1961 tarihli ve '231 sayılı Kanunum ve bu kamuna istinaden Bütçe kanunlarımın tesbiıt et
tiği tarzda, daha 'ziyade Millet Meclisi Baışlkamlık Divanının hâkimiyetinde almasını da uygun 
görmemiştir, 
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G-erçeilcten <bu 'talkdirde, Cumhuriyet !Sentttosuna has hizmetler içki dalhi, teşkilâta, dâhil mü

dürlüklerin 'faaliyeti M'ilılet Meclisi Başikamımm ve B'aşkamli'k ıD-ivâmiinıin münhasır talimatı v̂e 
kontrolü âltaînda ıkıalmıaıktadır. Oysa ki Millet Meclisi Başkanlık 'Divanına, Cumhuriyet 'Senatosu
na has hizni'e'tlerde Cumhuriyet ıSenatosu Başkanlık Divanimin haiz olımaısi' 'gereken yetkileri dev
retmek mümkün olamayacağı ıgiıbi; her iki Meclis ve Ibirleşik ıtoplantr için ımıülgiterek olan toizımeit-
leritnı (gförüteesinde ide sadece Millet Meclisi Balkanının ve Başkanlık DiVanınım hâkim olması, 
kamâ'syonomu'zca uylgım. ıgörMmemiştir. 

(Komiısyonuınmıız, Ibu ımıüıştereik teşkilâtın her iki Meclisin. başkanları ve başikanlılk diıvaolaru ta
raf ıradan ıbirliktd yüratülmesini, Cumhuriyet Senatosu İdareci Üy el erimini teklifinde müşiteırelk 
olmasa 'kalbul edilen servisler için olduğu tarzda, uygun 'görmüştür. 

Bu sistem içinde Millet Meclisi Başkanı, - Oumımlhurbaşlkanına vekillik -etimefk duınımunda olan 
Cumhuriyet Senatosu Başkanına nazaran icra organından daha müstakil olduğu cihetle - sırf müş
tereken alınacak kararları yürürlüğe koymak ve bu kararlar dairesinde cari işleri yürütmek ba
kımından, müşterek teşkilâtın başı olarak gösterilmiştir. Hakikatte, bunun, müşterek idare prensi
bine aykırı olmadığı ve bir idari zaruretten geldiği aşikârdır. 

Komisyonumuzun kanaatimce, şimdiye kadar iki Başkanlık Divanı 'arasında husule gelen idari 
mahiyetteki ihtilâfların asıl sebebi, mezkûr 231 sayılı Kanunun yarattığı tek taraflılıktan ileri gel
mektedir. Müşterek teşkilâtın müşterek idaresi e^ası kabul edilince, yetkiler karşılıklı olarak ve 
eşitlik dairesinde belli olacak ve iki Divan, pek de önemli olmıyan bu gibi idari meselelerde pekâlâ 
anlaşarak hareket etmek imkânını bulacaklardır. 

4. Komisjronumuz son olarak, teşkilâtın müşterek olmasının Hazineye malî külfet yüklememek 
bakımından da tercihe şayan olduğunu müşahede etmiştir. 

5. Komisyonumuzun yukarıda izah edilen esaslar dairesinde hazırladığı metnin 1 nci maddesin
de, Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilâtının servisleri açıklanmaktadır. Bu servisler, halen Ana
yasa veya kanun gereğince yapılması gereken hiz metlere tekabül etmekte olup bugünkü durum esas 
itibariyle değiştirilmemiştir. Kalkınma Plânı dolavısiyle haiz olduğu önem dolayısiyle Plân ve Büt
çe Müdürlüğü Kanunlar Müdürlüğünden ayrılmış; aynı mülâhaza ile Dilekçe Karma Komisyo
nu için ayrı bir müdürlük derpiş olunmuş; Anayasanın 127 nci maddesi gereğince teklif edilmiş 
bir kanun teklifi gereğince kurulması beklenen Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi ko
nusunda da ayrı bir müdürlük düşünülmüş; evrak ve arşiv işleri de, personel işleriyle hiçbir ilgisi 
olmadığından ve kazandığı önem dolayısiyle ayrı b T müdürlük halinde teşkilatlandırılmıştır. Teşriî 
Organ binası içinde yer alan Postane Müdürlüğü gibi servislerin de, Teşriî Organ teşkilâtı dışın
daki teşkilâtın başlarından emir alması kabil o' amıyacağmdan, özellikleri muhafaza olunarak, bu 
gibi servisler de Teşriî Organ teşkilâtı kademeleri içine aliiimışlardır. 

6. Komisyonumuzun metninin ikinci maddesi, müşterek teşkilâtın müştereken tedvirine dair 
esasları vazetmektedir. 

7. Komisyonumuz metninin 3 ncü maddesindo, 2 nci maddedeki temel esaslar dairesinde, me
mur ve hizmetlilerin tâyini, terfileri, terfihleri ve nakilleri düzenlemektedir. 

8. Komisyonumuz metninin 4 ncü maddesindo. aynı esaslar dairesinde, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi teşkilatındaki personelin bu teşkilât içindeki servisler arasındaki tevzii düzenlenmiştir. 
Bu hususta da, Cumhuriyet Senatosunun kendisine has hizmetlerde muhtar olması esasına tam 
olarak riayet edilmiştir. -

î). Komisyonumuz metninin 5 nci maddesinde siyasi parti grupları görevli kâtiplerinin bu 
grupların mutabakatiyle tâyin edilecekleri esası vazedilmiştir. Birleşik toplantıda grup kurma hak
kına sahibolmak, bu gruplara görevli kâtip tâyini için halen de kâfi sayıldığından, bu konuda, 
birleşik toplantının Başkanı olmak itibariyle Millet Meclisi Başkanı yetkili sayılmıştır. 

10. Komisyonumuz metninin 6 nci maddesinde, disiplin kovuşturması konusu, her iki Mecli
sin Divanları için eşit bir tarzda düzenlenmiştir. 

11. Komisyonumuz metninin 7 nci maddesinde, hizmetlilerin işten çıkarılması konusu, 2 nci 
maddedeki esaslar dairesinde düzenlenmiştir. 
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12. Komisyonumuz metninin 8 nci maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilatı memur-

lannın tabi olacakları genel hükümler ttesbit edilmiştir. 
13. Komisyonumuz metninin 9 scu maddesinde ise, yeni kadrolar tesbit edilmektedir; 
14. Komisyonumuz metninin 10 ncu maddesinde, belli 'başlı memurların tahsil şartları tesbit 

edilmiştir. Müktesep hakların saklı olduğu şüphesizdir. 
16. Komisyonumuz metninin 11 nci maddesinde, teşriî organ teşkilâtında çalışanlara verilen 

tazminat miktarları tesbit edilmektedir. 
16. Komisyonumuz metninin 12 nci maddesinde ise, teşriî organın çalışma tarzı icabı olarak, 

teşkilât mensuplarına verilecek fazla mesai ikramiyesi konusu düzenlenmiştir. 
17. Komisyonumuz metninin 13 ncü maddesinde, teşriî organ teşkilâtı memurlarının Danıştaya 

müracaat hakkı düzenlenmiştir. Filhakika, bunlar hakkında uygulanan işlemlerin idari tasarrufla
rından farksız olduğu şüphesizdir. 

18. Komisyonumuz metninin 14 ncü maddesinde, kitaplık konusu düzenlenmiştir. 
Kitaplık her iki meclis için müşterek olduğundan, bundan ıböyle, ıbu servisin milletvekilleri ve 

CumJhuriyet Senatosu üyelerinden kurulu (bir Karma Komisyon marifetiyle idaresi gerekecektir. Şim
di de, mevzuatta yerini bulmuş olmamakla beraber, fiilen durum hudur. Her iki meclis üyelerin
den kurulu bir Karma Komisyonu, sadece bir tek meclis için bağlayıcı mahiyet taşıyan İçtüzükler
le tanzim etmek mümkün olmadığından, Ibu konuya da bu kanun metninde yer verilmesi zaruri gö
rülmüştür. 

Bundan başka, geçen yıl bütçe müzakereleri "ırasında izhar edilmiş olan temennilere uyulaırak, 
bâzı matbuaların Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığına gönderilmesi ımeeburiyeti de kaibul 
edilmiştir. 

19. Komisyonumuz metninin 15 nci maddesinde, teşriî organ bütçesinin hazırlanması, 2 nci 
maddedeki esaslara göre tanzim edilmiştir. 

20. Komisyonumuz metninin 16 nci maddesinde, teşriî organ bütçasinden yapılacak harcamalar 
aynı esaslar dairesinde tanzim edilmiştir. 

21. Komisyonumuz metninin 17 nci maddesinde, teşriî organ bütçesinden yapılan harcanıalarırı 
denetimini de aynı esaslara göre düzenlenmiştir. Müşterek bütçe tertiplerinden yapılacak harcama
ların denetiminde her iki meclisin yasama meclislerinin Hesapları İnceleme Komisyonlarının Kar
ma Komisyon halinde bir araya gelerek çalışması esası da, - İçtüzüklerde yer alması kâfi gelmiye-
ceğinden - kanuni ıbir hüküm olarak kabul edilmiş ve hu Karma Komisyonun her iki meclisten ge
lecek olan üye sayısı da, 'iki meclis arasındaki sayı nigbetlerri dikkate alınarak tesbit edilmiştir. 

22. Komisyonumuz metninin 18 nci maddesinde, harcamaların vizesi konusu, yine 2 nci mad
dedeki esaslara uygun olarak düzenlenmiştir. Bu konuda,' denetleme görevi ile görevli olanların iki 
kişi olarak tesbitinde de ayrıca fayda görülmüştür. 

23. Komisyonumuz metninin 19 ncu maddesi teşriî organ eşya ve demirbaşlarının denetimi ko
nusunu, 17 nci maddeye mütenazır olarak düzenlemiştir. 

24. Komisyonumuz metninin 20 nci maddesinde, teşriî organ bütçesinin müşterek tertiplerinin 
kesinhesabınm yapılması konusu, 2 nci maddedeki esaslara uygun olarak düzenlenmiştir. 

25. Komisyonumuz metninin 21 nci maddesinde, 2 nci maddedeki esaslara göre Saymanlığın de
netimi konusu düzenlenmiştir. 

26. Komisyonumuz metninin 22 nci maddesinde, harcamaların denetimiyle görevli olanlara öde
necek huzur hakkı konusu yer almaktadır. 

27. Komisyonumuz metninin 23 ncü maddesinde, genel olarak hesapları inceleme ktonusu yer 
almıştır. 

28. Komisyonumuz metninin 24 ncü maddesinde, kolluk işleriyle ilgili olarak muhafız taburu ko
nusu, teşriî organın icra organı karşısında muhtariyet ilkesi, 25 nci maddedeki esaslarla bağdaştırıl
mak suretiyle düzenlenmiştir. 
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29. Komisyonumuz metninin 25 nci maddesinde, Emniyet .Müdürlüğü ile Sivil Savunma Mü

dürlüğü konusu teşriî organın icra organından bağımsızlığı ilkesi ve 2 nci <maddedeki esaslarla bağ
daştırılarak düzenlenmektedir. 

30. Komisyonumuz metninin 26 nci maddesinde, .komuta konusu, 24 ncü maddede göz önünde 
tutulan ilkeler, askerî komuta vahdeti prensibi ile bağdaştırılarak düzenlenmiştir. 

31. Komisyonumuz metninin 27 nci maddesinde de, Postane Müdürlüğü memurlarının atan
ması (konusu, icra organına nazaran teşriî organın muhtariyeti esasına 'göre düzenlenmiştir. 

32. Komisyonumuz metninin 28 nci maddesi, fonksiyonlar ayrılığı ilkesinin tabiî bir sonucudur. 
Gerçekten, fonksiyonlar (kuvvetler) ayrılığı ilkelinin mevcudolduğu memleketlerde, teşriî organ 
servilerinin, madalya beratı tevzii gibi munihlasnan icra organına aidolması gereken işlerle meşgul 
olması kalbii değildir. Bu gibi dşl^r Hükümetin göstereceği dairelere derhal devredilımelidir. 

33. Komisyonumuz metninin 1 nci geçici maddesinde, bâzı müktesep haklar, eşitliği (korumak 
bakımından düzenlenmiştir. 

34. Komisyonumuz metninin 2 nci geçici maddesinde, yine fonksiyonlar ayrılığı ilkesinin kesin 
bir icabı olarak, bu ilkenin cari olduğu hiçbir memlekette görülmiyen bir tarzda, millî emlâkin bir 
kısmının teşriî organ tarafından ibaresine, Millî Saraylar feonusunda, son vermektedir. Bu madde ile 
Millî Saraylar, Maliye Balkanlığı Millî Bmitâk Umum Müdürlüğüne bağlanmaktadır. Bu suretle, bu 
saraylar, bugün olduğundan daha farklı maksatlara tahsis edilmiş olmıyacak ve ba§ka türlü idare 
usullerine de tabi tııtulmıyacaklardır. Yasama meclislerinin bu saraylarla ilgisini Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince, Araştırma Komisyonları göndermek suretiyle devam ettirmesi de daima müm 
kiindür. Devlet, ileride lüzum gördüğü takdirde, bu sarayları, kültürel veya turistik maksatlara kı-ı-
nıen veya tamamen tahsis için gereken^ kanunları da pekâlâ tedvin edebilir. Ancak, bu kanunlar ted
vin edilinceye kadar, Anayasaya bariz bir şekilde aykırı bir durumun, pratik bakımdan millî emlâ
kin idaresinde bir değişiklik getirmeksizin, izalesi gerekmektedir. 

35. Komisyonumuz metninin 29 ncu maddesinde, bu kanunla kaldırılması gereken mevcut hü
kümler sayılmıştır. 

36. Komisyonumuz metninin 30 ncu maddesinde, yürürlük tarihi gösterilmiştir. 
37. Komisyonumuz metninin 31 nci maddesinde de, yürütme konusu yer almıştır. 
38. (1) sayılı kadro cetvelinin tetkiki neticesinde, teşkMtın kadrolarının bir miktar artitığı mü

şahede olunacaktır. Bu husus, teşkilâtın devamlı hikmetlerinde ve bir meslek disiplin ve anlayışı 
icindo devamlı memurların çalıştırılması zaruretinden doğmaktadır. Ancak, bu artışları yaparken, 
Komisyonumuz, Bütçe Kanunlarına ek muhtelif cetvellerdeki kadroların, daimî teşkilât kadroların-
daki artışı karşılayacak ve hattâ daha fazla nisbette azaltılması gerektiği kanaatini de izhar ey 
lemistir. 

39. Havalesi gereğince Plân Komisyonuna, tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa Komisyonu 

Başkanı Raşkanvekili . Sözcü Kâtip 
Tekirdağ İstanbul İstanbul Maraş 

// . Mumcuoğlu Cetvellerde söz hakkım C Kırca K. Bağcıoğlu 
.mahfuzdur 

S. Evren 
Adana Afyon Karahisar Afyon Karaıhisar Balıkesir 

A. Bozdoğanoğlu / / . Nurbâki A. Yılmaz K. Bulut 
İmzada bulunamadı 

Bitlis Çorum İzmir Kars 
N. Giray î. Tombuş A. N. Erdem K. Güven 

İmzada bulunamadı 
Konya Malatya Mardin 

F. ÖzfaJcih A. Âkşit M. A. Ankan 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 9,4.1964 

Esas No: 2/85 -2/13 
Karar No: 19 

MİLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Cumhuriyet Senatosu tdare Âmirleri Mehmet Ünaldı ve 
Nihat Pasinli'nin Cumhuriyet Senatosu teşkilât kanunu teklifi» ile «Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanunu değiştiren 231 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair ka
mın teklifi» Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanlarının yetkili kıldığı Başkanve-
killerinin, İdare Âmirlerinin ve Genel Sekreterlerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü; 

Komisyonumuzda yapılan ilk tetkik ve incelemelerde teşkilâtların müstakil mi, yoksa bir idare 
altında beraber mi olması gerektiği prensibi ilk mesele olarak ele alınmıştır. Bu arada Anayasa Ko
misyonunun isteği üzerine teklifler bu komisyonda da tetkik edilmiş, teşkilâtların ayrı ayrı olmasın
da bir Anayasa mecburiyetinin bulunmadığı bu komisyon tarafından mütalâa edilerek kanun teklif
leri birleştirilmiş ve birleşik şekilde yeniden bir teşkilât kadrosu düzenlenmiştir. 

Yeni Anayasamızın getirdiği bir sistem olarak iki yasama organlı nizamın teşkilâtının nasıl ola
cağı komisyonumuzda uzun uzun tetkik edilmiş, daha derinlemesine inceleme yapılabilmesi gayesiyle 
mütaaddit zamanlarda üç defa alt komisyon kurulmuştur. Bu alt komisyonların hazırladığı değişik 
teşkilât sistemleri üzerinde durulmuştur. Çift Meclis sistemini kabul etmiş bulunan Parlâmentolar 
hakkında Dışişleri Bakanlığı kanalı ile bilgiler alınmış ve hemen hepsinde idarelerin ayrıldığı ancak, 
beraber kullanılmasında mecburiyet bulunan kısımların karşılıklı anlaşmalar ile kullanıldığı müşahade 
edilmiştir. Kendi bünyemiz, şartlarımız ve yasama meclislerimizin bugün için bir binada bulunması 
da dikkate alınarak neticede son kurulan Alt Komisyonun hazırladığı ve Başkanlık Divanlarının da 
mutabık oldukları metin müzakereye esas alınmıştır. Bu metne göre : 

1. Cumhuriyet Senatosu teşkilâtı, , 
2. Millet Meclisi teşkilâtı, 
3. Müşterek teşkilât olarak ayrılmış ve müşterek teşkilât Millet Meclisi bünyesi içinde mütalâa 

olunmuştur. 
Cumhuriyet Senatosuna ayrılmasında zaruret bulunan müdürlükler verilmiş, ayrılmasında bugün 

için imkân olmıyan veya fayda bulunmıyan müdürlükler ise müşterek hizmet görme esasına sadık 
kalınarak Millet Meclisi Başkanlığına verilmiştir. İşlerin selâmetle yürütülmesinde Başkanların müş
terek kararlarından ziyade müşterek teşkilât için bir Başkanın kararının faydalı olacağı uygun bu
lunmuştur. Bu esas muvacehesinde maddelerin müzakeresine geçilmiştir: 

1 nci madde yukarıda tâdadedilen tarzda teşkilâtın ayrılmasına mütedair olup, müdürlüklerin va
zifeleri kısaca metne alınmıştır. Cumhuriyet Senatosu Teşkilâtına; Genel Sekreterlik, özel Kalem 
Müdürlüğü, Kanunlar Müdürlüğü, Tutanak Müdürlüğü, Personel ve Daire Müdürlüğü, Evrak ve Ar
şiv Müdürlüğü, Levazım Müdürlüğü ve Doktorluk daireleri verilerek yalnız Saymanlık Müdürlüğü 
haricolmak üzere Millet Meclisi teşkilâtına muvazi olarak Cumhuriyet Senatosu Teşkilâtı kurulmuş
tur. Saymanlık Müdürlüğünün müşterek olmasında; işlerin bir elden yapılmasının faydalı olacağı, ha-

' ]ihazırdaki teşkilâtı ikiye bölüp kadro adedini çoğaltmakta her hangi bir zaruret bulunmadığı, birçok 
bakanlıklarda muhtelif bütçeler olduğu halde muhasebe müdürlüklerinin tek olduğu ve bunun yanın
da komisyonumuzun üzerinde titizlikle durduğu, mümkün mertebe yeni kadrolar almamak, mevcut 
kadro ile teşkilâtı kurmak, çok elemandan ziyade kaliteli elemana ehemmiyet vermek gerektiği müta
lâa edildiğinden bu şekil uygun bulunmuştur. 

Bütçe Plân Müdürlüğü; Dilekçe Müdürlüğü, Milletlerarası Münasebetler ve Tercüme Müdürlüğü, 
Basın Bürosu, Saymanlık Müdürlüğü, Kitaplık Müdürlüğü, Basımevi Müdürlüğü, Teknik İşler Müdür 
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lüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Muhafız Taburu Komutanlığının gerek her iki yasama orgaianın aynı bi
nada çalışması ve gerekse bu müdürlüklerin çoğunun kanunları icabı karma olan komisyonların hiz
metlerini gören müdürlükler bulunması dolayısiyle müşterek müdürlükler olmasında zaruret görül
müştür. 

2 nci maddede teşkilâtların idare tarzları esaslara bağlanmış ve yönetmelikler hazırlanacağı be
lirtilmiştir. 

3 ncü madde tâyin ve terfi işlerine mütedairdir. Bu maddenin 1 - 6 ncı fıkralarında teşkilâtın 
muhtelif kademelerinde bulunan memurların ve özel kalem müdürlüklerinde çalışacakların, tâyin, ter
fi ve nakil işleri esaslara bağlanmıştır. Aynı maddenin 7 nci fıkrası ile; 231 sayılı Kanunla kabul 
edilmiş bulunan 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin T. B. M. Meclisine de tatbik edileceğine da
ir olan hükmü tahdidedilmiştir. Komisyonumuz bu maddenin bütün kadrolara tatbik edilmesini uy
gun görmemiş ancak, enerjik ve tahsilli kişilerin bulunması icabeden kadroların bu madde şümulünde 
olmasını da lüzumlu bulmuştur. 

4 ncü madde muhtelif kademelerde bulunan memurlar için lüzumlu olan tahsil şartını getirmek
tedir. 

5 - 6 ve 7 nci maddelerde disiplin kovuşturmasının yönetmelikle düzenleneceği, hizmetlilerin işten 
çıkarılmasının tayinlerindeki usule göre yapılacağı ve memurların tabi olacakları kanunlar gösteril
mektedir. 

8 nci maddede eski kadroların kalktığı ve yeni sisteme göre hazırlanmış olan kadroların konduğu 
belirtilmektedir. 

9 ve 10 ncu madde tazminata ve ikramiyeye mütedair olup, evvelki kanunlarda mevcut tat
bikatın devamıdır ve yeni konulan kadrolara göre düzenlenmiştir. 

11 nci madde Muhafız Taburunun kuruluş tarzına ve flamasına, 12 nci madde Emniyet kuvveti 
ve Sivil Savunma Müdürlüğü memurlarının tâyinlerine ve yasama Meclisleri Başkanlarının muva
fakatlerinin alınacağına, 

13 ncü madde PTT memurlarının Başkanların muvafakatiyle tâyinlerinin yapılacağına, 14 ncü 
madde ise 11 - 12 ve 13 ncü maddede belirtilen memurların yasama Meclisleri Başkanlarınca dairele
rine iadelerinin istenebileceğine dairdir. 

15 nci maddede T. B. M. Meclisi (D) cetveli kadrolarında çalıştırılacak teknik elemanlar için 
istisnai bir hüküm konulmuş hizmetin icabı olarak genç ve enerjik teknik elemanı temin edebilme 
imkânı sağlanmıştır. 16 ncı madde kaldırılan kanunlara dairdir. 

1 nci geçici madde T. B. M. Meclisi memurlarının müktesep hakları mahfuz tutulmuş, halen T. B. 
M. Meclisinde çalışan ve Devlet Hizmet müddeti 10 yılı doldurmuş bulunanların bu hizmetlerinden 
mütevellit tecrübeleri göz önüne alınarak muhtelif kademeler için 4 ncü maddede konulan tahsil 
şartlarından muaf sayılmışlardır. 

2 nci (geçici maddede; bu kanunun 3 ncü maddesinin) 7 inci fıkrasında kalbul edilen hıakıtan, 
bu kanuna •ekli 3 sayılı cetveldeki ikadrolara yapılacak tâyinlerde' dışardan alınacak memurlarla 
eşit olmalarını sağlamak amaciyle, hailen T. B. M. Meclisinde vçalışanılanın da istifade edeceği be
lirtilmiştir. Bu kadrolara T. B. M. Meclisinde çalışan enerjik, teicrü'beli ve taıhsiÜi memurların 
atanması komisy'onuıımızca şayanı temenni ıgörülmüştür. 

3 ncü /geçici maddede; Millî Eğitimi Bakanlığına bağlanması; tasarlanan Millî Sarayların ida
resi (hakkındaki kanun teklifi henüz görüşülmıekte olduğundan, toadrolan bu> fcanun yürürlüğe 
girinceye kadar ımıalhfuz tutulmuştur. 

4 mıcüı 'geçici 'maddede; yetni kadrolara halen (D) cetvelinde çalışan ve durumları müısaidolaii 
memurlardan da <aktarılmasıı 'arzu edildiğinden, Ibunun hangi santiarla olacağı belirtilmiştir. 
Madde Devlet İstatistik Enstitüsü Teşkilât Kanuoıuina ikionulduğuı şekli ile alınmıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 655 * 1 nci ek) 
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5 nıci geçici maddede; (bu kanunla kuruılam yasama meclisleri ile bunlarım müşterek teşki-

Iâtına, evvelâ; halen çalışmakta olan memurlarım atanacağı1 ye «tanıra teşkilâtta'çalışan (D) oetıveli 
kıadrosıumdakilerin tercih edileceği IbeliıMiknelkteclİT. Teşkilâtın ikiye ayrılmaısiyle kadrolar da 
ayolmış, bunlarım 'bir fciismı Cumhuriyet Senatosuna, !bir kısmı Millet .'Meclisine ve diğer kış
ımı da mülşterek müdürlükler teşkilâtına verilmiştir. imkân nislbetinde meıvcuıt kadrolarla yeti-
nilmeye çalışılmış, yeni kurcululam müdürlükler dolayısiyle de 'zaruri olan yeni kadrolar ilâve 
edilmiştir. Gaye yeni kadro adedini asgari hadde indiirmelk olmakla heralber, teşkilâtta İhalen 
çalışanları açıkta1 -bınalkmamalk, ve kalan kadrolara da ('D) ceıtveinde çıaıhşan persıanelden du-
rumılıarıı ımiüsaidalamiları atamıaktur. (D) 'cetvelinden .asli kadroya gedenlerin yerine de tekrar 
bütçe kanumiıyle eleman alınmaması da feomisyonumuzea uygum hörülm ektedir. 

1.7 ve İS nci maddeler yürürlük tarihine ve. yetkisine dâirdir. 

KANUN T1MJÎFÎNE BAĞDI CETVELLER -
[1] Sayılı cetvel: 

Kadrolar 

Kanun .teklifi ımetnimde belirtildiği üızere teşkilâtın ayrıinııası üzerime, iş hacmi göz önün e 
alınarak ıkadro adedleri tanzim edilmiştir. (Buma., karşıtlık 'müdürlüık, ımııavinlik ve şeflik kadra 
maaşlarında eşitlik tanınarak hepsi aynı seviyede .tutul muttur. Mevcut personel kadrosu h'ölüıu'-
nek -mümkün. mertebe aynı mevzu ile ilgili müdürlüklere verilmişlerdir. Kadroların 'hacmi bu 
meiveut personele 'göre aya rl anım ı!ş, çok za.raret olmıyam yerlere yeni .kadrolar vermekten kaçı-
mılmaştıır. 

Bu duruma ıg'Öre; üumhuriyet Senatosuna 55, Millet Meclisine-107, müşterek dairelere de 114 
aded almak üzere cem'am 276 kadro verilmiştir. Bu yekûnda. Millî Saraylar kadrosu olan d i 'kad
ro yoktur. »Millî Saraylarım Millî Eğitim Bakanlığına mağlainmasTuı derpiş eden ilgili kanun <;ı-
kıuicaya kadar îbu kanuna bir geçici .madde eklenerek Ibu kadrolar ımiahıfuız tutulmuştur. 

Eski kadro adedi 2(15 tir. Millî Saraylara! aidolan 11 kadro da düşülünce 204 katmaktadır. 
Bu dııruımda 72 yeni kadro ilâve edilmiş olmaktadır. C. Senatosuna iheımenj hemen hütüm mü-
dürlülkleriin verildiği', yeniden kurudan, karma komisyonlara 'hağıı .müdürlüklerin de m<e;vcudiyeıti 
(göz önüne alımırsa, yemi verilen ibu 72 kadromun asigari Ibir miktar olduğu anlaşılır. IBıı 72 kadro
nun 15 adedi Emniyet Müdürlüğüme yapılan ilâvedir. 1)6 adedi şimdiye kadar tamamen (D) cet
veli kadrösmmdakilerle idare oluman Teknik itşler Müdürlüğüne verilen asli kadrolardır. Buraya 
yeniden dışardanı elemam aimımıyarak halen adedi (1!21) olan '(!>): 'cetveli kadrosundaki eleman
lardan adanacaktır. Diğer yeni kadrolara da halen çalışan ve dorumlara müsaidolam (D) cetveli 
perısanıelinden alımaıcağı! düşünülürse mevcut memurların sayışımın 'fazla, miktarda kahanmıyacağı 
anflaşTİ&eaiktiır. 

[2] Sayılı cetvel : 
ıRuı kamum teMilfiniim 9 neu ımaddesi gereğince hangi kadrolara, ne kadar, tazminat verileceğini 

gösttermelct-edir. Daha: evvel yürürlükte alam kanunlara 'göre yapılan tatlbiıkatım devamıdır. « 

[3] Sayılı cetvel : 
Buı kamilim teklifimin 3 ncü 'maddesinin 7 nci fıkrasının tatbik edileceği .kadroları göstermek

tedir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 655 e 1 nci ek) 
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Kadrolara ait malî porte 

Halen T. B. M. Meclisinin maaşlı kadrolarında çalışanlardan mütevellit malî porte 1964 yılı 
bütçesinde 2 980 618 liradır. Anayasa Komisyonunun müşterek sisteme göre hazırladığı kadroların 
maaş tutarı ise 4 330 260 liradır. Son Alt Komisyonun hazırladığı ve komisyonumuzun kabul et
tiği kadroların malî portesi ise; C. Senatosu 281 340 lira, Millet Meclisi 1 362 420 lira, müşterek 
daireler 1 622 4,30 lira olmak üzere yekûn 3 806 190 lira tutmaktadır. 

Teknik işler Müdürlüğüne konulan aslî kadroların tamamı. (D) cetvelinden .temin edileceğine 
göre bunların maaş tutarı olan 289 980 lira hiz metliler ücretinden tasarruf edilmiş olacaktır. 
Müdürlük olarak yeni kurulan ve fakat evvelce de (D) cetveli kadrosundakilerle aynı hizmet gö
rülen Milletlerarası münasebetler ve Tercüme Müdürlüğü ve Basın Bürosu gibi daireler ile (D) 
cetvelinden yeni kadrolara durumları müsaidol anlardan atanacaklar da hesaba katılırsa malî por
tenin fazla bir miktar artmadığı görülmektedir. Şöyleki: Anayasa Komisyonunun müşterek esa-

*sa göre hazırladığı kadro maaşları tutarına nazaran 524 070 lira tasarruf sağlanmıştır. Teşkilâtın 
bu kanun teklifinde hazırlandığı şekilde kurulması ile maaşlara ait T964 bütçe rakamında 875 572 
lira fazlalık olmaktadır. Bunun 289 980 lirası Teknik İşler Müdürlüğüne ait olup şahıslar bakımın
dan yeni ihdas sayılamıyacağından (D) cetveli m aaşlarmdan düşülecektir. Diğer (D) cetvelinden 
asli kadrolara nakledileceklerin ücretli maaşlarından sağlanacak tasarruf da dikkate alınacak olur
ca fark olarak kalan 585 592 lira daha da düşecektir. Bu fazlalığın da yeni kurulan büyük bir 
teşkilât için mühim sayılamıyaeağı izahtan varestedir. 

Uzun zamanden beri komisyonumuzda incelenerek tekliflerin birleştirilmesiyle yeniden bir 
metin halinde hazırlanan kanun teklifinin, biran evvel kanunlaşmasını teminen öncelik ve ivedi
likle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Kati]) 
Yozgat 

Söz hakkım mahfuzdur 
C. Sungur 

Ankara 
M. Ete 
Elâzığ 

H. Müftügil 

Kırşehir 
A. Bilgin 

İmzada bulunamadı 

Rize 
C, Yalçın 

, 
Sinop 

M. Alicanoğlu 

Başkan vekili 
Sakarya 

N. Bayar 
İmzada bulunamadı 

Adana 
Söz hakkım mah

fuzdur' 
K. Hanibrahimoğlu 

Artvin 
8. O. Avcı 
Gümüşane 

Söz hakkım mahfuz 
S. Savacı 

Maraş 
H. F. Evliya 

Sakarya / 
B. Akdağ 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Şener 

Bu Raporda Sözcü 
Kars 

K. Okyay 

Aîyon K. 
M. Turgut 

Balıkesir 
Muhalifim 
A. A. Bolak 

îzmir 
Söz hakkım mahfuz 

'İV. Kür§ad 

Mardin 
Söz hakkım mahfuzdur 

$. Aysan ' 

Sakarya 
M. Gürer 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

A. R. Uzuner 

Sözcü 
İzmir 

İV. Mirkelâmoğlu 

Ankara 
İV. Berkkan 

Diyarbakır 
/ / . Oüldoğak 

Kastamonu 
S. Keskin 

imzada bulunamadı 

Niğde 
\Muhalifmr 
R. Soyer 

Siirt 
A. Yaşa 

Yozgat 
, Söz hakkım mahfuzdur 

V. Uyar 

M. Meelîsi ( S. Sayısı : 665 e 1 mi'ik) ; 
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Maliye Roörisyoütt râpüru 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu , 11.2.1965 
Esas No.: 2/İ3 - 2/85 
Karar No.: 49 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtı hakkın
daki 5509 sayılı Kanunu değiştiren 231 sayılı Kanunun 1 nci (ma'ddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair olan kanun teklifi, Komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
olundu. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler esnasında, meseleyi ayrı ayrı zaviyelerden görüp, 
farklı neticelerde tesbit etmiş bulunan Anayasa ve Bütçe komisyonlarının rapor ve metinlerinin 
tetkiki ile mevzuun, evvelâ prensip bakımından hallinin daha uygun olacağı mülâhaza edilmiş ve 
maksadın husulü için de, bir alt komisyon teşkili zaruri görülmüştür. 
. Alt Komisyonun tesbit etmiş olduğu esasların ışığı altında mesele gözden geçirilirken, Plân 

Komisyonunun, hizmetleri bölmek suretiyle gördürmesinin mukni bir esasa dayanmadığı kanaati
ne varılmıştır. Plân Komisyonu raporunda ifade olunan, «Saymanlık Müdürlüğünün müşterek ol
masında, işlerin Mr telden yapılmasının faydalı olacağı, halihazırdaki teşkilâtı ikiye bölüp kadro 
adedini çoğaltmakta her hangi bir zaruret bulunmadığı» gerekçesi, Meclise verilen tasarı ve tek
liflerin, veriliş tarihlerinden, Cumhurbaşkanlığına gidiş yani kanuniyet iktisabedecekleri tarihe 
kadar geçen zaman içindeki muameleyi safha safha takiple mükellef Kanunlar Müdürlüğü için de 
varittir. 

Saymanlık Müdürlüğünün bölünmemesi hususunda serdedilen mucip sebeplerin diğer müdür
lükler için de mevcudolduğu inanına varılarak, T. B. M. Meclisi hizmetlilerinin bölünmek suretiyle 
yaptırılmasının, kadroyu çoğaltacağı, bütçeye külfet tahmil edeceği, tatbikatta ihtilât yaratacağı 
ve işleri sürüncemede bırakacağı düşünülerek, Plân Komisyonunun, teşkilâtın ayrılmasını istihdaf 
eden görüşü kabul edilmemiştir. 

Anayasa Komisyonunun raporunda sarahaten ve etraflıca belirtildiği veçhile, 231 sayılı Kanunla 
muaddel 5509 sayılı Kanunda esasları tesbit edilmiş bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murları teşkilâtını, Anayasamızın çift Meclis ihda-î etmeısl gerekçesine dayıyarak ikiye ayırma, bürok
rasi yaratacağı, hizmetlerin rasyonel bir şekilde yürütülebilmesini engelliyeceği, bütçeye külfet tah
mil edeceği düşüncesi ile yerinde görülmemiştir. Aynı binada, aynı hizmeti safha safha gören Ya
sama Meclislerinin müşterek memurlardan faydalanmasının hizmetleri aksatmayıp bilâkis kolaylaş
tıracağını nazara alan Komisyonumuz, Anayasa Komisyonu raporunu benimsiyerek maddelerin 
müzakeresine geçmiştir. 

Tatbikata sarahat vermek ve aynı hizmeti görenleri aynı statüye bağlamak maksadiyle 11 nci 
madde yeniden düzenlenmiştir. * 

Evvelce görülen mahzurlar sebebiyle Maliye Bakanlığından alınıp, T. B. M. Meclisine bağlanmış 
bulunan ve (bu sayede hüviyetleri kaybolmadan günümüze intikalleri temin edilmiş olan ecdat yadi
gârı Millî Saraylarımızın durumları özellik göstermektedir. 

Mevcudiyetleriyle iftihar ettiğimiz ıbu tarihî eserlerimizin atihre intikali ise ancak haiz oldukları 
özellik içinde gösterilecek ihtimam ve itina ile mümkün olabilir. En az T. B. M. Meclisi binası ka
dar ihtimam 'Miyen bu yerlerin bakımı ve muhafazasının, MecMsçie olduğu kiadfcur, Mçlbir baıkanlıkcı 
yapılamadığını, bu eserlerin muhtelif bakanlıklara bağlanmış oldukları zamanlardaki halleri gös
termiştir. 

M. Meclisi' (S. #ayısl : 655 e 1 nei ek) 
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Muhtelif "bakanlık ve dairelerin idaresine terk edilmiş olan bu nevi tarihî eserlerin akıbeti, gö

zümüzün önünde iken denenmiş ve iyi netice alınamamış yola tekrar dönülmesi doğru bulunmıyarafc 
Millî Saraylarımızın T. B. M. Meclisine bağlı kalmasında fayda ve zaruret mütalâa edilerek geçici 
ikinci madde metinden çıkarılmış ve ilişkini bulunan (3) sayılı cetvel, eskiden olduğu gibi (1) sa
yılı cetvele ilâve edilmiş ve diğer maddeler ise Anayasa Komisyonu metnindeki gibi bırakılmış ve 
yapılan bu değişikliklerle teklif kabul edilmiştir. 

Genel Kurula tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Edirne 

/ /. Ertem 

Başkanvekili 
Aydın 

N. Müren 
imzada bulunamadı 

Sözcü 
Erzurunı 

Ğ. Karaca 

-Adana 
Y, Akfimur 

Ağrı 
N. Güngör, 

Sivas 
R. Çeltekli 

Ordu 
O. N. Hazinedar 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 655 e 1 nei dk) 
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ANAYASA KOMİSYONU METNÎ 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin teşkilâtı ve iç hizmetlerinin düzenlenmesi hakkında Kanun 

T. B. M. M. Teşkilâtı : 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilâtı aşağıda gösterildiği şekilde kurulmuştur: 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri; 
Türkie Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilâtının idari 

başıdır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplan

tısı ile, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanlarının mutabık kalarak alacak
ları karar üzerine, Millet Meclisi veya Cumhuriyet Senatosunun sekreterlik işlerini yürütür. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Birinci Yardımcısı : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Birinci yardımcısı, Genel Sekreterin doğrudan 

doğruya meşgul olmadığı yasama meclisinin sekreterlik işlerini yürütür. 

3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter İkinci Yardımcısı : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter İkinci Yardımcısı, Türkiye Büyük Millet Mecli

si Genel Sekreterinin teklifi üzerine, Millet Meclisi Başkanının uygun göreceği işlerde Genel Sek
retere yardımcılık eder. 

1 Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıkları Özel Kalem Müdürlükleri : 
özel Kalem Müdürlükleri, doğrudan doğruya bağlı oldukları yasama meçlisi başkanlığının 

kalem hizmetlerini yerine getirirler. 

5. Kanunlar Müdürlüğü : 
Kanunlar Müdürlüğü, bu kanunda yer alan diğer müdürlüklerin görev alanı dışında kalan 

bütün işlemleri, özellikle, kanunlarm hazırlanmasiyle ilgili sekreterlik işlemlerini yapar; yasama 
meclisleri komisyonlarının ve genel kurullarının çalışmalarında Başkanlığa yardımcı olur. 

Bu müdürlüğün görev alanı dışında kalanlar haricolmak üzere yasama meclisleri komisyon
larının görevli başkâtip, kâtip ve raportörleri bu müdürlüğe bağlıdırlar. 

6. Plân ve Bütçe Müdürlüğü : " 
Bu müdürlük, genel ve katma bütçelerle bu bütçeleri değiştiren kanunlar ve ek ödenek ve

ya olağanüstü ödenek verilmesine dair kanunlar ile kesinhesap kanunları tasarıları ve Sayıştay -
ca yasama meclislerine sunulan raporlar ve uzun vadeli plânın onaylanması ve değiştirilmesi ko
nularında görevlidir. Ayrıca, yasama meclisleri Plân komisyonlarının sekreterlik işlerini yapar. 

Bu görevlerle ilgili yasama meclisleri komisyonlarının görevli başkâtip, kâtip ve raportörle
ri bu müdürlüğe bağlıdır. 

7. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetlenmesi Müdürlüğü : 
Bu müdürlük, yasama meclislerinin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi hakkındaki 

yetkileriyle ilgili sekreterlik işlerini yerine getirir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüslerini Denetleme Karma Komisyonunun 

görevli başkâtip, kâtip ve raportörleri bu müdürlüğe bağlıdırlar. 

M.: Meclisi. ' ' (:S. Sayısı ; 655 o 1 nd ek) 



BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU METNİ 
Türkiye Büyük Mület Meclisi Teşkilâtı ve iç 

hizmetlerinin düzenlenmesi hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Mecli
si Teşkilâttı aşağıda gösterildiği şekilde kurul
muştur; 

I - Cumhuriyet Senatosu Teşkilâtı: 

1. Genel Sekreter: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreteri Cum

huriyet Senatosu Teşkilâtının idari başıdır. Ay
rıca Cumhuriyet Senatosunun Sekreterlik iş
lerini yürütür. 

2. Özel Kalem Müdürlüğü: 
özel Kalem Müdürlüğü Başkanlık Makamı

nın resmî ve Başkanın özel yazışmaları ile pro
tokol işlerini yürütür. 

S. Kanunlar Müdürlüğü: 
Bu Müdürlük özellikle Kanunların hazır-

lanmasiyle ilgili Sekreterlik işlemlerini yapar. 
Cumhuriyet Senatosu Komisyonlarının ve Ge
nel Kurulunun çalışmalarında Başkanlığa yar
dımcı olur ve bu kanunda yer alan diğer Mü
dürlüklerin görev alanı dışında kalan bütün iş
lemleri yapar. 

4. Tutanak Müdürlüğü: 
Bu Müdürlük Cumhuriyet Senatosu Genel 

Kurulu ve Komisyonları ve istek üzerine de si
yasi parti grup toplantılarının tutanaklarının 
tutulması, düzenlenmesi ve yayınlanmasiyle gö
revlidir. 

5. Personel ve Daire Müdürlüğü: 
Bu Müdürlük Cumhuriyet Senatosu Üyele

riyle bu Teşkilâta mensup memur ve hizmetli
lerin özlük işlerine bakmak, bina, bahçe ve ar
salarının iç hizmetlerini yerine getirmekle gö
revlidir. 

6'. Evrak ve Arşiv Müdürlüğü: 
Bu Müdürlük, Cumhuriyet Senatosunun 

faaliyetleriyle ilgili evrak ve dokümanları sak
lamak ve bunların iç ve dış dağıtımını sağla
makla görevlidir. 

MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎBİŞÎ 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, te&küâtı ve îg-
hizmetlerinin düzenlenmesi hakkında Kanun 

T. B. M. M. TeskMU 

MADDE 1. — Anayasa Komisyonunun 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M.' Meclisi : ( S. Bayisi : 655 %.l m& e»k ) 
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8. Düekçe Müdürlüğü : 
Bu müdürlük, yasama meclislerinin dilekçelerle ilgili yetkilerinin kullanılmasına ilişkin sek

reterlik işlemlerini yerine getirir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonunun görevli başkâtip, kâtip ve rapor

törleri bu mü41trlüge Çağlıdırlar. 

9. Milletlerarası münasebetler ve Tercüme Müdürlüğü : 
Bu müdürlük, yasama meclislerinin Milletlerarası faaliyetleriyle ilgili sekreterlik işlemlerini, 

protokol ve tercüme hizmetlerini yerine getirir. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Parlâ-
nientolararsı birlik grupları ve dostluk gruplarının görevli başkâtip ve kâtipleri bu müdürlüğe 
bağlıdırlar. 

10. Tutanak Müdürlüğü .* 
Bu müdürlük, yasama meclisleri genel kurulları ve komisyonları ile yasama meclislerindeki 

siyasi parti grupları toplantılarının tutanaklarının tutulması ve düzenlenmesiyle görevlidir. 

11. Basın Bürosu Müdürlüğü : 
Bu müdürlük, yasama meclisleri ve üyeleri ile siyasi parti gruplarının basınla olan münase

betlerini düzenlemekle görevlidir. 

12. Kitaplık Müdürlüğü : 
Bu müdürlük, Türkiye Büyük Millet Meclisi kitaplığının idaresiyle görevlidir. 

13. Personel Müdürlüğü : 
Bu müdürlük, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi teşki

lâtına mensup memur ve hizmetlilerin Özlük işlerine bakmakla görevlidir. 

' 14. Saymanlık Müdürlüğü : ' , 
Bu müdürlük, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay bütçeleriyle ilgili saymanlık görev

lerini yerine getirir. 
Bu müdürlüğe bağlı olarak bir mutemetlik vardır. 

15. Evrak ve Ar§iv Müdürlüğü : 
Bu müdürlük, yasama meclislerinin faaliyetleriyle ilgili evrak ve dokûmanlann saklanmasını, 

iç ve dış dağıtımını sağlamakla görevlidir. 
Bu müdürlük, Evrak Şefliği ve Arşiv Şefliği olarak iki şeflik halinde çalışır. 

16. Basımevi Müdürlüğü : 
Bu müdürlük, yasama meclislerinin faaliyetleriyle ilgili kâğıtlar ile evrak ve dokümanları bas

makla görevlidir. 

17. Daire Müdürlüğü : 
Bu müdürlük, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bina, bahçe ve arsalarının içhizmetlerini ye

rine getirmekle görevlidir. 
Bu hizmetlerle görevli personel bu müdürlüğe bağlıdır. 

18. Lavazım Müdürlüğü : 
Bu müdürlük, yasama meclislerinin hizmetlerinin görülebilmesi için lüzumlu bütün eşya ve 

levazımı ve bunların bakımını sağlamakla görevlidir. 

M. Meclki (S. Sayısı : '655 e 1 nci ek) 



— 17 — 
Bütçe ve Plân Ko. Mal'ye Ko. 

7. Levazım Müdürlüğü: 
Bu Müdürlük Cumhuriyet Senatosu hizmet

lerinin görülebilmesi için lüzumlu bütün eşya-
ve levazımın sağlanması ve bunların bakımı ile 
görevlidir. 

8. Doktorluk: 
Doktorluk Cumhuriyet Senatosu Üyeleriyle 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına bağlı görev
lilerin sağlık hizmetlerini görür. 

II - Millet Meclisi Teşkilatı: 

1. Genel Sekreter 
Mili i", Meclisi Genel Sekreteri Millet Mec

lisi Teşkilâtının ve müşterek hizmetlerle ilgili 
müdürlüklerin idari başıdır. Ayrıca Millet Mec
lisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantılarının Sekreterlik iğlerini yürütür. 

2. Genel Sekreter Yardımcısı : 
Ganel Sakreter Yardımcısı Sekreterlik iş

lerinin yürütülmesinde Genel Sekretere yardım 
eder. 

3. özel Kalem Müdürlüğü : 
özel Kalem Müdürlüğü Başkanlık Makamı

nın resmî ve başkanın özel yazışmalariyle pro
tokol işlerini yürütür. 

4. Kanunlar Müdürlüğü : 
Bu Müdürlük özellikle kanunların hasırlan-

maslyle ilgili sekreterlik işlemlerini yapar. Mil
let Meclisi komisyonlarının ve Genel Kurulunun 
çalışmalarında başkanlığa yardımcı olur ve bu 
kanunda yer alan diğer müdürlüklerin görev 
alanı dışında kalan bütün işlemlerini yapar. 

5. Tutanak Müdürlüğü : 
Bu Müdürlük Millet Meclisi ve Türkiye Bü

yük Mîllet Meclisi Genel Kurulu ve komisyon-
lariyle istek üzsrine siyasi parti grup toplantı
larının tutanaklarının tutulması, düzenlenmesi 
ve yayınlanmasiyle görevlidir. 

6. Personel, Evrak ve Ar§iv Müdürlüğü : 
Bu Müdürlük Millet Meclisi Üyeleriyle, bu 

teşkilâta mensup memur ve hizmetlilerin özlük 
işlerine bakmak, Millet Meclisi faaliyetleriyle 
ilgili evrak ve dokümanları saklamak ve bunla
rın iç ve dış dağıtımını sağlamakla görevlidir. 

M. Meolâşi. ( Ş/Şayia. : 655 e l ııci ok ) 
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19. İşletme Müdürlüğü : 
Bu müdürlük, Türkiye Büyük Millet Meclisi binalannın teknik işletme servislerini yürütmek

le görevlidir. 
20. Postane Müdürlüğü : 
Posta - Telgraf - Telefon Genel Müdürlüğünce açılan bu postane, Türkiye Büyük Millet Mec

lisi teşkilâtı içerisinde yer alır. 

21. Doktorluk : 
Doktorluk, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle memur ve hizmetlilerin sağlık hizmetlerini 

yerine getirir. 

22. Muhafız Taburu Komutanlığı: 
Muhafız Taburu Komutanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bina, bahçe ve arsalarının 

askerî muhafazasını sağlamakla görevlidir. 

23. Emniyet Müdürlüğü: 
Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, bahçe ve arsalarının emniyetini sağla

makla görevlidir. 

24. Sivil Savunma Müdürlüğü : 
Kadroları İçişleri Bakanlığına aidolan Müdürlük, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sivil sa

vunma hizmetlerini yerine getirmekle görevlidir, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 655 e 1 nci ek) 
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7. Levazım Müdürlüğü : 
Bu Müdürlük Millet Meclisi hizmetlerinin 

görülebilmesi için lüzumlu bütün eşya ve leva
zımın sağlanması ve bunların bakımı ile görev
lidir. 

8. Daire Müdürlüğü : 
Bu Müdürlük Millet Meclisinin bina, bahçe 

ve arsalarının iç hizmetlerini yerine getirmek
le görevlidir. 

9. Doktorluk : 
Doktorluk Millet Meclisi Üyeleriyle 

Meclisi Başkanlığına bağlı görevlilerin 
hizmetlerini görür. 

Millet 
sağlık 

10. Bütçe ve Plân Müdürlüğü : 
Bu Müdürlük Karma Bütçe ve Plân Komis

yonu ile Millet Meclisi Bütçe ve Plân Komisyonu
nun Sekreterlik işlerini yürütür. 

11. Dilekçe Müdürlüğü : 
Bu Müdürlük T. B. M. Meclisi Dilekçe Kar

ma Komisyonunun Sekreterlik işlerini yürütür. 

12. Milletlerarası Münasebetler ve Tercü
me Müdürlüğü : 

Bu Müdürlük Yasama Meclislerinin Millet
lerarası faaliyetleri ile ilgili sekreterlik işlemle
rini, protokol ve tercüme hizmetlerini yürütür. 

13. Basın Bürosu : 
Yasama Meclislerinin, T. B. M. Meclisi Üye

lerinin ve siyasi parti gruplarının' iç ve dış ba
sınla olan münasebetlerini sağlamak ve düzenle
mekle görevlidir. 

14. Saymanlık Müdürlüğü : 
Bu Müdürlük Yasama Meclisleri, Cumhur

başkanlığı ve Sayıştay bütçesiyle ilgili sayman
lık görevlerini yerine getirir. 

15. Kitaplık Müdürlüğü : 
Bu Müdürlük Türkiye Büyük Millet Meclisi 

kitaplığının yönetimi ile görevlidir. 

16. Basımevi Müdürlüğü : 
Bu Müdürlük Yasama Meclislerinin faaliyet

leri ile ilgili kâğıtlar ile evrak ve dokumanlan 
basmakla görevlidir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 655 e 1 ûci ek) 
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Teşkilâtın idaresi: 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilâtının başı Millet Meclisi Başkanıdır. 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanları, Başkanlık Divanları ve İdareci Üyeleri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memur ve hizmetlileri ile ilgili olarak, mevzuatın kendilerine tam-
dıgı yetkiler dairesinde tasarruflarda bulunmak ve nezaret vazifelerini yerine getirmekle görev-
lidirler; bu konudaki özel hükümler saklıdır. 

1 nci maddede yer alan teıkilâîın çalışma usulleriyle servislerin teşekkül tara bir yönetmelikle 
düzenlenir. Bu yönetmelik, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanlarının üze
rinde mutabık kalması suretiyle yapılır ve Millet Meclisi Ba~kanı tarafından yürürlüğe konur. 

}/[. ,Meel'isi ( S. Sayısı : 655 e 1 nci ek) 
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17. Teknik îşlerMüdürlüğü : 
Bu Müdürlük Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Binalarının teknik işletme servislerini yürüt
mekle görevlidir. 

18. Emniyet Müdürlüğü ; 
B« Müdürlük Türkiye Büyük Millet Mecli

si bina, bahçe ve arsalarının emniyetini sağla
makla görevlidir. 

19. Muhafız Taburu Komutanlığı : 
Bu Komntanlık Türkiye Büyük Millet Mecli

si bina, bahçe ve arsalanmn askerî muhafaza
sını sağlamakla görevlidir. 

Millet Meclisi Teşkilâtına bağlı; Bütçe 
ve Plân Müdürlüğü, Dilekçe Müdürlüğü, 
Milletlerarası Münasebetler ve Tercüme Mü
dürlüğü, Basın Bürosu, Saymanlık Müdür- J 
lüğü, Kitaplık Müdürlüğü, Basımevi Müdür
lüğü, Teknik îşler Müdürlüğü, Emniyet Mü
dürlüğü ve Muhafız Tabur Komutanlığı müş
terek hizmet gören daireler olup, Cumhuriyet 
Senatosunun ve Millet Meclisinin huzmelerini 
yerine getirirler. I 

Hizmetin zarureti icabı olarak Cumhu
riyet Senatosu içinde müstakil daireler kuru
luncaya kadar müşterek daireler Millet Mec
lisi Başkanlığınca yönetilirler. 

Teşkilât İdaresi Teşkilâtın idaresi 

Madde 2. — Cumhuriyet Senatosu TeşM- MADDE 2. — Anayasa Komisyonunun 2 ncî 
lâtının başı Cumhuriyet Senatosu Başkanı, maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi Teşkilâtının başı da Millet 
Meclisi Başkanıdır. 

Birinci Maddede yer alan teşkilâtın ça
lışma usulleriyle servislerin teşekkül tarzı 
yasama Meclislerinin Başkanlık Divanların-
ca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

Müşterek hizmetlerin görülmesiyle ilgili I 
hususlar Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Başkanlık Divanlannca müştereken ha- I 
arlanacak bir yönetmelikle belirtilir. Bu yö- I 
netmeliği Millet Meclisi Başkanı yürütür. I 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 655 e 1 nd ek) 
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Memurların tâyin ve terfi işleri: 

MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcılariyle müdürler, 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanlarının üzerinde mutabık kalarak yapa
cakları teklif üzerine Millet Meclisi Başkanı tarafından tâyin olunurlar. 

1 nci maddenin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 15 nci bendlerinde yazılı müdürlüklere bağlı diğer me
murlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterinin teklifi üzerine Millet Meclisi Başkanı 
tarafından, Cumhuriyet Senatosu Başkanının muvafakati alındıktan sonra, tâyin edilirler. 

Yukarıdaki fıkralar dışında kalan diğer memur ve hizmetliler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Sekreterinin inhası ve Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu İdareci üyelerinin müştereken ya
pacakları teklif üzerine Millet Meclisi Başkanı tarafından tâyin olunurlar. 

Özel kalem müdürleri ve bu müdürlüklerde g alışan memurlar ile Yasama Meclisleri Başkan
larının resmî ikâmetgâhlarında ve şahıslarına ait hizmetlerde çalışan memur ve hizmetliler, bağlı 
oldukları Yasama Meclisinin Başkanı tarafından tâyin olunurlar. 

Yukardaki fıkralarda zikri geçen memur ve hizmetlilerin terfi ve terfihleri, tâyinlerinde uy
gulanan usul ve merasime göre yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memur ve hizmetlileri, Devletin diğer memuriyet ve hizmet
lerinden veya Devletin diğer memuriyet ve hizmetlerine o memuriyet ve hizmetlerle ilgili mevzuat 
hükümlerine göre dereceleriyle veya terfian tâyin olunabilirler. Bunların, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi teşkilâtından ayrılarak Devletin diğer memuriyet ve hizmetlerine naklen tâyin edilebilme
leri, Millet Meclisi Başkanının yukarıdaki fıkralarda gösterilen usul ve merasim dairesinde ve
receği izne bağhdır. Bunların, Devletin diğer memuriyet ve hizmetlerinden Türkiye Büyük Millet 
Meclisi teşkilâtına naklen atanmaları, yetkili merciin bu konuda izin vermesine bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memur ve hizmetlilerinin nitelikleri ve çalışma şartları, ikinci 
maddede gösterilen şekilde bir yönetmelikle düzenlenir. 

30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 6 nci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
memurları hakkında da uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurluğuna giriş, müsabaka imtihanı ile olur. Bu imtihanla 
ilgili esaslar 2 nci maddede gösterilen şekilde bir yönetmelikle tesbit edilir. 

Cumhuriyet Senatosuna ayrılan memur ve hizmetliler 

MADDE 4. — 3 ncü maddenin 1 nci fıkrasında yazılı olanlar dışındaki Türkiye Büyük Mil
let Meclisi memur ve hizmetlilerinin hangi yasama meclislerinin hangi hizmetlerinde çalışacakları, 
Millet Meclisi Başkanı tarafından tesbit olunur. Millet Meclisi Başkanı, bu memur ve hizmetlileri 
10 Haziran 1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyannca dilediği yerde çalıştıra
bilir. 

M. Meclisi (S- Sayısı : 655 e 1 ncü ek) 
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Memurların tâyin ve terfi işleri 

MADDE 3. — Cumhuriyet Senatosu ve Mil-
l&l Meclisi Genel Sekreterleri, bağlı oldukları 
Başkanlık Divanlarının görüşü alınarak Başkan-
larca atanırlar. 
. Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı ile 
her iki teşkilâtın müdürleri Genel Sekreterin 
inhası ve Başkanlık Divanlarının görüşleri alı
narak bağh oldukları Başkanlarca atanırlar. 

Yukarıdaki fıkralar dışında kalan diğer me
mur ve hizmetliler, müdürlerinin teklifi, bağlı 
oldukları Genel Sekreterin inhası üzerine baş
kanlarca atanırlar., 

özel Kalem müdürleri ve bu müdürlüklerde 
çalışan memurlar ile Yasama Meclisleri Başkan
larının resmî ikâmetgâhlarında ve şahıslarına 
ait hizmetlerde çalışan memur ve hizmetliler 
bağlı oldukları Yasama Meclislerinin Başkanı 
tarafından atanırlar. 

Yasama Meclislerinin memur ve hizmetlileri 
Devletin diğer memuriyet ve hizmetlerine veya 
Devletin diğer memur ve hizmetlileri Yasama 
Meclislerinin memuriyet ve hizmetlerine dere
celeriyle veya terfian tâyin olunabilirler. Tâyin 
için memur veya hizmetlinin bağlı olduğu ya
sama organı başkanının yahut diğer Devlet Da
iresi yetkilisinin izni kâfidir. 

Yasama Meclisleri memur ve hizmetlilerinin 
nitelikleri ve çalışma usulleri ve terfihlerine 
müteallik esaslar ikinci maddede gösterilen şe
kilde bir yönetmelikle düzenlenir. 

30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesi, bu kanuna bağlı (3) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar hakkında da uy
gulanır. 

Yasama Meclisleri memurluğuna giriş sınav 
ile olur. Bu sınavlarla ilgili esaslar 2 nci mad
dede gösterilen yönetmelikte belirtilir. 

Maliye Ko. 

Memurların tâyin ve terfi işleri 

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

Cumhuriyet Senatosuna ayrılan memur ve 
hizmetliler 

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

M. Meclisi (S . Sayısı : 655 e 1 ncü ek) 
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Bunlardan 3 ncü maddenin 3 ncü fıkrasında yazalı olanlar için, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterinin inhası ve Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu İdareci Üyelerinin müşterek 
teklifi üzerine, Millet Meclisi Başkanı karar verir. 

Sadece Cumhuriyet Senatosuna ait işlerle meşgul olacak memur ve hizmetlilerin bu işler için 
ayrılmasından ve bunların o idlerden alınmasından önce, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının mu
vafakatini alır. Bunlar, Cumhuriyet Senatosu yetkililerinin isteği üzerine değiştirilir. 

Siyasi parti gruplarının görevli kâtipleri 

MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısındaki siyasi parti grupları için 
gerekli sayıda başkâtip veya kâtip tâyin olunur. Bu tâyinler yapılmadan önce Milleıt Meclisi Baş
kanlığı ilgili grup başkanlığının muvafakatini alır. Siyasi parti grupları nezdinde görevlendiri
lecek hizmetlilerin atanması da aynı şekilde Millet Meclisi İdareci Üyeleri tarafından yapılır. 

Disiplin kovuşturması 

MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi momur ve hizmetlileri hakkında disiplin kovuş-
turması açma yetkisi Millet Meclisi Başkanına aittir. Millet Meclisi Başkanı, disiplin kovdur
man açmadan önce M'İlet Meclisi Başkanlık Divaniyle danışır. Cumhuriyet Senatosu Başkanı da 
aynı yetkiyi Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divaniyle danıştıktan sonra kullanabilir. Disiplin 
kovuşturması açmadan önce başkanlar birbirleriyle danışırlar. 

Türkiye Büyük Milleet Meclisi memur ve hizmetlileri hakkında Memurin Kanununun sicillerin 
tutulmasına ve disipline dâhil hükümleri uygulanır. Bu hükümlerin nasıl uygulanacağı ve İnzi
bat Komisyonunun nasıl kurulacağı 2 nci maddede gösterilen şekilde bir yönetmelikle düzenlenir. 

Hizmetlilerin işten çıkarılması 

MArV^E 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi hizmetlilerinin işten çıkarılmasına Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Sekreterinin istemi ve Millet Meclisi İdareci Üyelerinin teklifi ürerine 
Millet Meclisi Başkanı yetkilidir. 

Sadece Cumhuriyet Senatosu hizmetleri için ay ^m.r. hizmetlilerin işten çıkarılması, ancak Cum-
huriye* Senatosu Başkanı tarafından, Türkiye Biyük Millet Meclisi Ganel Sekreterinin istemi 
ve Cumhuriyet Senatosu İdareci Üyelerinin teklifi üzerine, Millet Meclisi Başkanından talebedil-
meciyle olur. Bu istem yerine getirilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurlarının tabi oldukları kanunlar 

MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet M^hi memurları, bu kanunun hükümlerine aykırı ol-
nvvrıa1': şar tiyle, 30 Haziran 1939 tarihli ve 36"" sayılı Kanım ile tadil ve eklerine ve 28 Şubat 
1959 ••arihli ve 7244 sayılı Kanun ile tadil ve ekbrino ve Devlet memurlariyle ilgili sair mevzuata 
tabidirler. 

M. Meclisi (S. Sayısı : G5f> e 1 mü ek ) 
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Memurluğa alınma 

MADDE 4. — Genel Sekreterliklere, Genel 
Sekreter Yardımcılığına, müdürlüklere, müdür 
yardımcılıklarına ve raportörlüklere, yüksek 
şefliklere lise ve muadili ve memurluklara en az 
ortaokul öğrenimi yapmış olanlar atanırlar. 

Disiplin kovuşturması 

MADDE 5. — Yasama Meclislerinin memur 
ve hizmetlileri hakkında disiplin kovuşturması, 
2 nci maddede adı geçen yönetmelikle düzenle
nil. 

Hi&ntetlil&rin isten çıkanlmasi 

MADDE İL — Yasama Meclisleri hizmetli
lerinin işiten çıkarılması, tayinlerindeki usule 
tabidir. 

Yasama Meclisleri memurlarının tabi oldukları 
kanunlar 

MADDE 7. — Yasama Meclisleri memurları, 
bu kanunun hükümlerine aykırı olmamak şar-
tiyle, 30 Haziran l'939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nun ile tadil ve eklerine ve 28 Şubat 1959 ta
rihli ve 7244 sayılı Kanun ile tadil ve eklerine 
ve Devlet memurları ile ilgili sair mevzuata 
tabidirler. 

Maliye Ko. 

Siyasi parti gruplarının görevli kâtipleri 

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

Disiplin kovuşturması 

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

Hizmetlilerin işten çıkarılması 

MADDE 7. — Anayasa Komisyonunun 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurlarının tabi 
oldukları kanunlar 

MADDE 8. — Anayasa Komisyonunun 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. AEeelisi ( S. Sayısı : 635 e 1 nei ek ) 
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Kadrolar 

MADDE 9. — 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna ek (1) sayılı cetvelin «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi» kısmına, 5 Ocak 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna ek (2) sayılı cetvelle 
eklenmiş olan kadrolar kaldırılmış ve yerlerine bu kanuna bağl (1) sayılı cstvelde derece, 
unvan, aded ve aylıkları gösterilen kadrolar konmuştur. 

Memurluğa alınma 
MADDE 10. — Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve bu kanunun 1 nci maddesi

nin 5, 6, 7, 8 ve 12 nci bendlerinde yazılı müdür ve müdür yardımcılarına, Hukuk Fakültesi, İkti
sat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunları veyahut 
bunlara muadil yüksek tahsil yapmış olanlar alınır. Kitaplık Müdürü ve Yardımcısı, Edebiyat 
Fakültesi, Dil - Tarih Coğrafya Fakültesi veya muadili yüksek tahsil yapmış olanlardan da alına
bilir. 

Tazminat 

MADDE 11. — Bu kanuna ek (2) sayılı cet /elde gösterilen tazminatın, dereceleri karşılığı kad
roları işgal edenlere verilmesi Millet Meclisi Başkanlık Divanının teklifi üzerine Millet Meclisi Baş
kanlığı tarafından kararlaştırılabilir. Tazminat miktarında, kadro maaşları ve bulundukları me
muriyet kadrosundan aşağı derecede maaş alanlar için aldıkları maaş derecesi esas tutullur. Bu 
tazminatın ödeme şekil ve şartları hakkında 19 Şubat 1947 tarihli ve 5017 sayılı Kanunun 2 ve 
3 ncü maddeleri uygulanır. 

1 nci fıkrada yazılı tazminatlardan Muhafız Taburu Subay ve astsubayları ile Sivil Savunma 
Müdürlüğü ve Postane Müdürlüğü memurları da aynı usul ve merasim dairesinde faydalanırlar. 

Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarına 100, komiser muavinlerine 125, komiser ve 
emniyet âmirlerine 150 şer lira aylık tazminat ve daimi ücretlilere aylıklarına ilâveten her ay 
50 şer lira ek ücret, 1 nci fıkradaki usul ve merasim dairesinde verilir. 

Sadece Cumhuriyet Senatosuyla ilgili işlerde çalışan personel için Millet Meclisi Başkanlığına ve 
Başkanlık Divanına ait yetkileri Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ve Başkanlık Divanı kullanır. 

Genel bütçe kanununa ekli cetvellerde yer alan kadrolarda çalışan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi klima ve kalorifer tesisleri hizmetlileri için gerekli tazminat miktarları bu cetvellerle göste
rilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 655 e 1 ncî ek) 
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Kadrolar 

MADDE 8. — 30 Haziran 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanuna ek (1) sayılı cetvelin «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi» kısmına, 5* Ocak 
1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna ek (2) sayılı 
cetvelle eklenmiş olan kadrolar kaldırılmış, ve 
yerlerine bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
derece, unvan aded ve aylıkları gösterilen kad
rolar konulmuştur. 

Tazminat 
MADDE 9. — Bu kanuna ek (2) sayılı cet

velde gösterilen tazminatlar kadro maaşlarına 
göre verilir. 

Tazminatın ödeme şekil ve şartları hakkın
da 19 Şubat 1947 tarih ve 5017 sayılı Kanunun 
2 ve 3 ncü maddeleri uygulanır. 

Birinci fıkrada yazılı tazminatlardan Muha
fız Taburu subay ve astsubaylariyle sivil savun
ma personeli aynı usul ve merasim dairesinde 
faydalanırlar. 

Emniyet Müdürüne 200, bu müdürlükte gö
revli emniyet âmirlerine 175, - başkomiser ve 
komiserlere 150 - şer, komiser muavinlerine 
125 şer, polis memurlarına 100 er, P.T.T. me
murlarına 150 şer ve daimi ücretliler ile T. B. 
M. Meclisi P.T.T. ücretlilerine 100 er lire ek 
ücret 2 nci fıkradaki usul ve merasim dairesin
de verilir. 

Maliye Ko. 

Kadrolar 

MADDE 9. — Anayasa Komisyonunun 9 nou 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Memurluğa alınma 

MADDE 10. — Anayasa Komisyonunun 
10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tazminat 

MADDE 11. — T. B. M, Meclisinin yasama 
faaliyetleriyle doğrudan doğruya alâkalı teşki
lât kadrolarından maaş alan memurlara Başkan
lık Divanı karariyle, 2 sayılı cetvelde gösteri
len tazminat verilir. Bu tazminatın ödeme şekil 
ve şartları hakkında 19 Şubat 1947 tarihli ve 
5017 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddeleri uy
gulanır. 

1 nci fıkrada yazılı tazminatlardan Muhafız 
Taburu Subay ve astsubayları ile Sivil Savunma 
Müdürlüğü ve Postane Müdürlüğü memurları 
da aynı usul ve merasim dairesinde faydalanır
lar. 

Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memur
larına 100, komiser muavinlerine 125, komiser 
ve emniyet âmirlerine 150 şer lira aylık tazmi
nat ve daimi ücretlilere aylıklarına ilâveten her 
ay 50 şer lira ek ücret, 1 nci fıkradaki usul ve 
merasim dairesinde verilir. 

Sadece Cumhuriyet Senatosuyla ilgili işlerde 
çalışan personel için Millet Meclisi Başkanlığına 
ve Başkanlık Divanına ait yetkileri Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı ve Başkanlık Divanı kul
lanır. 

Genel Bütçe Kanununa ekli cetvellerde yer 
alan kadrolarda çalışan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi klima ve kalorifer tesisleri hizmetlileri 
için gerekli tazminat miktarları bu cetvellerle 
gösterilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 655 e 1'nci ek) 
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Çalışma saatleri dışında mesai ikramiyesi 

MADDE 12. — Türkiye Büyük Millet Medisi çalışmalarında mûtadolan saatler dışında fazla ça
lışmak mecburiyetinde bulunan 2 nci maddede de zikri geçen vazifelilere bir aylık maaş ve ücret 
tutannı geçmemek şartiyle, Millet Medisi Başkanlık Divanının tekLfi üzerine Millet Meclisi Baş
kanlığınca yılda bir defa ikramiye verilebilir. 

Sadece Cumhuriyet Senatosuyla ilgili hizmetlerde çalışanlar için, 1 nci fıkra hükmü, Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı ve Başkanlık Divanınca uygulamr. 

Kanun yollan 

MADDE 13. — Bu kanuna tabi personel hakkında, kanunların, içtüzüklerin ve yasama Meclis-
leri Başkanlık Divanlannca yapıCan yönetmeliklerin yetkili kıldığı merciler tarafından işlemlerle il
gili olarak Danıştaya başvurulabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplık Karma Komisyonu 

MADDE 14. — 1. Türkiye Büyük Milflet Meclisi Kitaplık Karma Komisyonu, Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca her toplantı yılı başında seçilen aitı milletvekili îüe Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunca seçilen üç, Cumhuriyet Senatosu üyesinden ve Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlarınca kendi meclislerinden seçilen birer İdareci Üyeden kuruludur. 

Millet Medisi ve Cumhuriyet Senatosunda mevcut siyasi parti grupları ve siyasi parti grupu 
üyesi olmıyanlar bu komisyonun her Meclisin kontenjanı içinde o Meclisteki sayılan oranında tem
sil edilirler. 

Bu Karma Komisyon üyeleri, yasama meclislerinin diğer daimî karma komisyon ve korniş-
yanlarına üye seçilemezler; geçici komisyonlarına seçilebilirler. 

2. Karma Komisyonun görevli kâtibi, Türkiys Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Müdürüdür. Ki
taplık Müdürünün Karma Komisyonca görüşü alınır. 

3. Kitap, gazete, dergi, harita ve sair yayınların seçilmesi konrsyona aittir. Türkiye Büyük 
Milflet Meclisi üyeleri de, bunlann alınması için tekliflerde bulunabilirler. Bu tekliflerin takdiri, 
komisyona aittir. 

4. T ürk'ye Büyük Millet Meclisi Kitaplık Karma Komisyonunun kitaplığa nezaretinin sonuçları
na dair raporu her yJl basılarak bilgi için Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulla
rına sunulur. 

5. Kitaplık Müdürü, mevcutların kayıtlannı düzgün şekilde tutmakla yükümlüdür ve bundan 
sorumludur. 

Açık bulunduğu saatlerde müdür veya yardımcısı kitaplıkta hazır buluşmak zorundadır. 
6. Türkiye Büyük Millet Mecl'si Kitaplığı ile ilgili sair hususlar, Karma Komisyonca hazırla

nıp Millet Meclisi Balkanı tarafından yürürlüğe konacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
7. Türkiye'de her türlü baskı usulleriyle basılıp yayınlanan gazeteler, ajans tebliğleri, dergiler, 

kitaplar, r'saleler, tahsid tezleri, haritalar, atlasla?, kılavuzlar, plânlar, krokiler, dernek ve şirket
ler ve odalarca yayınlanan raporlar, her türlü kataloglar, yıllıklar, yıllaçlar ve muhtıraları ba
sanlar, bunlann bir nüshasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplık Müdürlüğünün emrine gönder
meye mecburdurlar. 

21 Haziran 1934 tarihli ve 2527 spyılı Kanunun 3, 6, 7, 9, ve 10 ncu maddeleri bu yayınlar için 
de uygulamr; ancak, yetkili merci Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplık Müdürlüğüdür, 

M. Meclisi (S'. Sayısı : 655 e 1 mı ek ) 
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Fazla mesai ikramiyesi 

MADDE 10. — T. B. M. Meclisi çalışmala
rında mûtadolan şartlar dışında fazla çalışmak 
mecburiyetinde bulunan görevlilere bir aylık 
maaş veya üaret tutarını geçmemek üsere Baş
kanlık Divanlarınca yılda bir defa ikramiye 
verilebilir. 

Maliye Ko. 

Çahşma saatleri dışında mesai ikramiyesi 

MADDE 12. — Anayasa Komisyonunun 12 
nci maddesi avnen kabul edilmiştir. 

Kanun yolları 

MADDE 13. — Anayasa Komisyonunun 
13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplık Karma 
Komisyonu 

MADDE 14. — Anayasa Komisyonunun 14 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 655 e 1 nci ek ) 
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T. B. M. M. Bütçesinin hazırlanması 

MADDE 15. — 1. Yasama Meclislerinin bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi olarak 
Genel Bütçe Kanununun bir bölümünü teşkil eder. 

Bu bölümde, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin ödenekleri, yollukfları ve sair kanuni istihkakları, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı, özel Kalem Müdürlüğü ve ikametgâhı memur ve hizmetlilerinin 
kanuni istihkakları, Cumhuriyet Senatosu Başkanının temsil masrafları ile ikametgâh ve otomobil 
masrafları ayrı maddeder halinde yer alır. 

Aynı bölümde, Milletvekillerinin ödenekleri, yollukfları ve sair kanuni istihkakları, Millet Mec
lisi Başkanlığı özel Kalem Müdürlüğü ve ikametgâhı memur ve hizmetlilerinin kanuni istihkakla
rı, Millet Meclisi Başkanının temsil masraflariyle ikametgâh ve otomobil masrafları ayrı madde
ler halinde yer alır. 

Yasama Meclislerinin müşterek hizmetlerine dair ödenekler ise, «Türkiye Büyük Mildet Meclisi'» 
başlığı altında maddelere bölünür. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisinin müşterek hizmetleriyle ilgili bütçe maddeleri Mildet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosu İdareci Üyelerinin müşterek teklifi üzerine ve Millet Meclisi Başkanlık 
Divanı ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı tarafından mutabakat halinde hazırlanır. 

Sadece Mildet Meclisi ile ilgili maddeler, Millet Meclisi İdareci Üyelerinin teklifi üzerine Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı tarafından hazırlanır. 

Sadece Cumhuriyet Senatosu ile ilgili maddeler, Cumhuriyet Senatosu İdareci Üyelerinin tekli
fi üzerine Cumhuriyet Senatosu Başkandık Divanı tarafından hazırlanıp Millet Meclisi Başkanlığına 
bildirilir. 

T. B. M. M. Bütçesinden harcamalar 

MADDE 16. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin müşterek hizmetleri ile ilgili masrafların 
verilen emirleri, Millet Meclisi Başkanı veya onun tarafından verilen yazılı mezuniyet üzerine 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu İdareci Üyelerince müştereken imzalanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinde Millet Meclisine ait maddelerde yapılacak harcamala
rın verile emirleri Milet Meclisi Başkanı veya onun vereceği yazılı mezuniyet üzerine Millet 
Meclisi İdareci Üyelerince imzalanır. 

Cumhuriyet Senatosuna ait maddelerden yapılacak harcamaların verile emirleri Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı veya onun tarafından verilen yazılı mezuniyet üzerine Cumhuriyet Senatosu 
İdareci Üyeleri tarafından imzalanır. 

• W ' H ; J * ' * >> i f t . f ' •'-• • " " • • • • 

T. B. M. M. Bütçesinden yapılan harcamaların denetimi 

MADDE 17. — Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin müşterek hizmetlere dair maddelerin
den yapılan harcamaların denetimi, 11 miletvekiîinden kurulu Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu ile 7 Cumhuriyet Senatosu üyesinden kurulu Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu üyelerinin teşkil ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplan İnceleme Karma 
Komisyonu tarafından yapılır. 

Bu Karma Komisyon, Türkiye Büyük Millet Meclisinin müşterek hizmetleriyle ilgili maddeler
den yapılan harcamalar hakkındaki incelemelerinin sonucu bir raporla bilgi edinilmek üzere Mil
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurullarına sunar. 

Karma Komisyon, raporunda, bir görevli, memur veya hizmetli hakkında kovuşturma açılma
sını istemişse, Milet Meclisi Başkanlığı bu istemi yerine getirir. 

M. Meclisi '(S. Sayım : 655 e 1 ned ek) 



— 31 — 
Bütçe ve Plân Ko. Maliye Ko. 

T. B. M. M. bütçesinin hazırlanması 

MADDE 15. — Anayasa Komisyonunun 
15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

T. B. M. M. bütçesinden harcamalar 

MADDE 16. — Anayasa Komisyonunun 16 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

T. B. M. M. bütçesinden yapılan harcamaların 
denetimi 

MADDE 17. — Anayasa Komisyonunun 
17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S, Sayısı :655 e İnci ek) 
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Harcamaların vizesi 
MADDE 18. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin müşterek hizmetlerine dair bütçe maddeleriy

le ilgili verile emirleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapları İnceleme Karma Komisyonunca ken
di içinden seçilen bir başkan ve bir denetçi üye tarafından sarftan önce vize edilir. Başkan ve 
denetçi aynı Meclisten olamazlar, başkanvekili ve sözcü aynı Meclisten olamazlar. Vize edilme
dikçe, saymanlık ödemede bulunamaz. 

Başkan özürlü ise başkanvekili; denetçi özürlü ise sözcü bu görevi yerine getirir. 

Eşya ve demirbaşın denetimi 
MADDE 19. — Türkiye Büyük Millet Meclisi müşterek hizmetlerine ayrılan eşya ve demirbaşın 

defterleri Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu İdareci Üyeleri tarafından beraberce tutulur ve 
Türkiye Büyük Milet Meclisi Hesaplan İnceleme Karma Komisyonuna sunulur. Karma Komisyon 
crya ve demirbaılan kurul halinde denetler ve bu defterleri inceliyerek raporunu Millet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurullarına bilgi edinilmek üzere sunar. 

Kesinhesap 
MADDE 20. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapları İnceleme Karma Komisyonu, her malî 

yılın sonunda geçen yıl bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin müşterek hizmetlerine dair 
maddelerinin kesinhesabını bir raporla bilgi edinilmek üzere Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurullarına sunar. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurullan bu rapora bilgi edindikten sonra, rapor 
Hazine genel hesabına eklenmek üzere, diğer bölümlerle ilgili kesiphesaplarla bir arada, Millet 
Meclisi Başkanlığınca Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Saymanlığın denetimi 
MADDE 21. — Yasama Meclisleri toplanıkke ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplan İncele

me Karma Komisyonu ile Millet Meclisi Hesaplan İnceleme Komisyonu ve Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplan İnceleme Komisyonu bir arada ve kurul halinde gününü ves aatini bildirmeden say
manlığı denetlerler. Yasama Meclisleri toplanık değilken bu görevi Başkan ve denetçi üyeler bir 
arada yerine getirirler. 

Her komisyon ve her denetçi üye bu denetlemeyi kendi yetki alanı içine giren bütçe maddeleri 
için yapar. Denetleme sonucu bir tutanakla tesbit olunur. Bu tutanağı denetlemeyi yapanlar ile 
denetlenenler imzalarlar. 

Bu denetleme yılda altı defadan az olamaz. 
Denetleme sırasında bütün işlemler durdurulur. 
fh-^Virso denetleme sonucundan Millet Mecl'si ve Cumhuriyet Senatosu Genel kurullanria bil

gi verilir. 

Denetçi üyeler 
MADDE 22. — 21 nci maddede söz konusu komisyonların Başkan ve denetçi üyeleri tadil ve 

ara verme sırasında başkentte bulunurlar. 
Denetçi üyelere kanunla tesbit edilen bir huzur hakkı ödenir. 

M. Meclisi { S. fisyısı : 655 * 1 ®& ek ) 
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Maliye Kio. 

'Harcamaların vizesi 

MADDE 18. — Anayasa Komisyonunun 
18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Eşya ve demirbaşın denetimi 

MADDE 19. — Anayasa Komisyonunun 
19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kesinhesap 

MADDE 20. — Anayasa Komisyonunun 
20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Saymanlığın denetimi 

MADDE 21. — Anayasa Komisyonunun 
21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

• Denetçi üyeler 

MADDE 22. — Anayasa Komisyonunun 
22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S- Sayısı : 655 e 1 noi ^k) 
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Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatom Hesaplan İnceleme komisyonlarının yetkileri 

MADDE 23. — Millet Meclisi Hesaplan inceleme Komisyonu ile Cumhuriyet Senatosu Hesap
ları İnceleme Komisyonunun seçilmesi ilgili Meclislerin içttizükleriyle düzenlenir. 

İçtüzüklerde ayrıca bu komisyonların ve bu komisyonların başkan ve denetçi üyelerinin yetki
leri ve çalışma usulleri 18, 19, 20, 21 ve 22 nci maddelere mütenazır olarak düzenlenir. 

T. B. M. M. Muhafız Taburu 

MADDE 24. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu, Kara, Deniz, Hava ve Jandar
ma subay, astsubay ve eratından kuruludur. Bu tabur bağımsız bir birliktir. 

Bu taburun kuruluş ve kadroları Millî Savunma Bakanlığı tarafından tesbit edilir. Taburun 
flaması ve işareti, Millî Savunma Bakanlığı ile danışılarak Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlarınca müştereken tesbit edilir. 

Muhafız Taburu subay ve astsubaylarının bu taburdaki görevlerine tâyini Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlarının yazılı muvafakati üzerine Millî Savunma Bakanlığınca yapı
lır. Taburda görevlendirilecek jandarma subay ve astsubaylarının tâyininde de aynı usul uygu
lanır; ancak bu halde İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı yetkilidir. 

T. B. M. M. Emniyet Kuvveti ve Sivil Savunma Müdürlüğü 

MADDE 25. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Emniyet kuvveti, bağımsız bir birliktir. 
Emniyet kuvvetinin, komiser muavini ve daha üst derecelerdeki personelinin tâyini İçişleri Ba

kanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlannın 
yazılı muvafakati üzerine yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sivil Savunma Müdürlüğü memurlannın tâyini İçişleri Bakan
lığınca Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlannın yazılı muvafakati üzerine yapılır. 

M. Meclisi • (S. Sayısı ; 655 o J nci ek) 
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Çe§itli hükümler 
T. B. M. Meclisi Muhafız Taburu 

MADDE 11. — T. B. M. Meclisi Muhafız 
Taburu bağımsız bir birliktir. Bu taburun ku
ruluş ve kadroları Millî Savunma Bakanlığı 
tarafından tesbit edilir. Taburun flaması ve 
işareti, Millî Savunma Bakanlığı ile Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlarının 
yazılı muvafakati üzerine Millî Savunma Ba
kanlığınca yapılır. 

T. B. M. 3Ieclisi Emniyet Kuvveti ve Sivil Savun
ma Müdürlüğü 

MADDE 12. — T. B. M. Meclisi Emniyet 
kuvveti bağımsız bir birliktir. 

Emniyet kuvvetinin, komiser muavini ve da
ha üst derecelerdeki personelinin tâyini ve 
terfileri İçişleri Bakanlığı Emniyet Ctenel Mü
dürlüğünce, Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlanmn yazılı muvafakati üzerine 
yapılır. 

Emniyet Müdürlüğü kadrolarından yeteri . 
kadarı Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı emrine 
verilir. 

T. B. M. Meclisi Sivil Savunma Müdürlüğü 
memurlarının tâyini içişleri Bakanlığınca Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlan
mn yazılı muvafakati üzerine yapılır. 

T. B. M. Meclisi PTT memurlarının tâyini 

MADDE 13. — T. B. M. Meclisi PTT memur-
lannın tâyini Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlanmn yazılı muvafakati üzerine 
Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğünce 
yapılır. 

MADDE 14. — Bu kanunun 11.12 ve 13 ncü 
maddelerinde yazılı bulunan personelin icabında 
dairelerine iadesini veya değiştirilmesini ilgili 
yasama Meclisleri Başkanlan istiyebilir ve bu 
istem ilgili dairelerce yerine getirilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 655 e 1 nci ek) 

Maliye Ko. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Hesapla
rı İnceleme Komisyonlarının yetküeri 

MADDE 23. — Anayasa Komisyonunun 
23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

T.B.M. M. Muhafız Taburu 

MADDE 24. — Anayasa Komisyonunun 
24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

T. B. M. M.- Emniyet Kuvveti ve Sivü 
Savunma Müdürlüğü 

MADDE 25. — Anayasa Komisyonunun 
25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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T. B. M. M< Muhafız Taburu ile Emniyet kuvvetinin bağlı olduğu makam 

MADDE 26. — Türkiye Şüyük Millet Meclisi Muhafız Taburu Komutanı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Emniyet Müdürü Millet Meclisi Başkanının emrindedirler. 

Sadece Cumhuriyet Senatosu işleri için ayrılan emniyet memurları doğrudan doğruya Cumhu
riyet Senatosu Başkanının emrindedirler. 

T. B. M. M. PostaJıanesi memurlarının tâyini 

MADDE 27. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Postahanesi memurlarının tâyini Millet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosu Balkanlarının yazılı muvafakatları üzerine Posta - Telgraf ve Telefon 
Genel Müdürlüğünce yapılır. 

T. B. M. Meclisine bağlı daireler 

MADDE 23. — Türkiye Büyük Millet Meclisine, Sayıştay dışında hiçbir daire veya makam 
bağlanamaz ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin teşkilâtı başka hiçbir dairenin veya makamın 
hizmetleriyle uğraşamaz. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 5 Ocak 1931 tarihli ve -231 sayılı Kanunun 1 nci geçici maddesi hükmün
den üç üst veya daha fazla dereceye terfi etmek suretiyle istifade etmiş olanlar, bir daha bu hak
tan faydalanamazlar; a,noak, halen üç dereceden az faydalananlar için aradaki fark verilebilir, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 655 e 1 nefi ek) 
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MADDE 15. — T. B. M. Meclisi Teşkilâtı 
(D) cetveli kadrolarındaki teknik personel 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 3 ncü fık
rasındaki tahdide tabi değildir. 

MADDE 16. — T. B. M. Meclisi Teşkilâtı 
memurları ve hizmetlileri hakkında, 5931 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi hükmü hariç, evvelce 
mevcut bütün Özel kanun hükümleri kaldırıl
mıştır. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Halen T. B. M. Mec
lisi kadrolannda çalışan memurların müktesep 
haklan saklı olup, bunlardan hizmet müddeti 
on yılı geçmiş ve terfie hak kazanmış olanlar 
için 4 ncü maddede belirtilen şartlar aranmaz. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur 
bulunanlardan, memuriyet unvanlan değiştiril-
miyenler için mucip almaya lüzum yoktur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Halen T B. M. Mec
lisi kadrosunda bulunanlar için bu kanunun 
3 ncü maddesinin 7 nci fılsrası bir defaya mah
sus olmak üzere uygulanabilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millî Saraylar İda
resi hakkındaki Kanun yürürlüğe girinceye ka~ 
dar Millî Sarayların 231 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetveldeki kadrolan mahfuz olup bu 
müddet içinde Millî Saraylar Millet Meclisi 
Başkanlığınca idare edilir. 

M. Meclisi ( S, Sayısı : 655 e 1 neft ek) 
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T. B. M. M. Muhafız Taburu ile Emniyet kuv
vetinin bağlı olduğu makam 

MADDE 26. — Anayasa Komisyonunun 
26 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

T. B. M. M. Postahanesi memurlarının tâyini 

MADDE 27. — Anayasa Komisyonunun 
27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

T. B. M. M. ne bağlı daireler 

MADDE 28. — Anayasa Komisyonunun 
23 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici hüküm 

GEÇİCİ MADDE — Anayasa Komisyonu
nun Geçici birinci maddesi aynen kabul edilmiş. 
tir. 
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Millî Saraylar 31üdürlüğü 
G-EÇÎCÎ MADDE 2. — Millî Saraylar Müdürlüğü, bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 

(3) sayılı cetvelde gösterilen kadroları Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. 
30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna ek (1) sayılı cetvelin «Türkiye Büyük Mille* 

Meclisi» kısmından birinci fıkrada yazılı kadrolar çıkarılmış ve mezkûr 3656 sayılı Kanuna ek 
(1) sayılı cetvelin «Maliye Bakanlığı» kısmına Millî Emlâk Umum Müdürlüğü (Millî Saraylar 
Müdürlüğü) başlığı altında eklenmiştir. 

Kaldırılcm hükümler 

MADDE 29. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilâtı memurları ve hizmetlileri hakkında 
evvelce mevcut bütün özel kanun hükümleriyle İçtüzük hükümleri kaldırılmıştır. Bu kanunun 
1 nci geçici maddesi hükmü saklıdır. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 30. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 31. — Bu Kanunu Türkiye BüyükMillet Meclisi yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 655 e 1 nci ek) 
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GEÇİCİ MADDE 4. — T. B. M. Meclisi 
Bütçe Kanununa bağlı (D) cetveli kadrolarında 
istihdam edilenlerden, yasama Meclisleri Başkan
lıklarınca memuriyet kadrolarına geçirilmeleri 
uygun görülenlere, 3656 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hükmü gereğince girebilecekleri dere
ceye bu kadrolarda geçen hizmet sürelerinin her 
üç yılı için bir derece ilâve edilmek suretiyle 
bulunacak derece maaşı verilebilir. 

Ancak; bu gibilere verilecek maaş, tâyin edi
lecekleri memuriyetin kadro maaşını geçimiye-
ceği gibi, halen (D) cetvelinde almakta olduk
ları ücretten de fazla olamaz. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi Teşkilâtı kadrolarına evve
lâ 5 . 1 . 1961 tarih ve 231 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetveldeki kadrolarda olanlar tâyin 
olunurlar. Diğer boş kadrolara yapılacak tâyin
lerde halen T. B. M. Meclisinde çalışan ve du
rumları müsaidolan (D) cetveli kadrosundaki-
ler tercih edilirler. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 17. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18. — Bu kanunu Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanları yürütür. 

Milliye Ko. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 29. — Anayasa Komisyonunun 
29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 30. — Anayasa Komisyonunun 
30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 31. — Anayasa Komisyonunun 
31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 655 e 1 raca ek) 
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CETVEL [1] 

Türkiye Büyük Milleıt Meclisi Teşkilâtı 

Görevin çekildi Aded Aylık 

Millet Meclisi Başkanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 

3 Müdür 1 
9 Kâtip veya Daktilo 1 

1 500 
600 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 

3 Müdür 
9 Kâtip 'veya Daktilo 

Genel Sekreterlik 

1 Genel 'Sekreter 
2 Genel Sekreter Yardımcısı 
6 Şef 
7 Memur 
9 Kâtip veya Daktilo 

Kanunlar MüMrlüğü 

1 500 
600 

1 2 000 
2 1 750 
1 950 
1 800 
1 600 

3 
4 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
9 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Müdür 
Müdür Yardımcısı 
Raportör 

» 
» 

Şef 
Memur 

» 
» 

Kâtip veya Daktilo 

Plân ve Bütçe Müdürlüğü 

Müdür 
Müdür Yardımcısı 
Şef 
Raportör 
Memur 
Kâtip veya Daktilo 

> » > 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
7 
4 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 500 
1 250 
1 250 
1 100 

950 
1 100 

950 
800 
700 
600 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

D. Görevin çıeişiıdi Adıed Aylılk 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
Denetlenmesi Müdürlüğü 

4 Müdür 
5 Şef 
7 Memur 
9 Kâtip veya Daktilo 

Dilekçe Müdürlüğü 

1 
1 
1 
1 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

1 250 
1 100 

800 
600 

1 250 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

4 Müdür 
4 Raportör 
5 Şef 
6 Memur 
7 » 
8 Kâtip veya Daktilo 
9 » » » 

Milletlerarası Münasebetler ve Tercüme 
Müdürlüğü 

4 Müdür (Fransızca ve İngi
lizce ibilir) 1 1 250 

5 Tercüman (Fransızca, İngi
lizce veya Almancadan ikisi-

6 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ni Mir) 
Daktilo (İngilizce veya Fran
sızca yazar) 

Tutanak Müdürlüğü 

Müdür 
Müdür Yardımcısı 
Şef 
Birinci Sınıf Stenocu 
İkinci Sınıf Stenocu 
Üçüncü Sınıf Stenocu 
Kâtip veya Daktilo 

1 

1 

1 
2 
6 

20 
20 
15 
8 

1 100 

950 

1 '500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

Basfrt Bürosu Müdürlüğü 

5 Müdür 1 1 100 
5 Tercüman (İngilizce ve Fran

sızca bilir) 1 1 100 
9 Kâtip veya Daktilo 2 600 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 655 e 1 noi ek) 
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Adıed Aylıik D. 

Kitaplık Müdürlüğü 

Ğöpevliin çöşdlcti Adıed Aylıik 

Basımevi Müdürlüğü 

3 
4 
4 

6 

6 
6 
7 
9 
9 

10 

3 
4 
5 
7 
8 
9 

10 

3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
9 

10 

4 
5 
6 
7 
8 

Müdür 
Müdür Yardımcısı 
Kitaplık Uzmanı (Nitelikleri, 
Kitaplık Karma Komisyonu
nun yapacağı yönetmelikle 
(belirtilir) 
Tercüman (İngilizce, Fran
sızca veya Almancadan birini 
bilir) 
Şef 
Ayniyat Mutemedi 
Memur 

Kâtip veya Dakitilö 
Memur 

Personel Müdürlüğü 

Müdür 
Müdür Yardımcısı 
Şef 
Memur 

> 

Kâtip veya Daktilo 

Saymanlık Müdürlüğü 

Müdür 
Müdür Yardımcısı 
Şef 
Muamelât Şefi 
Mutemet 
Memur 
Kâtip 
Arşiv Memuru 
Çek Memuru 
Evrak Memuru 

Evrak ve Arşiv Müdürlüği 

Müdür 
Arşiv Şefliği 
Şef 
Memur 

> 

1 
1 

2 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
5 
1 
2 
2 

1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2" 
2 
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1 500 
1 250 

1 250 

950 
950 
950 
800 
600 
600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 

8.00 
700 
600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
700 
700 
600 
600 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 

(S. Sa 

3 
5 
7 
8 
5 
6 
6 
7 
8 
9 

4 
5 
7 
8 

9 

4 
6 
5 
7 
7 
8 
8 

2 

3 
4 
3 
3 
3 
4 
7 
7 
7 
8 
8 

yısı : 

Müdür 
İdare Şefi ' 
İdare Memuru 
Ambar Memuru 
Başdüzeltici 
Başdüzeltici Yardımcısı 
Düzeltici 

> 
» 
» Yardımcısı 

Daire Müdürlüğü 

Müdür 
Şef 
Memur 

» (Sivil Savunma Mü
dürlüğüne ait) 
Kâtip veya Daktilo (Sivil 
Savunma Müdürlüğüne ait) 

Levazım Müdürlüğü 

Müdür 
Şef 
Ayniyat Saymanı 
Alım - Satım Memuru 
Ambar Memuru 
Mal Sorumlusu 
Memur 

İsletme Müdürlüğü 

Müdür (Yüksek Mühendis 
veya Mühendis) 
Malcma Mühendisi 

Tesisat Mühendisi 
Elektrik Mühendisi 
Elektronik Mühendisi 
İnşaat Mühendisi veya Mimar 
Kazıan Teknisyeni 
Atelye Teknisyeni 
Klima Teknisyeni 
Klima Kontrolörü 
Tesisat Kontrolörü 

655 e 1 nci ök) 

2 
2 
4 
2 

1 
1 
1 

1 

1 

1 500 
1 100 

800 
700 

1 100 
950 
950 
800 
700 
600 

1 250 
1 100 

800 

700 

600 

1 250 
950 

1 100 
800 
800 
700 
700 

1 750 
1 5O0 
1 250 
1 500 
1 500 
1 500 
1 250 

800 
800 
800 
700 
700 



(rörievİTi çeişMi 

Sılılai Tesüsat Kontrolörü 
Sıhhi Tesisat Teknisyeni 
Elektrik Teknisyeni 

» :» 
AsanSör TefenÜsyenıi 
Soğutma Teknisyeni 
Memur 
Kâtip veya Daktilo 

Doktorluk 

Doktor (İç HaStabkları Uz
manı) 
Doktor (îç. Haisltaihlkfllaın Uz
manı) 
Dis Doktoru 

- 4 â -
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Emniyet Müdürlüğü 

Emniyet Müdürü 
Emnivet Âmiri 

700 
700 
800 
700 
700 
700 
700 
600 

1. 1 500 

1 1 250 
1 1 250 

1 1 100 
1 800 

9 
10 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Görievım cjeışMi A-dted Ayhlk 

8 Başlkomii«<er 
9 'Komiser 

Komiser Muavini 
» » 

Polis Memuru 
» » 
» » 
» » 

8 Muia'meılâıt Memuru ve Mutemet 

Siyasi parti grupları personeli 

Kâtip 
Memur 
Kâtip veya Daktilo 
Kâtip veya Daktilo 

2 
3 
2 
3 
10 
10 
12 
10 
10 
8 
1 

700 
600 
600 
500 
700 
600 
900 
4&0 
400 
350 
700 

2 
2 
2 
3 
3 

800 
700 
600 
600 
500 

CETVEL [2] 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilâtı 
memurları tazminatları 

D. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

Tıaızmıiniat, 
Lira 

800 
800 
800 
500 
350 
350 
350 
250 
250 
250 
200 
200 
200 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 655 e İ 'mcd ek ) 
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CETVEL [8] 

Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Umum 
Müdürflüğii 

X 

3 
5 

5 
5 
6 

Görevin çıöşdldi 

MUM Saraylar Müdürk 

Müdür -
Kontrol Memuru ve Aynüyaıt 
Saymanı 
Başkâtip ve Mutemet 
Mimar 
Memur 

Aıdfed 

iğü 

1 

1 
1 
1 
3 

Aylıjk 

1 500 

1 100 
1 100 
1 100 

950 

D. 

9 
8 

10 
<9 

10 
9 
9 

Görevlin çıeışrildi 

Kâtip 
Sicil ve Masraf 
Memuru 
Evrak Memuru 
Ayniyat KâföÖbi 

» » 
Levazım Memuru 
inşaat Sürveyanı 

Tahakkuk 

Adıed 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 

600 

700 
500 
600 
500 
600 
600 

D. Görevin çeşidi 

Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştiricine 
bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Aded Aylık D. Görevin çeşidi 

Cumhuriyet Senatosu 

1 Genel Sekreter 1 
Özel Kalem Müdürlüğü 

3 Müdür 1 
7 Memur 1 
9 » (Daktilo bilir) 1 

Genel Sekreterlik Bürosu 

5 Şef 
8 Memur 
9 » (Daktilo bilir) 

Kanunlar Müdürlüğü 

3 Müdür 
4 » Yardımcısı 
5 Şef 
6 Baportör 
7 Memur 

» (Daktilo bilir) 

2 000 

1 500 
800 
600 

100 
700 
600 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
600 

Aded Aylık 

3 
.5 
7 
8 
9 

10 

Tutanak Müdürlüğü 

Müdür 
» Yardımcısı 

Şef 
Birinci Sınıf Stenograf 
ikinci Sınıf Stenograf 
Üçüncü Sınıf Stenograf 
Memur (Daktilo bilir) 

Personel ve Daire Müdürlüğü 

Müdür 1 
Şef 2 
Memur 1 

» 1 
» . 1 
» (Daktilo bilir) 1 

Evrak ve Arşiv Müdürlüğü 

3 Müdür 
.5 Şef 
8 Memur 

1 
1 

* 1 

1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 

1 500 
1 100 
800 
700 
600 
500 

1 500 
1 100 
700 

M. Meclisi (S. Sayısı : 655 e 1 ncd ek) 



r>. OöneMin çıeışdıdi 
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Adıed 'Aylık D. 

Levazım Müdürlüğü 

3 Müdür 
5 Şef ve Ayniyat Saymanı 
9 Memur 

Doktor 

3 Doktor (Dahiliye Mütehassısı) 1 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterlik 

1 Genel Sekreter 
2 » » Yardımcısı 

Genel Sekreterlik Bürosu 

özel Kalem Müdürlüğü 

3 Müdür 1 
5 Şef 1 
9 Memur (Daktilo bilir) 1 

Kanunlar Müdürlüğü 

3 Müdür 
4 » Yardımcısı 
5 Raportör 
6 > 
5 Şef 
7 Memur 
8 » 
9 » (Daktilo bilir) 

Siyasi parti grupları 

7 Memur (Daktilo bilir) 
8 » » » 
9 » > » 

rutfanafc Müdürlüğü 

3 Müdür 
4 » Yardımcısı 
5 Şef 

1 500 
1 100 
600 

1 500 

2 000 
1 750 

5 Şef 
8 Memur 
9 » (Daktilo bilir) 

1 
1 
2 

1 100 
700 
600 

1 500 
1 100 
600 

1.500 
1 250 
1 100 
950 

1 100 
800 
700 
600 

800 
700 
600 

1 500 
1 250 
1 100 9 

Görevin çeşidi Aded. 

10 
7 
10 
3 

Aylık 

950 
800 
700 
600 

6 1 nci Sınıf Stenograf 
7 2 nci » » 
S 3 ncü » » 
9 Memur (Daktilo bilir) 

Personel, Evrak ve Arşiv Müdürlüğü 

3 Müdür 
4 » Yardımcısı 
5 Şef 
7 Memur 
8 » 

10 » (Daktilo bilir) 

Levazım Müdürlüğü 

3 Müdür 1 1 500 
5 Şef 1 1 100 
6 Ayniyat Saymanı 1 950 
8 Memur 1 700 

10 » 1 500 

1 
1 
3 
4 
1 
1 

1 500 
1 250 
1 100 
800 
700 
500 

Daire Müdürlüğü 

3 Müdür 
5 Şef 
7 Memur 

Meclis Doktorluğu 

3 Doktor (Dahiliye Mütehassısı) 1 

Bütçe Plân Müdürlüğü, 

Müdür 
» Yardımcısı 

Şef 
Raportör 
Memur 

» (Daktilo bilir) 

Dilekçe Müdürlüğü 

M. Meclisi (S. Sayısı 

Müdür 
Raportör 
Şef 
Memur 

» (Daktilo bilir) 

655 e 1 nci ek) 

1 500 
1 100 
800 

1 500 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 500 
1 250 
1 100 
1 100 
800 
700 

1 
3 
1 
1 
1 

1 500 
1 250 
1 100 
700 
600 



D. 

3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Görevin çeşidi 
- 4 6 

Aded Aylık I D. 

Milletlerarası Münasebetler ve Tercüme 
Müdürlüğü 

Müdür (Asgari 2 lisan bilir) 1 1 500 
Mütercim (ingilizce - Fran
sızca veya Fransızca - Al
manca veya Almanca - İngi
lizce bilir) 1 1 250 
Daktilo (İngilizce veya 
Fransızca yazar) 1 950 

Basın Bürosu 

Basın Bürosu Şefi 
Mütercim (İngilizce - Fran
sızca veya Fransızca - Al
manca veya Almanca - İngi
lizce bilir) 
Memur 

Saymanlık Müdürlüğü 

Müdür 
» Yardımcısı 

Şef 
Veznedar (Mutemet) 
Şef Muavini 
Memur 

» 
» (Daktilo bilir) 

Evrak Memuru 

Kitaplık Müdürlüğü 

Müdür 
» Yardımcısı (Lisan bilir) 

Mütercim (İngilizce, Fran
sızca, Almanca, İtalyanca ve 
Rusça dillerden en az biri
ni bilir) 
Ayniyat Mutemedi 
Mikrofilim Uzmanı 
Memur 

(Daktilo bilir) 

Basımevi Müdürlüğü 

3 Müdür 

1 100 

1 250 
700 

Görevin çeşidi Aded Aylık 

5 İdare Şefi 
7 » Memuru 
8 Ambar Memuru 
5 Başmusahhih 
6 » Yardımcısı 
6 Musahhih 
7 » 
8 » 
9 » Yardımcısı 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
2 

1 100 
800 
700 

1 100 
950 
950 
800 
700 
600 

Teknik İsler Müdürlüğü 

Müdür (Y. Mühendis veya 
Mühendis) 
Makina Mühendisi (Y. Müh. 
veya Mühendis) 
Elektrik Mühendisi (Y. 
Müh. veya Mühendis) 

6 Ziraat Teknisyeni 

Teknik Büro 
1 
1 
-L 

2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
2 
i 
1 

1 

1 500 
1 2^0 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

• 

1 500 
1 250 

1 250 
950 
950 
800 
700 I \J\J 

600 

1 500 

5 
7 

5 
7 

5 
5 

5 
8 

5 
8 

5 

Teknik Büro Şefi 
Tahakkuk Memuru 

Elektrik Servisi 

Elektrik Şefi 
Elektrik Teknisyeni 

Kuvvet Santrali 

Kuvvet Santrali Şefi 
Atelye Şefi 

Klima Servisi 

Klima Şefi 
» Teknisyeni 

Tesisat Servisi 

Tesisat Şefi 
» Teknisyeni 

Ah§ap İşler Servisi 

Marangoz Atelye Şefi 

1 1 750 

2 1 500 

1 500 
950 

1 100 
800 

1 100 
800 

1 100 
1 100 

1 100 
700 

1 100 
700 

1 1 100 

M. Meclisi [(S. Sayısı : 655 e 1 ned ek) 



D. 

6 
7 
8 
9 
9 

10 

"v 

Görevin çeşidi 

Emniyet Müdürlüğü 

Emniyet Müdürü 
» Âmiri 

Başkomiser 
Komiser 

» Muavini 
» » 

Aded 

1 
2 
2 
2 
1 
2 

[2] 

Derece 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

— 4 
Aylık 

950 
800 
700 
600 
600 
500 

b — 
D. 

9 
10 

9 
10 
11 
12 
13 

Görevin çeşidi 

Sivil Komiser 
» » Muavini 

Polis Memuru 
» 
» 
>> 
» 

SAYILI CETVEL 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

Lira 

800 
800 
800 
500 
350 
350 
350 
250 
250 
250 

» 
» 
» 
» 

Aded 

1 
1 
6 

10 
10 
10 

4 -

Aybk 

600 
500 
600 
500 
450 
400 
350 

D. Görevin çeşidi 

[3] SAYILI CETVEL 

Aded Aylık D. Görevin çeşidi 

Kanunlar Müdürlüğü 

3 Müdür 
4 » Yardımcısı 
5 Şef 
6 Raportör 

Tutanak Müdürlüğü 

3 Müdür 
4 » Yardımcısı 

Cumhuriyet Senatosu 

1 Genel Sekreter 1 2 000 

Özel Kalem Müdürlüğü 

3 Müdür 1 1 500 

1 1 500 
1 1 250 
1 1 100 
1 950 

1 1 500 
1 1 250 

5 Şef 
6 Birinci Smıf Stenograf 
7 İkinci Sınıf Stenograf 
8 Üçüncü Smıf Stenograf 

Aded Aylık 

Personel ve Daire Müdürlüğü 

3 Müdür 
5 Şef 

Evrak ve Arşiv Müdürlüğü 

3 Müdür 
5 Şef 

2 1 100 
5 950 
3 800 
7 700 

1 1 500 
2 1 100 

1 1 500 
1 1 100 

Doktor 

3 Doktor (Dahiliye Mütehassısı) 1 1 500 

M. Meclisi ( S. Sayışı r 655 e 1 -nsoâ ek) 



V 

1 
2 

3 

3 
4 
5 
6 
5 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

3 
4 

3 
4 

3 

3 
4 
5 
5 

3 
4 

Görevin çeşidi A 

Millet Meclisi 

Genel Sekreterlik 

Genel Sekreter 
» » Yardımcısı 

özel Kalem Müdürlüğü 

Müdür 

Kanunlar Müdürlüğü 

Müdür 
» Yardımcısı 

Raportör 
» 

Şef 

Tutanak Müdürlüğü 

Müdür 
» Yardımcısı 

Şef 
Birinci Sınıf Stenograf 
ikinci Sınıf Stenograf 
Üçüncü Sınıf Stenograf 

ded 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
3 

10 
7 

10 

— 4 7 -
Ayhk I 

2 000 
1 750 

1 500 

1 500 
1 Ş50 
1 100 

950 
1 100 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

Personel, Evrak ve Arşiv Müdürlüğü 

Müdür 
» Yardımcısı 

Saymanlık Müdürlüğü 

Müdür 
» Yardımcısı 

Meclis Doktorluğu 

Doktor (Dahiliye Uzmanı) 

1 
1 

1 
1 

1 

Bütçe ve Plân Müdürlüğü 
Müdür 

» Yardımcısı 
Şef 
Raportör 

Bilekçe Müdürlüğü 

Müdür 
Raportör 

1 
1 
1 
1 

1 
3 

M. Meclisi 

1 500 
1 250 

1 500 
1 250 

1 500 

1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

1 500 
1 250 

(S . Sfl 

D. 

3 
4 

6 

5 
4 

3 
4 

4 

6 

3 
5 

2 

3 

3 

6 

5 
1 7 

tfisı 

Görevin çeşidi Ac 

Milletlerarası Münasebetler 
Tercüme Müdürlüğü 

Müdür (Asgari iki lisan bilir) 
Mütercim (İngilizce - Fran
sızca veya Fransızca - Al
manca veya Almanca - in
gilizce bilir) 
Daktilo (ingilizce veya Frna-
sızca yazar) 

Basın Bürosu 

Basın Bürosu Şefi 
Mütercim (ingilizce - Fran
sızca veya Fransızca - Al
manca veya Almanca - in
gilizce bilir) 

Kitaplık Müdürlüğü 

Müdür 
» . Yardımcısı (Lisan 

bilir) 
Mütercim (ingilizce, Fran
sızca, Almanca, italyanca ve 
Rusça dillerden en az birini 
bilir) 
Mikrofilira Uzmanı 

Basımevi Müdürlüğü 

Müdür 
Başmusahhih 

Teknik işler Müdürlüğü 

Müdür (Y. Müh. veya Mü
hendis) 
Makina Mühendisi (Y. Müh. 
veya Mühendis) 
Elektrik Mühendisi (Y. Müh. 
veya Mühendis) 
Ziraat Teknisyeni 

Elektrik Servisi 

Elektrik Şefi 
» Teknisyeni 

: 655 e 1 rm ek) 

led 

ve 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

2 

1 
1 

1 
1 
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D. Görevin çeşidi 

Kuvvet Santrali 

5 Kuvvet Santrali Şefi 
5 Atelye Şefi 

Klima Servisi 

5 Klima Şefi 
8 » Teknisyeni 

Aded Aylık 

1 1 100 
1 1 100 

1 1 100 
1 700 

D. Görevin çeşidi Aded Aylık 

Tesisat Servisi 

5 Tesisat Şefi 
8 » Teknisyeni 

1 1 100 
1 700 

Ahşap İşler Servisi 

5 Marangoz Atelyesi Şefi 1 1 100 
M. Meclisi (S. Sayısı : 655 ) 

D. Görevin çeşidi 

Maliye Komisyonunun değiştirişine bağlı cetveller 

CETVEL [1] 

Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilâtı 

Görevin çeşidi Aded Aylık 

Millet Meclisi Başkanlığı özel Kalem Müdürlüğü 

3 Müdür - 1 1 500 
9 Kâtip veya Daktilo 1 600 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı özel Kalem 

D. Aded Aylık 

Müdürlüğü 

3 Müdür 
9 Kâtip veya Daktilo 

Genel Sekreterlik 

İ! Genel ıSekreter 
0 » "» Yardımcısı 
6 Şeıf 
7 Memaır 
9 Kâtip veyaı Daktilo 

Kanunlar Müdürlüğü 

3 Müdür 
4 * Yardıımıcısı 
4 Raportör 
5 » 
6 » 
5 Şef 

1 1 500 
1 600 

1 2 000 
2 1 750 
1 950 
1 800 
1 600 

1 500 
1 250 
1 250 
1 100 
950 

1 100 

6 Memur 
7 » 
8 » 
9 Kâtip veya daktilo 

Plân ve Bütçe Müdürlüğü 

a» Yardımcısı 
3 Müdür 
4 
5ı Şe* 
6 Rapor tör 
7 Memur 
18 Kâtip veya daktilo 
9 » » » 

950 
800 
700 
600 

1 5ÜO 
1 250 
1 100 
950 
80O 
700 
600 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Denetlenmesi 
Müdürlüğü 

4 M ü d ü r 
5 Şef 
7 Mamura 
9 Kâtip veya Daktilo 

Dilekçe Müdürlüğü 

4 • Müdür 
4 Raportör 

1 
1 
1 
1 

1 
3 

1 250 
1 100 

800 
600 

1 ^50 
1 250 

M. Meclisi (S. Sayısı : 655 e 1 noi ek) 
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Aded Aylık D. 

5 Şef 
' 6 Memur 
7 » 
•8 Kâtip -veya daktilo 
9 » » » 

1 1 100 
1 950 
1 800 
1 700 
1 600 

Milletlerarası Münasebetler ve Tercüme 
Müdürlüğü 

4 Müdür (Fransızca ve İngi
lizce bilir) 

5 Tercüman (Fransızca, Ingi-
lizıce veya Alnıaneadan iki
sini bilir) 

6 Daktilo (İngilizce veya Fran-
srzca yazar) 

Tutanak Müdürlüğü 

Kitaplık Müdürlüğü 
Müdür 

» Yardımcısı 
Kitaplık Uzmanı (Nitelikleri 
Kitaplık Karma Komisyonu
nun yapacağı yönetmelikle 
belirtilir.) 
Tercüman (İngilizce, Fran
sızca veya Almaaııcadan1 biri
ni bilir) 
Şef 
Ayniyat Mutemedi 
Memur 

T 250 

a ıoo 
950 

3 
4 
0 
6 
7 
8 
9 

Müdür 
» Yardımcısı 

Şef 
•Birinci (Sınıf Steno 
İkinci » » 
Üçüncü » > 
Kâtip veya Daktilo 

1 
2 
6 

20 
20 
15 
8 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

Basın Bürosu Müdürlüğü 

5 Müdür 1 1 100 
5 Tercüman (İngilizce ve Fran

sızca bilir) 1 1 100 
9 Kâtip veya Daktilo 2 600 

1 1 500 
1 1 250 

1 250 

050 
950 
950 
800 
600 

9 
10 

3 
4 
5 
7 
8 
O 

10 

Görevin çeşidi Sayı Tutan 

(Kâtip veya Daktilo 
Mamur 

Personel Müdürlüğü 

Müdür 
» Yardımcısı 

Şef 
Memuır 

Kâtip veya Daktilo 

Saymanlık Müdürlüğü 

3. Müdür 
4 » Yardımcısı 
5 Şef 
6 Muamelât Şefi 
6 Mutemet 
7 Memur 
8 Kâtip 
8 Arşiv Memuru 
9 Çek Memuru 

10 Evrak Memuru 

Evrak ve Arşiv Müdürlüğü 

4. Müdür 
5 Arşiv Şefliği 
6 Şef 
7 Memur 
8 » 

Basımevi Müdürlüğü 

Müdür 
İdare Şefi 

» Memuru 
Ambar Memuru 
Başdüzeltici 

» Yardımcısı 
Düzeltici 

» Yardımcısı 

Daire Müdürlüğü 

Müdür 
Sef 

600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 

800 
700 
600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
700 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 500 
1' 100 

800 
70Ö 

1 100 
950 
950 
800 
700 
600 

1 250 
1 100 

M. Meclisi (S. Sayısı : 655 e 1 ucd ek) 
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t 
8 

Görevin çeşidi 
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Aded Aylık I D. Görevin çeşidi Aded Aylık 

B 

Memur 
Memur (iSiıvil Savunma Müı 
dürlüğüne ait) 
Kâtip veya Daktilo ('Sivil 
Saıvumma Müdürlüğüne ait) 

Levazım Müdürlüğü 

4 Müdür 
6 Şef 
5 Ayniyat Saymanı 
7 Alım - Satım Memoru 
7 Ambar Memuru 
8 Mal Sorumlusu 
8 Memur 

işletme Müdürlüğü 

Müdür (Y. Mühendis veya 
Mühendis) 
MaJkina Mühendisi 

Tesisat » 
Elektrik » 
Elektronik » 
inşaat Mühendisi veya Mimar 
Kazalı Teknisyeni 
Atelye Teknisyeni 
Klima » 
8ıfhlhi Tesisat Kontrolörü 
Tesisat » 
Sılhlhi Tesisat Konırolörü 

» » Teknisyeni 
Elektrik Teknisyeni 

» » 
Asansör » 
(Soğutma » 
Memniır 
Kâtip veya Daktilo 

Doktorluk 

3 Doktor (iç Hastalıkları Uz
manı) 

4 » » » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
1 

1 800 

1 700 

1 600 

1 250 
950 

1 100 
800 
800 
700 
700 

1 750 
1' 500 
1 250 
1 600 
1 500 

500 
250 
800 
800 
800 
700 
700 
700 
700 
800 
700 
700 
700 
700 
600 

1 500 
1 250 

4 Diş Doktoru 

Millî Saraylar Müdürlüğü 

9 Müdür 
5 Başkâtip ve Mutemet 
9 Kontrol Memuru ve Ayniyat 

Saymanı 
9 Mimar 
6 Memur 
9 Kâtip 
8 (Sicil ve masraf tahakkuk 

Memuru 
10 (Evrak Memuru 
9 Ayniyat Kâtibi 

10 » » 
9 Levazım Memura 
9 inşaat S iirveyyamı 

Emniyet Müdürlüğü 

5 Emniyet Müdürü 
7 » Âmıiıri. 
8 Başlkomiser 
9 Komiser 
9 » Muavini 

10 » » 
8 Polis Memuru 
9 » » 

ÎO » » 
11 » » 
12 » » 
13 » » 
8 Muamelât Memuını ve Mutemet 1 

Siyasi parti grupları personeli 

7 Başkâtip 
8 Kâtip 
9 Memur 
9 Kâtûp veya Daktilo 

10 » » » 

1 1 250 

1 
1 

1 
1 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 500 
1 100 

1 100 
1 10O 
950 
600 

700 
500 
600 
500 
600 
600 

r-1 

1 
2 
3 
2 
3 
10 
10 
12 
10 
10 
8 

1 100 
800 
700 
600 
600 
500 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
700 

2 
2 
2 
3 
3 

800 
700 
600 
600 
500 

M. Meclisi (S . Sayısı : 655 e 1 nei ek) 
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CETVEL [2] 

Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilâtı 
memwrlar% tazminatları 

erece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
10 
11 
12 
13 

Aylııb 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
»50 
®00 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

Tazmini; 

800 
800 
800 
500 
350 
350 
350 
250 
050 
250 
200 
200 
200 

• « o ^ • • 

M. Meclisi (S. Sayısı : 655 e I nci ek) 




