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1. — Aydın Milletvekili Reşat Ö7cr-
da'nm çiftçiyi topraklandırma hakkındaki 
4753 sayılı Kanunun geçici maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
İçtüzüğün 33 ncı maddesi gereğ'nce gün
deme alınması hakkındaki önergesi 228:229 

5. — Görmülen işleı 

1. — Devlet memurları kanunu tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi llasim Hancıoğlu ve Kastamonu Mil
letvekili İsmail Hakkı Yüanhoplu'nun, 
Ticaret Vekâleti teşkilât ve vazifelerine 
dair 3614 sayılı Kanuna ek 21 . 6 . 1943 
tarih ve 4442 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin tadiline, mezkûr kanuna 4 maf'de 
ve bir geçici madde eklenmesine dair, Ba-

230 

Sayfa 
lıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 3 
arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin tadiline ve bu kanuna 
bir geçici madde eklenmesine dair, Kayse 
ri Milletvekili Mehmet Sağlam ve 4 arka
daşının, Ticaret Bakanlığının vazife ve teş 
kilâtına dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadil ir. e 
ve mezkûr kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair, İzmir Milletvekili Şinasi Oş 
ma nın, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve \a 
zifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair, Kütahya M'l 
letvekili Sadrettin Tosbi ve 7 arkadaşının 
Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine 
dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 sayılı 
Kanuna ek Kanun; Edirne Milletvekili Fa
hir Giritlioğlu'nun, Emeklilik Kanununu, 
ek Kanun, İçel Milletvekili Yahya Der-
mancı ve 2 arkadaşının, Emekli Sandığ-, 
na dâhil memurları ev sahibi yapmak ama
cı ile sermaye tahsisi hakkında; Cumhuriyet 
Senatosu İzmir Üyesi İzzet Birand ile Cum-



Sarf» 
huriyet Senatosu Manisa Üyesi Refik Ulu-
soy'ün, ek görev ve aylık ödenekleri namı 
altında 1962 malî yılı Bütçesinden her han
gi bir tediye yapılmaması hakkında, İçe' 
Milletvekili Mazhar Arıkan'm, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ge-

Sayfa 
cici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Dışişleri, Mil
li Eğitim, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Tarım, Çalışma, Ticaret 
Sanayi, Turizm ve Tanıtma ve Plân komis 
yonlarmdaıı ikişer üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/723, 2/479, 
800, 488, 483, 663, 753, 798, 73, 667) (S 
Sayısı : 977) 230:269,270:298 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Hirinci Oturum 

Yapılan yoklama sonucunda, yoğunluğun ol
madığı anlaşıldığından saat 14,30 da toplanacak 
T. B. M. M. birleşiminden sonra toplan lnıak 
üzere birleşime ara verildi. 

t kinci Oturum 

Vazife ile yurt dışına giden Tarım Bakanı 
Turhan Kapanlı'nın dönüşüne kadar kendisine 
Devlet Bakanı Sekip İnaPm vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Av
rupa Parlâmentosu Heyeti tarafından Türkiye 
ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir 
ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli Ankara 
Anlaşmasının 27 nci maddesinin 2 nci fıkrası
nın uygulanmasına ilişik olarak kabul edilen 
metnin ve 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezî 
Andlaşma Teşkilâtı arasında imzalanan «Merke
zî Andlaşma Teşkilâtının, Millî Temsilcileri ve 
Milletlerarası Statüleri hakkında Anlaşma» ve 
eki mektuplarının, uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarıları ile 

Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı 
Manastır'h Hamdi Efendi eşi Hasebe Martonal-
tı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanma
sına dair 17 . 9 . 1963 tarihli ve 330 sayılı Ka
nunun birinci maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının, 

İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 2 arka
daşının, Kurtuluş Savaşına iştirak edip emsalle
rine nazaran üstün hizmet gören Mustafa Ko-
nur'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsisi, 

Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 20 arka
daşının, Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında 5 . 6 . 1963 tarihli ve 2996 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tek
liflerinin, 

Devlet Havameydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü uçucu personeline verilecek uçuş tazmi
natı, 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kamuna bağlı (;i) 
sayılı cetvel ile tadil, ve eklerinin Tarım Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarılarının ve 

Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer ve 107 ar
kadaşının, 262 sayılı Kanuna geoici madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin cücelikle görü
şülmeleri kabul olundu. 

Yargıtay kanunu teklifinin müstakil len gö
rüşülmesi kabul edilen 29 ncu maddesi hakkın
da Bütçe ve Plân Komisyonu raporu okundu. 
Adı geçen madde; Hâkimler Kanununa ek 50.17 
sayılı Kanuna bağlı ve 7.168 ve 45 sayılı kanun
larla değiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilme
sine dair kanun, adı ile müstakil bir kanun ola
rak görüşülüp kabul olundu. 

Yargıtay kanunu teklifinin diğer maddeleri 
üzerinde bir süre görüşüldü. Kabul edilen bir 
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önerge üzerine teklifin maddeleri Komisyona ge-
riverildi. 

Devlet memurları kanunu tasarısı ve bununla 
ilgili tekliflerin tümü üzerinde bir süre görüşül
dü. 

Saat 21,00 de toplanılmak üzere birleşime ara 
verildi. 

Üçüncü Oturum 

Devlet memurları kanunu tasarısı ile bunun
la ilgili tekliflerin tümü üzerindeki görüşmeler 

tamamlanarak maddelere geçilmesi kabul olun
du. 

18 . 6 . 1965 Cuma günü saat 10,00 da top
lanılmak üzere (saat 00,05 te) birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 
Nurettin Ok Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

Yazılı sorular 
1. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 

Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanununun yü
rürlüğe girdiği tarihten 15 . 2 . 1965 tarihine 
kadar kaç aded toplu sözleşme akdedildîğine da
ir yazılı soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/760) 

SORULAR 

2. — Samsun Milletvekili Kâmuran Bvliya-
oğlu'nun, A. P. Genel Başkanı ve Başbakan 
Yardımcısının katıldığı Karadeniz gezisinin Hü
kümet adına mı yapılmış olduğuna dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/761) 

GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Kars Milletvekili Necmettin Akkan'in, 

Velioğlu 933 doğumlu İhsan Yardımcı hakkın
da verilen cezanın affına dair kanun teklifi. 
(2/869) (Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
• 2. — Ordu İkramiyesi Kanununa bir mad

de eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye, İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyon
ları raporları. (1/487) (Gündeme) (S. Sayısı: 
1014) 

3. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun ge
çici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Denizli Milletve
kili Remzi Şenel'in, 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun geçici 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları. (1710, 
2/708) (Gündeme) (S. Sayısı : 1015) 

4. — Gümüşane Milletvekili Nureddin özde-
mir ile Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak'ın, Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad
roları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2887 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro 

cetvellerinde değişiklik yapılmışına dair 58 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Mülî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları. (2/813) (Gündeme) (S. Sayısı: 1016) 

5. — Köy Enstitüleri ile llköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 nei 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/717) (Gündeme) (S. Sayısı : 1017) 

6. — Ağır hapse ve müebbeten âmme hiz
metlerinden mahrumiyet cezasına mahkûm Coş
kun Coşkuner'in, affına dair kanun tasarısı. 
(1/672) (Gündeme) (S. Sayısı : 1018) 

7. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Fa
ik Ömer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/821) (Gündeme) (S. Sayısı: 1019) 

8. — Gaziantep ilinin Kürkçüler mahallesi 
nüfusunda kayıtlı ve halen aynı mahallede otu
rur Münevver'den doğma, 1340 doğumlu Meh-
metoğlu Ahmet Ulak'm hapse tahvil edilmiş 
olan bakiye cezasının affı hakkında kg nun ta
sarısı ve Adalet komisyonu raporu. (1/819) 
(Gündeme) (S. Sayısı: 1020) 



B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Baıkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER — Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 131 nci birleş'mini açıyorum. 

3. — Yi 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Otomatik cihazla yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir. 
Müzakereler için gerekli çoğunluğumuz: mev-

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Otomatik cihazla yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir. 

Müzakere için gereken çoğunluğumuz mevcut-
tuıynüzakcrelcre başlıyoruz. 

4. — Başkanlık Divanının Genel Kurula su
nuşları. 

1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm; 
çiftçiyi topraklandırma hakkındaki 4753 sayılı 
Kanunun geçici maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin İçtüzüğün 36 nci madde d gere 
ğince gündeme alınması hakkındaki önergesi 

cııt değildir. İçtüzüğün 81 nci maddesine gö
re bir saat sonra da toplanabilmek ihtimali 
mevcut bulunmadığı için birleşimi saat 15.00 
de toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 10,05 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Sayın Re
şat Özarda tarafından verilmiş bir önerge var
dır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki 4753 

sayılı Kanunim geçici maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifimi 20 . 12 . 1962 tarihin
de Yüksek makamınıza takdim etmiştim. İşin 
önemi göz önünde tutularak zaman ve mesai 
tasarrufu sağlanması maksadı ile havale edil
diği 5 komisyondan seçilecek ürer kişilik üye
lerden kurulu karma bir komisyonda müzakeresi 
İmar ve İskân Komisyonunun 28 . 1 . 1963 ta
rihli kararı ile yüksek makamınıza sunulmuş 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ba^kanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER — Nevzat Şenor (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 
• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 131 nci Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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ve Komisyonun bu teklifi Millet Meclisinin 
30 . 1 . 1963 gün ve 37 nei Birleşiminde oyla
narak kabul edilmiş ve geçici Komisyon o ta
rihte kurulmuştu. Bu Geçici Komisyon kuruluşu 
tarihinden itibaren ancakl3 ay 13 gün sonra 
12 . 3 . 1964 tarihinde ilk toplantısını yapabil
miş ve vazife taksimi yaparak dağılmıştır. 
Aradan 15 ayı mütaakıp bir zaman daha geç
tiği halde Geçici Komisyonun 2 nci defa toplan
ması mümkün olamamıştır. Böylece kanun tek
lifi havale edildiği komisyonda 2 sene 4 ay 15 
gün beklediği halde tetkik için henüz ele alın
madığı gibi komisyonun toplanması da müm
kün görülmediğinden İçtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince Meclis gündemine alınmasını 
arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

BAŞKAN — Sayın Özarda, izah sadedinde 
buyurunuz. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan 
muhterem arkadaşlarım, bu Meclisin son ayları
nı ve son günlerini yaşadığı şu günlerde devam
lı surette ödenek ve tazminat gibi memur işleri 
ile meşgul olurken Türk köylüsünün hakiki bir 
derdini Meclise getirmeyi kendim için vazife say
dım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun teklifi üç 
sene kadar evvel Meclise verilmiş fakat iyi niye
tin neticesi olarak kötü bir akibete uğramıştır. 
Teklifin havale edildiği beş komisyondan ilki 
olan İmar ve İskân Komisyonu bu kanun teklifini 
benimsemiş ve köylü için çok faydalı olacağını 
kabul etmiş, zaman kazanmak bakımından bunun 
beş komisyonda ayrı ayrı müzakere edilmesi ye
rine geçici bir komisyonda biran evvel görüşülüp 
kanunlaşmasını münas'p görmüş, teklif etmiş 28 
ay evvel kabul buyurmuşsunuz. Fakat maalesef 
bu komisyon ikibuçuk seneden beri bir defa top
lanabilip bir vazife taksimi yapmıştır. Bir daha 
bir araya gelip toplanıp vazife yapmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun teklifi iki 
maddeden ibarettir. Bu yalnız topraksız köylüyü 
senelerce emek vererek dişi ile, tırnağı ile çalı
şarak imar ve ihya edip bağ ve bahçe haline ge
tirdiği bir, iki dönümlük küçük arazi parçasına 
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sahibi kılmayı hedef tutan bir kanun teklifidir. 
Meclise gelen Toprak Reform Kanununun şümu
lü dışında kalmaktadır. Bu teklifin gündeme alın
masını tensip buyurursanız ve şayet İmar Ko
misyonu bunun ileride müzakeresini teklif eder 
ve temin ederse hakikaten memlekete büyük bir 
hizmette bulunacağınıza kaaniim. Çünkü bu ka
nun şuna eminim ki, toprak reformunun getire
ceği uzun vadeli faydadan kısa vadeli olmak üze
re çok daha büyük fayda sağlıyacaktır. Memleke
tin her tarafında 100 binlerce vatandaşımız mah
kemelerde Hazine ile bunun mücadelesini yap
maktadırlar. Mahkemelerde 10 binlerce dâva kal
kacak, milyonlarca köylü Hazineye ait olup da, 
kendisinin uzun seneler emek ve masraf sarfiy-
lc imar, ihya edebildiği küçük birkaç dönümlük 
arazi parçasının sahibi olacaktır. 

Bu bakımdan teklife müspet oy vermenizi bil
hassa rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına beyanda bulu
nacak arkadaşımız var mı efendim? Geçici Komis
yon Başkanı... Siz Komisyon adına mı beyanda 
bulunacaksınız Sayın Atalay? 

ARİF ATALAY (Adıyaman) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

KOMİSYON ADINA ARİF ATALAY (Adı
yaman) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım, Sayın Reşat Özarda arkadaşımızın vermiş 
olduğu takrirde bahsettiği husus aynen varittir. 
Geçici Komisyon maalesef bir defa toplanabilmiş 
ve vazife taksimi yaptıktan sonra defalarca çağ
rıya rağmen bir daha toplanması mümkün ola
mamıştır ve toplanması da bu durumda mümkün 
görülememektedir. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Atalay zatıâliniz komis
yon adına beyanda bulundunuz... 

ARİF ATALAY (Devamla) — Komisyon 
Sözcüsüyüm efendim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 

Sayın Özarda'nm vermiş olduğu önergeyi İç
tüzüğün 36 ncı maddesi gereğince oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, gündeme alınacaktır. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Devlet memurları kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üüyesi 
Rasim Hancıoğlu ve Kastamonu Milletvekili 
İsmail Hakkı Yilanlıoğlu'nun, Ticaret Vekâ
leti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Ka
nuna ek 21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin tadiline, mezkûr ka
nuna 4 madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu 
ve 3 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
madesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret Ba
kanlığının vazife ve teşkilâtına dair 3614 sa
yılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair, İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma'nın, Ticaret Bakanlığı teşkilât 
ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kütahya Milletvekili 
Sadrettin Tosbi ve 7 arkadaşının Ticaret Ba
kanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 3614 saydı 
Kanuna ek 4442 sayılı Kanuna ek Kanun; Edir
ne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Emeklilik 
Kanununa ek Kanun, İçel Milletvekili Yahya 
Dermancı ve 2 arkadaşının, Emekli Sandığına 

dâhil memurları ev sahibi yapmak amacı ile 
sermaye tahsisi hakkında; Cumhuriyet Senatosu 
İzmir Üyesi İzzet Biran d ile Cumhuriyet Se
natosu Manisa Üyesi Refik Ulusoy'un, ek gö
rev ve aylık ödenekleri namı altında 1962 malî 
yılı Bütçesinden her hangi bir tediye yapılma
ması hakkında, İçel Milletvekili Mazhar Arı-
kan'ın, Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Dışişleri, Millî Eği
tim, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Tarım, Çalışma, Ticaret, Sanayi, Turizm 
ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından ikişer 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 

(1/723, 2/479, 800, 488, 483, 663, 753, 798, 73, 
667).(S. Sayısı/: 977) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, dün
kü birleşimde görüşülmesine devam etmiş bulun
duğumuz Devlet Memurları kanun tasarısının 
tümü üzerindeki müzakereler dün gece yarısı hi
tama ermiş bulunmaktadır. Dün gece yarısı alı
nan bir karar gereğince de, maddelere geçilmesi 
kararlaştırılmış bulunduğuna göre, şimdi arka
daşlarımız tarafından hangi maddeler üzerinde 
değişiklik önergesi verilmişse o maddeleri ayrı 
ayrı müzakereye esas alacağız. 

Birinci madde hakkında önerge var mı efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ FAH-
RETTİ KERİM GÖK AY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bütün maddeler hakkındaki önergeleri 
almıştık malûmuâliniz. Bunları önerge sahiple
riyle ve ilgili arkadaşlarla bu sabah oturup mü
zakere ettik. Şimdi önergeler yüksek katmızda-
dır. Yapılan tadilleri komisyon olarak nezdi âli
nize getireceğiz efendim. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde veril
miş değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kürsüden açıklıyacağım sebeplerle tasarının 

1 nci maddesinin vuzuhu sağlıyacak şekilde ted
vini için Komisyona iadesini arz ederim. 

Ankara 
Emin Paksüt 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin ilk fıkrasındaki «çalışan» 

ve «genel» kelimeleri arasına «ve» kelimesinin 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 nci maddenin kapsamına Anayasanın 120 

nci maddesindeki özellikler de göz önünde tutu
larak, üniversitelerin de dâhil edilmelerini arz 
ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

(1) 977 S. Sayılı basmayazı 16 . 6 . 1965 ta
rihli 129 ncu Birleşim tutanağı sonuna bağlıdır. 
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Gerekçe : 
Halen öğretim üyesi ve yardımcıları, 788 sa

yılı Memurin Kanunu hükümlerine tabidir. Per
sonel Kanununa tabi olmadığı takdirde, tfin gibi 
hastalık gibi, meslekî kusurlarla ilgili bâzı inzi
bati işlemler gibi hususlarda, üniversiteler Ka
nunu özel hükümler taşımadığı için üniversite 
personelleri muallâkta kalacaklardır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Son fıkranın birinci maddeden çıkarılarak, 

Hükümet teklifindeki şekliyle maddenin kanun
laşmasını arz ederim. 

Edirne 
Fahir Oiritlioğhı 

Gerekçe : 

11 özel idare memurları, memuriyet sıfat ve 
vazifeleri dolayısiyle Memurin Kanunundaki hü
kümlere tabi olarak çalışmaktadırlar. 

özel teşkilât kanunları yoktur. İdarei Vilâ-
yatı Umumiye Kanununun yürürlükteki mad
deleri, memurların tutum ve tasarruflarını tan
zim etmemektedir. 

Aynı husus, belediye memurları için de cari
dir. Binaenaleyh, tasarı kanunlaştığı takdirde : 
özel kanun hükümleri uygulanamıyacağı için, 
yani böyle kanun hükümleri olmadığı için, bir 
boşluk hâsıl olacaktır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; dün ge
ceki birleşimde ivedilik kararı alınmış bulun
makta idi. Bu suretle maddeleri oylamadan ev
vel kanun tasarısının ivedilik ile görüşülmesi 
hususunu oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... İvedilikle müzakeresi kabul edil
miştir. 

Birinci madde üzerindeki değişiklik önerge
lerini okutmuş bulunmaktayız. Birinci madde
yi okutuyorum. 

Devlet memurları kanun tasarısı 

KISIM - 1. 
Genel hükümler 

BÖLÜM : 1. 
Kapsam, amaç, temel ilkeler, istihdam şekilleri 

Kapsam : 
MADDE 1. — Bu kanun, Devlet kamu hiz

metlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlerde 
çalışan, genel veya katma bütçelerden ve bun-

1 8 . 6 . 1966 0 : 2 
lara bağlı döner sermayeli kuruluşlardan ve ke
falet sandıklarından aylık alanlara uygulanır. 

Hâkim ve savcı sınıfından olanlarla, subay 
ve astsubaylar bu kanun hükümlerine tabi de
ğildirler. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları) 
malî hükümler dışında Üniversiteler Kanunu ile 
aynı kanunun ek ve tadillerine tabidirler. 

11 özel idareleri ve belediyeler personeli hak
kında kendi özel kanunları hükümleri uygula
nır. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız tarafından ve
rilmiş bulunan değişiklik önergeleri üzerine ko
misyon tarafından 1 nei madde değişikliğe uğ
ramıştır. Komisyon tarafından yeniden tertib-
edilmiş bulunan 1 nci maddeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonunuza verilen önergeler üzerine 

Devlet Memurları kanun tasarısının birinci mad
de ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 

Madde 1. — İlk fıkra : 
(Bu kanun Devlet Kamu Hizmetlerinin ge

rektirdiği asli ve sürekli görevlerde çalışan, ge
nel veya katma bütçelerden veya bunlara bağlı 
döner sermayeli kuruluşlardan veyahut kefalet 
sandıklarından aylık alanlara uygulanır. 

BAŞKAN — 1 nci madde bu şekilde komis
yon tarafından düzenlenmiştir. Madde üzerinde 
söz istiyenler? Yok. Yalnız bu maddeye aykırı
lık teşkil eden ve Sayın Emin Paksüt tarafın
dan verilmiş bulunan iade önergesi vardır. Onu 
da okutup oyunuza sunacağım. 

(Ankara Milletvekili Emin Paksüt'ün öner
gesi tekrar okundu.) 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Komisyon 
önergeye katıldı, düzeltildi, önergeye iltihak bu
yurdular 1 

BAŞKAN — Birinci maddeyi biraz önce 
okutmuş bulunduğum komisyon metni şeklinde 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Birinci madde biraz evvel okunmuş bulu
nan komisyon metni şeklinde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RATİP 
T AHIR BURAK (İstanbul) — Sayın Başkan, 
yalnız ilk fıkra okundu, son fıkra okunmadı. 

2 3 1 •-



M. Meclisi B : 131 18 . 6 . 1965 O : 2 
BAŞKAN — Efendim, birinci maddeyi tek

rar okutuyorum. 
(Birinci madde komisyonca yapılan değişik

likle birlikte tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Okutulan şekliyle birinci mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miycnler... Birinci madde bu şekliyle kabul edil
miştir. 

Amaç : 
MADDE 2. — Bu kanun, Devlet memurları

nın hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve 
yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, 
ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıkları
nı ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzen
ler. 

Bakanlar Kurulu, Anayasanın 107 nci mad
desi uyarınca bu kanunun uygulanmasını gös
termek veya emrettiği hususları belirtmek üzere 
tüzükler çıkarır. 

Bu kanunun ve bu kanuna dayanılarak çıka
rılacak tüzüklerin uygulanmasını gösteren yö-
mctmeliklcr Bakanlar Kurulu kararı ile yürür
lüğe konulur. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin çıkarılmasını arz ve teklif 

ederim. 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Sayın Başkanlığa 
2 nci maddenin 2 nci fıkrasının metinden çı

karılmasını arz ve teklif ederim. 
Tokat 

Ali Dizman 

Yüksek Başkanlığa 
Kürsüden açıklıyacağım sebeplerle tasarının 

2 nci maddesinin yeniden tedvini için Komisyo
na iadesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Emin Paksüt 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İkinci maddenin ikinci fıkrasının metinden 

çıkarılmasını arz ederim. 
Edirne i 

Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde Komis
yon tarafından yeni tertibedilen şekli okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonunuza verilen önergeler üzerine 

Devlet Memurları kanun tasarısının ikinci mad
desinin ikinci üçüncü fıkralarının birleştirilerek 
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi uygun 
bulunmuştur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Fahrettin Kerim Gökay 

Madde 2. — Fıkra 2 : 
(Bakanlar Kurulu bu kanunun uygulanma

sını göstermek veya emrettiği hususları belirt
mek üzere tüzükler çıkarır ve bu kanuna daya
nılarak çıkarılacak tüzüklerin uygulanmasını 
gösteren yönetmelikler Bakanlar Kurulu kararı 
ile yürürlüğe konulur.) 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RAT1P 

T AHİR BURAK (İstanbul) — Sayın Emin 
Paksüt arkadaşımız komisyonumuza gelmişlerdi, 
görüşmüştük, kendileriyle mutabakat halindeyiz. 

BAŞKAN — Yalnız bir iki de tay önergesi 
vardır. 

Şimdi komisyon tarafından düzenlenmiş bu
lunan 2 nci maddeyi okutmuş bulunmaktayım. 
Buna aykırı bulunan değişiklik önergelerini oyu
nuza sunacağım. 

(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon • katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAH

RETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Madde
nin çıkarılması teklifini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedil
miştir. 

(Ankara Milletvekili Emin Paksüt'ün öner
gesi tekrar okundu.) 

(Tokat Milletvekili Ali Dizman'in önergesi 
tekrar okundu.) 

(Edirne Milletvekili 
önergesi tekrar okundu.) 

Fahir Giritlioğlu'nun 
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ALİ. DtZMAN (Tokat) — Önergemi izah sa

dedinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Önergenizi daha evvel izah et

meniz lâzımdı. Önergeyi evvelemirde okutuyo
rum, daha sonra komisyon tarafından bu öner
gelerin ışığı altında düzenlenmiş bulunan metni 
okutuyorum. O arada söz istemeniz lâzımdı. Oy
lama sırasında söz veremem. 

Sayın Ali Dizman'm ikinci maddenin ikinci 
fıkrasının çıkarılmasına dair önergesine komis
yon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAH
RETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedil
miştir. 

Komisyon tarafından hazırlanmış bulunan 
2 nci fıkra şudur : 

MADDE 2. — Fıkra 2 : 
(Bakanlar Kurulu bu kanunun uygulanması

nı göstermek veya emrettiği hususları belirtmek 
üzere tüzükler çıkarır ve bu kanuna dayanılarak 
çıkarılacak tüzüklerin uygulanmasını gösteren yö
netmelikler Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlü
ğe konur.) 

BAŞKAN — Komisyon tarafından 2 nci mad
denin yeni hazırlanmış şekli ile maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
2 nci madde komisyon tarafından düzenlenmiş 
yeni şekli ile kabul edilmiştir. 

Temel ilkeler : 
MADDE 3. — Bu kanunun temel ilkeleri şun

lardır : 

Sınıflandırma : 
A) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve 

bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görev
lerin gerektirdiği niteliklere, mesleklere ve Dev
let için taşıdığı değere göre sınıflara ayırmak
tır. 

Kariyer : 
B) Delet memurlarına, yaptıkları hizmetler 

için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uy
gun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere 
kadar ilerleme imkânını sağlamaktır. 

Liyakat : 
C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine gir

meyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, gö
revin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayan-
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I dırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulan

masında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kıl
maktır. 

BAŞKAN — 3 ncü maddenin metinden çıka
rılmasına dair önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
İstanbul 

Coşkun Kırca 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET

TİN KERİM GÖKAY (istanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, değişiklik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

3 ncü maddeyi metinde yazılı olduğu şekilde 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 3 ncü madde metinde yazılı olduğu şek
liyle kabul edilmiştir. 

İstihdam şekilleri : 

MADDE 4. — Bu kanunda geçen : 
Devlet memuru : 
A) «Devlet memuru» deyimi, Devlet kamu 

hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevle
re atanan, genel veya katma bütçelerden ve bun
lara bağlı döner sermayeli kuruluşlardan ve ke
falet sandıklarından aylık alan kişileri, 

Sözleşmeli personel : 

B) «Sözleşmeli personel» deyimi, yurtta ya-
pılamıyan özel ihtisas öğrenimine ihtiyaç gösteren 
belirli istisnai görevlerde kurumların bu kanun
daki esaslara uygun olarak görev kanunları ile 
alacakları yetkiye dayanılarak, geçici süreli ve 
sözleşme ile çalıştırılan kişileri, 

Yevmiyeli personel: 
C) «Yevmiyeli personel» deyimi, Devlet ka

mu hizmetlerinin aslî mahiyette olmıyan işlerinde 
bedenen, belirli ve geçici süre için, gündelikle ça
lıştırılan kişileri, 

İfade eder. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin (A) bendindeki «atanan» ve 
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«genel» kelimeleri arasındaki virgülün yerine 
«ve» kelimesinin konmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4 ncü maddenin (B) fırkasının Hükümet ta

sarısında olduğu gibi metinde yer almasını arz 
ederim. 

Edirne 
• Fahir Giritlioğlu 

Gerekçe 
Komisyonun getirdiği değişiklik tahsille il

gilidir. Ve kıstas olarak - Yurtta yapılmıyan 
özel ihtisas öğrenimi kaydını - koymuştur. Bu is
tisnai kayıt ilmî bir esasa dayanmamaktadır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddenin A bendi üze
rinde Komisyon bir değişiklik icra etmiştir, onu 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyon uza verilen önergeler üzerine Dev

let Memurları Kanun tasarısının dördüncü mad
de A bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Fahrettin Kerim Gökay 

Madde 4. — A bendi : 
(«Devlet Memuru» deyimi, Devlet kamu hiz

metlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlere 
devamlı vazife görmek üzere atanan Genel veya 
Katma' bütçelerden veya. bunlara bağlı döner 
sermayeli kuruluşlardan veyahut kefalet sandık
larından aylık alan kişileri,) 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz Komisyon 
tarafından A bendinde icra edilen bu değişik
liği oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeler dikkati nazarlarınıza alındı 
değil mi efendim? Diğer önergeleri okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın 
önergesi okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAH

RETTİN KERİM GÖK AY (İstanbul) — Ka-
I ılmıyorıız. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 
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(Edirne Milletvekili Kılı ir Giritlioğlıfnun 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ FAH

RETTİN KEKİM GÖKAY (İstanbul) — Ka
tılmıyoruz. 

FAHİR GİRİTl/İOnLr (Edirne) •— Müsa
ade buyurursanız izahat vereyim. 

BAŞKAN • - Sayın Giritlioğlu biraz önce 
düzenlediğiniz önergenizi okuttum. Bu hususta 
söz istiyorsunuz ama şimdi ikinci defa okutmanı 
oylama için zapta geçsin diye dir. 

Komisyon Fahir Giritlioğlu tarafından ve
rilen önergeye katılmıyor, önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Komisyon yalnızca dördüncü maddenin (A) 
fıkrasında bir değişiklik icra etmiştir. Biraz ön
ce Yüce Heyetin oyu ile bu değişiklik kabul edil
miştir. Dördüncü maddeyi A, B, C. fıkraları 
ve yapılan bu değişiklik ile oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Dördüncü 
ınuaklde bu şekli ile kabul edilımiştiiır. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. Evvelâ metni 
okutuyorum, daha sonra değişiklik önergelerini, 
onu takiben de Komisyon tarafından bir deği
şiklik yapılmışsa onu okutuyorum, onun üzerine 
söz vermem mümkün. 

Üç istihdam sekli dışında personel çalıştırı
lanı lyac ağı : 

MADDE ö. — Bu kanuna tabi kurumlar 
dördüncü m a dede yazılı üç istihdam şekli dışın
da personel çalıştıramazlar. 

BAŞKAN --- Beşinci madde üzerine önerge 
verilmiş değil. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaimi etmiyenler... Aynen ka
bul edlimiştir. 

BÖLÜM : 2. 

Ödevler ve sorumluluklar 

Sadakat: 

MADDE fi. — Devlet memurları, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasına sadakatla bağlı kal
mak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sada
katla uygulamak zorundadırlar. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde verilmiş 
bulunan önergeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Altıncı maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme
ğini arz ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Ek fıkra : 
Yukarıdaki fıkra hükmüne uymıyan memur

lar hiçbir surette istihdam edilemezler. Bu gibi
lerin en kısa zamanda memuriyetle ilgileri kesi
lir. 

Gerekçe 
Müeyyide konmadığı takdirde madde bir ha

şivdir. Herkesin Anayasaya bağlılığı ve kanun
ları sadakatle uygulayacağı farz olunur. 

Fakat, aksi vaziyet karşısında müeyyide yok
tur. Devlet memurunun Anayasayı mutlaka be
nimsemesi ve kanunları da sadakatle uygulaması 
iktiza eder. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muhte

rem arkadaşlarım, benim önergem haddizatında 
mutlakla kanunlaşması lâzımgelen bir hükmü ta
şımamaktadır. Bir şartla ki, tasarıdaki hüküm 
de olmamak kaydiyle... Müsaade ederseniz tasa
rıdaki 6 ncı madde hükmünü okuyayım. 

«Devlet memurları Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasına sadakatle bağlı kalmak ve T. C. kanun
larını sadakatla uygulamak zorundadır.» 

Bu maddenin niçin yer aldığını izah edeme
dim. Gerekçesinde de izah edemedim. Metin ola
rak da kıyasladığım kanunlarda buna emsal bir 
madde bulamadım. Mademki Personel Kanunun
da Devlet memurlarını Anayasanın koruyucusu 
ve sadakatle tatbikcisi durumunda görmek gibi 
bir arzu vardır, ister istemez benim önergeme ih
tiyaç hâsıl oluyor. Yani böyle bir arzu karşısın
da, ister istemez bir sual zihinlerde beliriyor. Ya 
T. C. Anayasasına sadakatla bağlı olmıyan bir ki
şi Devlet memuru olursa ve hattâ o kişi yönetici
ler sınıfına dâhil bir memur olursa, bilfarz elçi, 
bilfarz vali olursa ve 27 Mayısa ve gerekse onun 
getirdiği Anayasaya inanmıyorum derse... Bu tak
dirde bu altıncı madde çok garip bir durum hâ
sıl edecektir. Binaenaleyh ben de derim ki, al
tıncı maddeye bir müeyyide lâzımdır. Bu müey
yideyi de önergem ile takdim etmiş bulunuyo
rum. Demekteyim ki, «yukarıdaki fıkra hükmü
ne uymıyan memurlar hiçbir suretle istihdam edi-
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lemezler. Bu gibilerin, en kısa zamanda memu
riyetle ilgileri kesilir.» Bunun müeyyide olarak 
kabul etmek zorundayız, altıncı madde varsa. Ben 
aslında altıncı maddeyi, yersiz, haşiv kabul edi
yorum. Hiç olmaması daha uygundur düşün
cesindeyim. Çünkü Anayasamız muhterem mev
kiini muhafaza etmektedir. Ayrıca Personel Ka
nunu içinde böyle bir özel hükme ihtiyacolmadı-
ğı kanaatindeyim. Fakat Komisyon Personel Ka
nununun altıncı maddesindeki hükmü muhafaza 
edecekse lütfen önergemi de kabul buyurunuz, 
müeyyidesini de beraber getirelim. Bu suretle 
hüküm muhkem olmuş bulunsun önergemin kabu
lünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İncesulu. 
HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Muhterem 

arkadaşlar; Sayın Giritlioğlu ilk nazarda haklı 
olarak gözükmektedir. Ancak bendeniz Komis
yonda da sayın komisyon divan ve üyelerine arz 
ettiğim üzere buradaki zorunluluk müeyyidesiz 
kalmaktadır. Fakat bendeniz bunu Giritlioğlu'-
nun anladığı mânada anlamıyorum. Mânevi bir 
müeyyide ile müeyyidelendirilmesi mânasında an
lıyorum. Komisyonda beyan ettiğim ve divan
ların kabul ettikleri şekilde çıkacak tüzükte 
memur olacak kimselerin Anayasaya sadaka
tini, iradesini izhar etmesi için onu onore ede
cek bir formülle tüzükte belirtilip memuriye
te kabul edilirken tekrar ettirip kendisini ma
nen bağlamakta fayda mülahaza etmekteyim. 
Sırf söz alışım bu düşüncemin zapta geçmesi 
içindir. İleride tüzük yapacaklara bir işaret ol
masını sağlamak amacına matuftur. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertem, 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlarım, 6 ncı maddenin tek bir madde ola
rak ele alınması doğru değildir. Bu bölümün 
başlığına bakıldığı zaman görülecektir ki, bu 
bölümün başlığı «Ödevler ve sorumluluklar» 
dır. Ve altıncı madde ile başlıyan sadakat, ye
dinci maddede tarafsızlık, sekizinci maddede 
davranış ve işbirliği, dokuzuncu maddede yurt 
dışında davranış, onuncu madde de âmire kar
şı sorumluluk... Binaenaleyh bu madde topu 
ile bu bölümü dikkate aldığımız zamanda bir 
kıymet ifade eder. Sayın Incesulu'nun da be
lirttiği gibi, bu maddeye ve bu bölüme ihtiyaç 
vardır. Bunun ayrıca müeyyideye ihtiyacı yok-
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tur. Esasen bunlara aykırı hareket eden kimse
nin sicil sistemi ve onun hattı hareketleri suça 
vardığı zaman doğuracağı neticeler itibariyle 
gayet tabiî olarak bu kimse memuriyet kadro
sunda devam etmeye imkân bulamıyacakır. Bu 
sebeple yeni bir müeyyide getirilmesine lüzum 
yoktur. Fakat sadakat maddesinin bu bölü
mün başında yer almasına ihtiyaç vardır. Aksi 
takdirde o zaman bütün bölümün kaldırılması 
lâzımdır, ama mesele böyle değildir. Memurun 
hattı hareket tarzlarını tesbit bakımından bu 
madde ve bu bölüme ihtiyaç vardır. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Başka bir değişiklik önergesi 
yoktur. Sayın Giritlioğlu tarafından verilmiş 
olan önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Deği
şiklik önergesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Değişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

G ncı maddeyi, metinde yazılı olan şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Altıncı madde metinde yazılı olan 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Tarafsızlık : 
MADDE 7. — Devlet memurları, siyasi par

tilere üye olamazlar; hangi bir siyasi parti ve
ya kişinin yararını veya zararını hedef tutan 
bir davranışta bulunamazlar; görevlerini ye
rine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşün
ce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapa
mazlar. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde verilmiş 
bulunan bir önerge vardır bunu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yedinci maddeye aşağıdaki fıkranın eklen

mesini arz ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

Yukardaki fıkraya mugayir hareket eden me
murlar, vazifeleri sırasında ve vazifeleri icabı 
suç işliyen memurların tabi oldukları kovuştur
ma usulleriıîe tabi tutularak mahkemeye veri
lirler ve üç aydan altı aya kadar mahkûmiyet 
cc:sasiyle birlikte memuriyetten tardlarına karar 
ver'lir. İşbu cezalar ertelenmez. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Müsa
ade ederseniz önergemi izah etmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, valilikte bulunmuş, 
devlet idaresinde yıllarca hizmet görmüş ve 
başarılı vali olma sıfatını kazanmış değerli ar
kadaşım İlhami Ertem, demin G ncı madde hak
kında benim önergeme itiraz ederken bir tüm 
olarak bu kısım nazarı itibara alınması lâzım-
geldiği fikrini hareket noktası olarak kabul etti. 
Bu fikrin karşısında yedinci madde hakkında 
benim önergem gene yersiz oluyor. Yani ye
dinci madde, memurların tarafsızlığını vasıf
landıran, ifade eden bir maddedir. Temenni 
eden bir maddedir. Ben derim ki, memurları 
ahlâki telkin altında bırakan bir başlık ve o 
başlığın altındaki beş madde kâfi değildir. Ah
lâki telkinlerle Devlet idaresi olmaz. Fazilet 
esası her ne kadar cemiyetlerde mühim rol oy
narsa da Devletin mümeyyiz vasfı, hukukun 
mümeyyiz vasfı cebriliktir Bu hükmlerde bu 
maddelerde cebrilik unsuru görmediğim için 
noksan kabul etmekteyim. Binaenaleyh altıncı 
maddedeki noktai nazarımı yedinci madde için 
de ayniyle ifade etmek isterim. Şöyle ki; bu 
maddeyi olsun, önergemin istikametinde değiş
tirmeyi sağlatabilmek amaciylc biraz tafsilâtı
na gireceğim, müsaadenizi istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de taraf
sız memur Problemi yılların münakaşa konusu 
hailne gelmiştir. Tarafsız olması lâzım gelen 
memurun yanında tarafsız olamıyan bir memur 
kadrosu iş görmüştür. Bu bir realitedir. Reali
teye göz kapayamayız. Büyük Millet Meclisin
de Bakanlarımız dahi taraf tutmakla töhmet 
altına alınmışlardır. Bu da bir realitedir. 

Şimdi arkadaşlarım, realiteleri karşılayacak 
hükümleri vaz'etmek durumundayız. Şu anda 
vazifemiz budur. Eğer müsaade ederseniz bir 
misalle durumu biraz daha açıklıyacağım. Per
sonel Kanununun 7 nci maddesi, eski Memurin 
Kanununun 7 nci maddesine tekabül eder. Ya
nılmıyorsam 7 nci madde olacak, belki 9 ncu 
maddedir. Eski Memurin Kanununun 7 veya 
9 ncu maddelerinde memurların siyasetle iştigal 
etmeleri yasaktır. Hüküm çok tuhaftır. Siyaset
le iştigalleri bilmuhakeme sabit olan memur
lar vazifelerinden tardedilir. 

Muhterem arkadaşlarım, eski Memurin Ka
nunu zannediyorum 1926 tarihlidir. Bilmuha-

— 2 3 0 -



M. Meclisi B : 131 
keme sabit olan Türkiye Cumhuriyeti içerisinde 
tek memur yoktur. 

Bilmuhakeme tâbiri ne demek? Hangi mu
hakeme ile sabit olacak, idari muhakeme ile mi, 
adlî muhakeme ile mi? Bunun iddianamesi eğer 
adlî muhakeme ise, adlî mahkemeler kanalı ile 
sabit olacaksa savcılar veya sorgu hâkimleri si
yasetle uğraşan memurun iddianamesini ne su
retle tanzim edecek? Çünkü alışılmış bir kaide
dir ki, savcılar ve sorgu hâkimleri Türk Ceza 
Kanununun veya özel ceza kanunlarının saraha
ten suç teşkil ettiği hallerde ancak dâva açabi
lirlerdi. Burada cezai müeyyide, Ceza Kanunu
nun tarif ettiği mânada cezai müeyyide olmadı
ğı için hiçbir memur aleyhine dâva açılmamış
tır. Netice ne olmuştur? Bilmuhakeme siyasetle 
iştigalleri sabit olanların tartları mümkün ola
mamıştır. 

Şimdi arkadaşlar, 1960 yılı İhtilâline kadar 
vatandaş olarak ve hepimizin tarafsız memur
dan şikâyetimiz vardı. Bunda müttefikiz. 

KADRİ EROGAN (Urfa) — Hâlâ var. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Devamla) — Taraf

sız memurdan şikâyetin hâlâ olduğunu ben ko
nuşurken değerli arkadaşlarım tarafından dahi 
ifade edildi. Şu halde vakıa yaşamaktadır. 

Kanun yapıyoruz, işe yaramıyan hükümler 
getiriyoruz. Çok rica ederim komisyonun hazır
lığı, otoritesi içerisine mağlûp olmıyalım. Bu 
müeyyideye şiddetle ihtiyaç vardır. 

Önergem şudur: Bu kabîl siyasetle iştigal 
eden veya tarafsız muamele yapmıyan memur
lara bir ceza koyalım, önergemde ceza vardır. 
Hususi bir madde halinde ceza koyalım, müey
yide olarak. Ve mahkemenin merciini de tâyin 
edelim. Mekanizmayı işletelim, önergem ancak 
bunu sağlıyor. 

Şimdi tarihten enteresan bir misal vermek 
istiyorum, ve takdirinize bu misalimle sığınmak 
istiyorum. Sene 1935, devrin Cumhurbaşkanı 
1935 yılında bütün Devlet memurlarının parti
ye intisaplarını emretmiştir. O devrin siyasi 
partisine bütün Devlet memurları girmiştir. 
Hattâ o kadar girmiştir ki, partinin il başkan
ları validir. Ama Memurin Kanununun 9 ncu 
maddesi de yürürlüktedir. Türkiye realitelerini 
rica ederim bilelim. Devlet Başkanı bütün me
murları partinin tabiî üyesi addetmiştir. O ka-
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dar ileri gidilmiştir ki, - tekrar ediyorum, bil
hassa tekrar basarak söylüyorum - 63 vilâyette, 
- o tarihte öyle idi, - 63 vilâyetteki 63 vali C. H. 
Partisinin il başkanı olmuştur. Bu şartlar al
tında memur siyasetle uğraşmadı dersek, tarihi 
kapatmış oluruz. 

Şimdi arkadaşlar, bunun tepkisi olmuştur, 
bunun nazari bakımdan tepkisi olmuştur; dev
rin Başbakanı tarafından dahi tepkisi olmuştur 
ve bunun ilim adamları tarafından izahı yapıl
mıştır. Ve maalesef bu izahı da size söyliyeyim. 
İlim olarak mecburuz bâzı noktalara istinadet-
meye... Bakılmıştır, valilerin dahi, tek partinin 
elemanı ve vazifelisi olması, Memurin Kanunu
nun 9 ncu maddesi ile çelişir mi, çelişmez mi? 
Neticede verilen fetvada, çelişmez, denmiştir. 
Çünkü, denmiştir, «Memurin Kanununun 9 ncu 
maddesi, C. H. P. sinin dışındaki bir partiye me
murların girmesini yasak etmiştir. Bu da sabit
tir. 

Şimdi ben, arkadaşlar, çok eski tarihimizden 
intikalen getirdiğim bu misali, 1960 İhtilâli ari
fesinde, bütün memurların politika içine girip, 
hakikaten Devlet itibarını sarsan tasarrufları
na kadar ulaştırıyorum. 1961 Anayasasından 
sonra yepyeni bir Personel Kanunu getiriyo
ruz. Sadece temenniden ibaret bir hüküm geti
riyoruz. (Memurun siyasetle uğraşması yasak
tır, taraflı hareket etmesi yasaktır.) diyoruz. 
Ya uğraşırsa; hiç bir cevap yok. Şimdi zanne
diyorum komisyon bu sözlerime rağmen iştirak 
etmiyoruz diyecektir. Kanaatimce büyük bir 
kusur içerisindeyiz, büyük bir hata içerisinde
yiz. Bu tarihten. sonra şayet bir memur siya
setle uğraşır ve şayet bir memur taraflılığını 
terk etmezse zannediyorum büyük ölçüde ku
sur Büyük Millet Meclisinde olacaktır. Takdiri 
sizin reylerinize bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, buyurunuz. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, çok kıymetli dostum Fahir Bey 
heyecan bakımından haklıdırlar, endişelerinde 
de haklıdırlar. Kanun tasarısını sonuna kadar 
okuduklarınada kaniim. Eğer disiplin kısmına 
kâfi derecede üzerinde durarak dikkat etmiş 
olsalardı, bu teklifi yapmalarına lüzum yok idi. 
Ve o zaman, arzularının disiplin kısmında yeri
ne geldiğini göreceklerdi. Biraz evvel 6 ncı 
madde hakkında ki söylenen sözlerde bu elisip-
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İhı kısmı ile bütün bu bölüm tamamen değer
lendirilmiştir. Bir temeniden ibaret kalmıştır. 
Bunlar en ağır şekilde kendilerininde arzu et
tiği gibi müeyyideye bağlanmıştır. Ben sadece 
124 neü maddeyi okumakla iktifa eçleceğim. 

«Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülme
sini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin 
ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak em
rettiği ödevleri yurt içinde veya yurt dışında 
yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıl
dığı hususları yapmıyanlara, yasakladığı işleri 
yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık dere
sine göre aşağıda sıralanan disiplin cezaları ve
rilir.» denmektedir. 

Binaenaleyh, Kanunun ikinci bölümünde 
yer alan sadakat tarafsızlık, ve sonra okuna
cak diğer hususlar bu 124 n.cü madde ile arzu 
edildiği gibi bir müeyyideye bağlanmıştır. Di
siplin cezaları da, ihtardan başlıyarak, memu-
iryetten ihraca kadar bütün halleri içine al
maktadır. Disiplin cezalarının bu tarzda en 
ağır şekline kadar tatbiki mümkün olması ka
nunda derpiş edilmiş iken, bunların memura 
vereceği garantiler de bu bölümde yer almıştır. 
Zamanı geldiğinde görülecektir. Binaenaleyh; 
tekrar ediyorum, yedinci maddenin de sonuna 
bir müeyyide bağlamaya lüzum yoktur. Bu mü
eyyide biraz evvel okuduğum 124 ncü maddede 
disiplin kısmında kemali ile yer almıştır. Mad
denin aynen kabulü isabetli olur. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem arka

daşlarım, 7 nci maddenin son bendine Fahir Gi-
ritlioğlu arkadaşımın serdettiği fikir istikame
tinde her hangi bir fıkra eklenmesine lüzum ve 
zaruret olmadığı kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa düzeni 
içerisinde ve gerekse idari, adlî, askerî ve diğer 
mevzuat muvacehesinde vazife ve mesuliyet te-
kabbül eden hakiki ve hükmi şahıslar bu vazi
felerini bu hudutlar dairesinde ifa etmekle mü
kelleftirler. Bu mevzuat haricinde bir davra
nış ve harekette bulunan özel şahıslar, âmme 
hizmetini gören şahıslar mutlak surette Devle
tin kudretini karşılarında göreceklerdir. Memu
rin Kanununun 9 ncu maddesi hükmüne göre 
(siyasetle iştigal,' bir memurun tardını mucip^ 
tir,) şeklinde bir hükmü muhtevi bulunmakta-
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dır. Bu idari yönden bir inzibattır. Memur si* 
yasetle iştigal ettiği takdirde, davranış ve hare
ketlerini her hangi bir siyasi teşekküle mal edil
diği takdirde bunun hareketini, davranışını, ta
sarrufunu, muamelesini tecziye edecek, müeyyi
de altına alacak adlî mevzuatta muazzam hü
kümler mevcuttur; müeyyideler mevcuttur. 
Türk Ceza Kanununun, vazifeyi suiistimal, va
zifeyi ihmal suçlarından dolayı 240 - 230 ncu 
maddelerine taallûk eden hükümler doğrudan 
doğruya memurlar hakkında vazifelerinden mü
tevellit tatbik edilen ve bu istikamette hazırlan
mış, vaz'edilmiş hükümlerdir. Onun için yedin
ci maddeye bir fıkra eklenmek suretiyle bu ka
nunu, bu maddeyi haşiv bir hale getirmekte 
fayda mülâhaza etmiyorum. Kaldı ki;'eğer Me
murin Muhakemat Kanununun Hükümetin sevk 
ettiği şekilde eğer değiştirildiği takdirde, artık 
memurlar vazifelerinden mütevellit suçlardan 
dolayı doğrudan doğruya savcılıklar tarafından 
takibata mâruz bırakılacaklar ve savcılıklar ta-
rfmdaiı tanzim edilecek iddianameleri mahke
melere tevdi edeceklerdir. Bu durum karşısın
da memurlara ayrı bir müeyyide vaz'etmek ve 
ayrı bir müeyyideye muhatap kılmak kanunla
rın mevcudiyetini, maddelerin mevcudiyetini ka
barık kılar ki; bu da adlî mevzuat yönünden 
doğru değildir. Maddenin kabul edilmesinde 
fayda vardır. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Burak. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RATİP TA-
HtR BURAK (İstanbul) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; 

Tasarının ikinci bölümü memurların ödevle
rine ve sorumluluklarına taallûk ediyor. Bura
da Fahir Giritlioğlu arkadaşımızın istediği gibi 
cezai hükümler koymanın yeri yoktur. Arkadaş
larımın büyük bir vukufla iyiden iyiye yapılmış 
bir tetkik neticesi olan bilgiye dayanarak ver
dikleri izahata komisyon olarak tamamen katı
lıyoruz. 7 nci bölümde, disiplin hükümleri var
dır. Burada ikinci bölümde, yedinci maddede 
biz, memurun ödevi nedir, sorumluluğu nedir? 
Temel hükümlerdir, bunu tadatla iktifa ediyo
ruz. Disiplin hükümlerini tecavüz eden bir suç 
işlediği halde memur, umumi cezai hükümlere 
tabidir. Adalet mekanizması icabını yerine geti
rir. Bu bakımdan Fahir Giritlioğlu arkadaşımı-
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znı değiştirge önergesine katılmadığımızı saygı
larımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Fahir C4iritlioğlu, buyu
runuz. 

FAHİR GtRİTLtOĞLU (Edirne) — Muh
terem arkadaşlarım; huzurunuzu ikinci defa iş
gal ettiğim için özür dilerim. Bir zarurettir be
ni ikinci defa ortaya çıkartan. 

Evvelemirde muhterem grup sözcüsünün mu
kabelesine ve Sayın İlhamı Ertem'in keza iddi
alarıma karsı mukabelesine mııterizim. Şöyle ki; 
disiplin cezasına ümidi bağlamış şekilde konuş
maktadırlar. Eski Memurin Kanununda da di
siplin cezaları var- idi. Eski Memurin Kanunu
nun tatbikatından tipik bir misal verdim ve eski 
Memurin Kanununun şikâyetlerini bugüne ka
dar ulaştırıyoruz, 'kırk senelik tatbikatta şikâ
yetleri durdurmaya muvaffak olamadık. İkti
darlar değişti, partiler değişti fakat şikâyetler 
ayniyetini muhafaza ediyor. 

Daha ileri gidelim, hepimiz şahit oluyoruz, 
hepimizde birer mavi boncuk var. Dairelere 
gittiğimiz zaman acıdır, bu hakikati ama ifade 
edeyim müsaade ederseniz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin listeleri hazırdır. Gelenin meş
rebine göre kalem ediliyor, tesbit ettik. Tatsız 
bir ortam içerisine girmiştir Türkiye Bunu bu
gün kurtarmak bizim elimizdedir. Hukuk mü
eyyidemiz olmaz arkadaş! a i'. Diyoruz ki, di
siplin cezası vardır. Disiplin cezası hukukun en 
zayıf müeyyidesidir. Disiplin cezası eski Memu
rin Kanununda da vardı, aynı hükümler vardı. 
Eski Memurin Kanununda disiplin cezasını 
aşan bir ceza da vardı. Bil muhakeme sabit ol
duğundan tart edilir, deniliyordu, ifade ettim 
yine yetki ile ifade ediyorum, öğrendim, Tem
yiz Mahkemesinden tek bir vaka geçmemiş. 
Hiçbir memurun tardedildiğine dair ceza tat
bikatı tesbit edilmemiştir. 

Şimdi arkadaşlar, anlıyorum ki, Komisyon 
da benim noktai nazarıma iştirak etmiyor. İki 
gün evvel aldığım bir karar gereğince 125 nci 
madde üzerinde de konuşma imkânımız yok
tur. Nedir bu .125 nei madde"? Disiplin cezala
rından bahseden bir maddedir. Der ki, «Âmirin 
teklifi üzerine disiplin kurulu tarafından şu 
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cezalar verilir.» Hangi suç için verilir! Bu, ya
zılı değildir. 

Şimdi ortada tarafsızlıktan bahseden, Ana
yasaya sadakatten bahseden hükümler var. Bu 
hükümlere muhalefet halinin «tart» olacağına 
atıf yoktur. Kanun vaz'edilirken, tasarı hazır
lanırken bu atfı yapmak hatasına düşmüşüz, 
yok. 125 nei maddenin «E» fıkrasında böyle 
bir kayıt yok. Bizde disiplin cezalarının en 
ağırı nedir. Çoğumuz idarecilikten geldik, ço
ğumuz âmir mevkiini işgal ettik. Kendisine ita
at .etiniyen memuru en ağır ceza ile cezalandı
rırız. 

Muhterem arkadaşlarım biz de Anayasayı 
ihlâl suçu mefhumu daha henüz teşekkül etme
miş. Bizim cemiyetimizin suçları basittir. Adli-' 
yeci arkadaşalrım pekala bilirler. Adliyeci ar
kadaşlarımın ceza mevzuatı ile uğraşanları 4 -
5 maddenin içinde kıvranır dururlar. Adam öl
dürmek suçtur, hırsızlık suçtur, ırza geçmek 
suçtur. Bunun gibi beş altı tane daha iptidai 
mânada işlemler suçtur. Türkiye'de amme hu
kukunu ihlâl eden fiillerden mütevellit bir kim
senin suçlandığını tesbit çok zordur. Mümkün 
değildir, misali iste şu Kızılayda ki, olaylar. 
Ankarada gözümüzün önünde günlerden beri 
polis yakalar, ademi takip, polis yakalar ade
mi takip... Meğer halkı rahatsız edecek gürül
tülü şekilde Uyanış Gazetesini satarlarmış. Bu 
değil tatbikat. Demek isterim ki, iptidai bir an
layış içinde tatbikatımızı yürütüyoruz. Şimdi 
memurun, hele iktidar partisini iltizam ettiği-
ğini tasavvur ediniz, o memuru iktidar parti
sinden âmir mevkiindeki bir kimse tardeder mi"? 
Realiteleri konuşturuyorsak rica edeyim bana 
müsbet cevap veriniz. Tardeder mi6? İmkân 
yok. Bilâkis takdir eder. Bu hakikatler gözü
müzün önündeyken, bugün iktidar filân parti
nin, öbür gün falan partinin, ama unutmıyalım 
ki, koalisyonlarla idare edilmesi mukadder olan 
bu memlekette memur ahlâkı daha çok elastiki
yet kazanacak, gününe göre, zamanına göre. 
partisine göre şekiller değiştirecek. Bu durum
da siyasetin bu oynaklığı karşısında memurları
mızı korumaya mecburuz. Müeyyideyi ben bu
nun için istedim. Önergemin reddedilme tehli
kesini seziyorum. Bu tehlikeyi sezdiğim için ki -
125 nci maddede de konuşma imkânı bulamıya-
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cağım, Çünkü vaktiyle bir önerge vermemişim, 
aldığımız karar gereğince bir tuhaf durum içe
risindeyiz. - Bu itibarla 2 nci önergeyi veremiye-
ccğlm için 7 nci madde ile ilgili, 125 nci madde-
ve atfeden bir önerge vermek zorunda kaldım. 
iliç değilse dedim ceza müeyyidesi vaz'eden 
önergem, reddedilirse 2 nci önergemi şu tarzda 
hazırladım: «G ve 7 nci maddelerde yazılı sa
dakat ve tarafsızlığın sağlanması için 125 nr>i 
maddenin (E) fıkrasına tard cezası müeyyide
sinin konulmasını teklif ederim.» Şeklinde bir 
önerge verdim. Hiç değilse 125 madde işlerken 
tarafsız kalan bir memur tard edilmiş olsun. 
Sarahat olsun sadakat eden bir memur tard 
edilmiş olsun; bu müeyyide sarih bir duruma 
gelmiş olsun. Yoksa, aksi takdirde disiplin ce
zalarının bu durumu getireceğine âmirin takdi
rine kalmış disiplin müeyyideleriyle biz bu du
rumumuzun götürüleceğine ihtimal vermiyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarımdan tekrir tekrir 
ceza müeyyidesi şeklinde ortaya koyduğum 
7 nci madde ile ilgili önergemin kabulünü is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Başbakan adına mı konuşa
caksın] nz. 

Buyurun Devlet Personel Dairesi Başkanı. 
Sayın Hasan Şükrü Adal. 

BAŞBAKAN ADINA DEVLET PERSO
NEL DAİRESİ BAŞKANI HASAN ŞÜKRÜ 
ADAL — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri, 

Sayın Fahir Giritlioğlu tasarı hazırlanırken 
bir hataya düşüyorlar. «Müeyyideler bu kanun 
tasarısına konmadı» dedi. Bu sebeple söz aldım, 
huzurunuzu işgal ettim. 

Tasarı hazırlanırken bu konu ciddiyetle ele 
alınmıştır ve uzun tartışmalardan, tetkiklerden 
sonra Hükümete ve Hükümetten de Yüce Mec
lislere getirilmiştir. O kadar ki, İstanbul Üni
versitesinin ve Ankara Üniversitesinin bu hu
sustaki sayın profesörleri de bu toplantılara iş
tirak etmiştir ve bir sistem olarak getirilmiştir. 
Gerek disiplin mevzuları, gerek bu husustaki di
siplin cezaiarmdaki sistemler... 

Şimdi burada ayırdedilmcsi lâzımgelen bir 
mesele Ceza Kanunundaki suç ve ceza sistemi 
ile, disiplin sistemindeki suç ve ceza sistemini 
birbirine karıştırmamak lâzımdır. Ceza Kanu-
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nundaki sistem de suçun mutlaka ceza karşılığı
nı göstermek zarureti aşikârdır. İşte tesbit edi
len sistemler arasında kozal sistem, yani suçun 
mutlaka karşılığını gösteren, cezasını gösteren 
sistemle, geniş şekilde cezaları sıralayan ve dere
cesine, niteliğine, ehemmiyetine göre tatbik edi
len sistemler arasında,biz bugünkü sistemi tercih 
etmiş bulunuyoruz. Yani yasaklar, ödevler gös
terilecektir, umumi olarak ve ondan sonra da 
umumi disiplin hükümlerinde, 125 nci madde
de disiplin cezaları tesbit edilecektir. Ve öyle 
yaptık. Dikkat buyurursanız bu 2 nci bölümde
ki hükümlerde sıra memurun yapamıyacağı iş
lerdir, yasaklardır. Buna mukabil 125 nci mad
dede bu ve diğer bölümlerdeki yasaklar yapıldı
ğı ve ödevler yapılmadığı takdirde memura ve
rilecek olan disiplin cezalarının gerek dereceleri, 
gerekse usulleri tesbit edilmiştir. Binaenaleyh, 
bir kere müeyyide yok değil, müeyyide var. Bu
na niçin gidildi? 

Bir kere Devlet hayatı çok mudildir. Meslek
ler ayrıdır. Tabiî işlenen suçlarda da farklar 
vardır, dereceler vardır. Memurin Kanununun 
eski sisteminin işlememesinin başlıca sebebi de 
bu idi. Meselâ sarhoşluğu itiyadedinmek, ihracı 
muciptir. Bâzı mesleklerde sarih olarak zikre
dilmiştir. Her hangi bir şekilde bir evrakı kay
betmek, bâzı mesleklerde bir ihmaldir, bâzıların
da da çok ağır suçtur. Bir dosya memurunun 
her hangi bir evrakı kaybetmesi büyük bir suç 
teşkil etmez, buna disiplin cezalarının sırası 
içinde ihtardan, kınamadan, ve kademe durdur
masından, yani maaş durdurmasından yukarıya 
belki bir ceza verilemez. Ama bir hariciye me
murunun bir şifreyi kaybetmesi veya her hangi 
bir şekilde bir başka suç işlemesi mutlaka o sı
nıf içerisinde, o hizmet kolu içerisinde daha 
ağır bir cezayı istilzam eder. Binaenaleyh, 
derecelerin tâyininde eğer biz buraya her mad
dede bir suçun karşılığını gösterecek olursak, 
memuriyetlerin önemlerini, hizmetlerin önemle
rini tâyin edemiyeceğiz. Bu bakımdan maddenin 
lütfedilip Yüce Meclis tarafından Hükümetin 
getirdiği gibi, Geçici Komisyonun getirdiği şe
kilde kabul edilmesini bilhassa istirham ediyo
ruz. Aynı zamanda Sayın Fahir Giritlioğlu 'ıran 
ikinci önergesini de metot bakımından mahzurlu 
görüyoruz. Çünkü, böyle bir madde eklendiği 
takdirde bütün diğer maddelere de aynı şekilde 
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ilâveler yapılması lâzimgelecek ve sistem bozula
caktır. 

Bu bakımdan mâruzâtımı hulâsa edeyim; ta
sarının bu maddesi hazırlanırken çok tetkik edil
miştir. Binaenaleyh bugün tasarı meslek haya
tının niteliklerine tamamen uygun, ilmî, hukukî 
esaslara uygundur. Maddenin aynen kabulünü 
istirham eder, hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurun, 
Sayın Oğuz. 

TAkÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlarım; memurların siyasetle iştigal etmek
leri halinde mevzuatımızda mevcudolan müeyyi
deleri ikiye ayırmak iktiza eder, mevcut tatbi
kat yönünden. Müeyyidelerin birisi idari müey
yideler, diğeri ise adlî müeyyidelerdir, idari mü
eyyideler, biraz evvel komisyon sözcüsünün ifade 
ettiği gibi, müzakere edilmekte bulunan tasarı
nın 125 nci maddesine giren ve o madde içinde 
mütalâa edilmesi icabeden ihtar, tevbih, maaş 
kat'ı ve saire cezaları. Bunlara disiplin cezaları 
denir. 

Adlî müeyyideleri ise doğrudan doğruya 
muhtelif yönden ve muhtelif zamanlarda müta
lâa etmek iktiza eder. Meselâ, bir memur seçim 
esnasında, seçimlerin muayyen bir müddeti için
de, propaganda müddeti içinde siyasetle iştigal 
ettiği takdirde Seçim Kanununa muhalefetten 
dolayı yargılanır, dâva edilir ve tecziye edilir. 
Şu halde Seçim Kanununa muhalefet eden bir 
memura müeyyide tatbik edilmesi karşısında, 
ayrıca politika ile iştigal etti diye bu tasarıya, 
7 nci maddeye bir müeyyide eklemek zaittir ve 
faydalı değildir. 

Diğer yönden yine bir memur davranış ve 
hareketleriyle seçimden gayri zamanlarda poli
tika ile iştigal eder, muayyen bir partinin pro
pagandasını yapar, muayyen bir siyasi teşekküle 
mensup insanların emellerine hizmet eder, ta
sarrufta bulunursa, Ceza Kanununun müeyyi
deleri önümüze çıkar. Biraz evvsel izah ettiğim 
gibi, memurun muayyen istikamette işlemiş ol
duğu suçtan dolayı vazifesini suiistimali mev
cuttur, vazifeyi ihmal hususları mevcuttur. Kal
dı ki, bu hâdiselerin hukukî tavzifini yapaeak 
olan adlî mercilerdir. Adlî mercilerin görevi dâ
hiline giren bir meseleyi yeniden zait olacak şe
kilde kanun tasarısına ithal etmek doğru değü- i 
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dir. Ve faydalı mütalâa etmiyorum. Maddenin 
kabul edilmesinde zaruret mevcuttur. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, sadece bir hususu tavzih için söz 
aldım. Çünkü bu maddeye müeyyide eklenmesi
ni istiyen arkadaşlarımızdan Sayın Giritlioğlu 
disiplin cezalarının tatbikinin âmirin keyfine 
kaldığını söylediler. Bu hakikaten böyle ise bü
yük şekilde zarar doğurabileceği akla gelebilir. 
Kendilerinin belirttiği gibi iktidar partisine 
mensup âmir bu tarzdaki siyasete karışmış bir 
memuru müsamaha ile karşılar ve neticede de 
disiplin cezası işlemez. Bu maddede konulan hü
küm de müeyyidesiz kalır gibi gelir. Ama haki
kat bu tarzda değildir. Çünkü, tıpkı memurin 
muhakematmda olduğu gibi, eğer, memurun po
litika yapmasından, siyaset yapmasından dolayı 
zarar görmüş kimseler var ise, bu zarar gören 
kimseler âmirin bu memur hakkında açtırdığı 
soruşturma neticesinde kuruldan çıkacak karara 
tatminkâr olmazsa bu karar aleyhine Damştaya 
kadar müracaat edebilir. Binaenaleyh, bu mad
delere uygun harekette bulunmıyan veya şu 
maddede yazılı hususları yerine getirmiyen me
murların disiplin cezası görmesi âmirin keyfine 
tâbi değüdir, Damştaya kadar varan kazai mu
rakabeye tabidir. Maddenin aynen kabulü, sis
temin bozulmaması faydalıdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu tara
fından verilmiş bulunan değişiklik önergesini 
okutuyorum. 

(Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAH

RETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Katü-
m*yoj?uz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... An
laşılmadı efendim. Lütfen Sayın, Fahir Giritli
oğlu tarafından verilmiş bulunan önergeyi oyu
nuza sunuyorum, 

T AL AT OĞUZ (Mardin) — Usulü yönden 
oylanamıyacağına dair mütalâam var. 

BAŞKAN — önergenin Tisulü yönden oyla
nıp oylanamıyacağım biz biliriz, lütfen oturun. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edümemiştir. 
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KADRİ EROĞAN (Urfa) — Yanlışlık oldu 

itiraz ediyorum. 
BAŞKAN — Divan kâtiplerini unutuyorsu

nuz. Maddeyi metinde yazılı olan şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde metinde yazılı olan şekli ile kabul edil
miştir. 

Davranış ve işbirliği : 
MADDE 8. — Devlet memurları, hizmet mü

nasebetiyle halkla temaslarında nazik davran
mak ödevindedirler. 

Devlet memurları, üstlerine, birlikte çalıştık
ları arkadaşlarına ve maiyetlerine karşı da aynı 
şekilde hareket ederler. 

Devlet memurları, resmî sıfatlarının gerek
tirdiği itibar ve güvene lâyık olduklarını hiz
met içindeki ve dışındaki davranışlariyle göster
mek zorundadırlar. 

Devlet memurlarının iş birliği içinde çalış
maları esastır. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kürsüden açıklıyacağım sebeplerle tasarının 

8 nci maddesinin yeniden tedvini için komisyo
na iadesini arz ederim. 

Ankara 
Emin Paksüt 

BAŞKAN — Sayın Paksüt zatıâliniz bir 
önerge vermişsiniz. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Komisyon lüt
fetti benim noktai nazarımı dikkate aldı. Oya 
arzına lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından düzenlen
miş maddeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza verilen önergeler üzerine 

Devlet Memurları kanun tasarısının 8 nci mad
de 1 nci ve 2 nci fıkralarının kaldırılması uy
gun görülmüştür. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 

BAŞKAN — Komisyon tarafından yapılmış 
bu değişikliği oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Maddeyi 
vâki bu değişiklikle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde bu 
şekli ile kabul edilmiştir. 
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Yurt dışında davranış : 

MADDE 9. — Devlet memurlarından sürekli 
veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve 
araştırma için yabancı memleketlerde bulunan' 
lar Devlet itibarını veya görev haysiyetini mu
hil fiil ve davranışlarda bulunamazlar. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
9 neıı maddedeki (muhil) kelimesi yerine 

(kırıcı) veya (zedeleyici) gibi Türkçe bir kelime 
konulmasını arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Emin Paksüt 

Sayın Başkanlığa 
9 ncu maddedeki (muhil) kelimesi yerine 

(sarsıcı) kelimesinin konmasını arz ve teklif ede
rim. 

Tokat 
Ali Dizman 

BAŞKAN — Komisyon tarafından 9 ncu 
maddede vukubulan değişikliği okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
'Komisyonumuza verilen önergeler üzerine 

Devlet Memurları kanun tasarısının 9 ncu mad
desindeki (muhil) kelimesinin (zedeleyici) ola
rak değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 

BAŞKAN — Her üç önergeyi ayrı ayrı oy
larınıza sunuyorum. («Lüzum yok» sesleri.) Oya 
koymaya lüzum yok diyorsunuz. O halde 9 ncu 
maddeyi komisyon tarafından yapılmış bulunan 
bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde yapılan bu 
değişiklik şekliyle kabul edilmiştir. 

Âmire karşı sorumluluk : 

MADDE 10. — Devlet memurları, görevleri
nin iyi ve doğru yürütülmesinden âmirlerine 
karşı sorumludurlar. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi bu şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 10 ncu madde aynen ka
bul edilmiştir. 
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Emirlerin yürütülmesi, kanunsuz emir : 
MADDE 11. — Devlet memuru, âmirinin 

verdiği emirleri yerine getirmekle ödevlidir. 
Devlet memuru, âmirinden aldığı emri, Ana

yasa, kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine ay
kırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı, o 
emri verene bildirir. Ancak âmir emrinde İsrar 
eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emri yerine 
getiren sorumlu olmaz; sorumluluk emri verene 
aittir. 

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle 
yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumlu
luktan kurtulamaz. 

Devlet memuru, âmirinden aldığı emri, ko
nusu suç olmadığı halde yanlış takdirle suç sa
yar ve emri yürütmezse âmir, gecikmesinin za
rar getirebileceği hallerde, hizmetin diğer bir 
görevli tarafından yapılmasını sağlar veya gere
kirse kendisi yapar. 

Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu gü
venliğinin korunması için kanunda gösterilen is
tisnalar saklıdır. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergelerini okutuyo
rum. ! . 

Millet Meclisi Başkanlığına 
: 11 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkralarının 

metinden çıkarılmasını arz ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

Gerekçe : 
; Kanunsuz emre karşı, memurun direnmesi 

teminatım bu fıkralar amelî bakımdan tesirsiz 
kılmaktadır. 

BAŞKAN — Önergeniz üzerinde, buyurun 
Sayın Giritlioğlu. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, âmme hukukumuzun 
en enteresan bir noktasını şimdi çeşitli cephe
lerden cem'etmiş vaziyette ve bir kanun madde
si halinde müzakere ediyoruz. 

11 nci madde öteden beri idare âmirlerini, 
zabıta âmirlerini ve bilfiil zabıta memurlarını 
ilgilendiren bir konudur. Âmirin emrine itaat 
etmek mecburiyetinde olan memurlar acaba suç 
işlemekle karşı karşıya kalırlarsa veyahut da 
bıraktırılırlarsa nasıl hareket edeceklerdir? 
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27 Mayıs.İhtilâlinden evvel bu konu büyük 

ölçüde memuru müşkül duruma sokmuştur) bü
yük ölçüde! Ve sırasında âmir mevkiindeki kim
seleri dahi müşkül durumlara sokmuştur. Şâmdi 
biz dertlerimizin çaresini halletmek mecburiye
tindeyiz. Getirdik getirdik bu kanunu dayadık, 
fakat bu kanun da, öyle zannediyorum, hallet
miyor. 

Muhterem arkadaşlarım, eski mevzuatımızda 
birbiriyle açıkça çelişen iki madde vardı, açık
ça. Bunlardan bir tanesi âmirin emrini mutlak 
surette dinleme mecburiyetiyle karşı karşıya bı
rakan Memurin Kanunundaki memurlara ait hü
kümdür. Memur nihayet yazılı olarak müracaat 
eder, âmir İsrar ettiği takdirde memur vazifesi
ni ifa eder. Eski ahkâm bu idi. Buna mukabil, 
memurun suçunu asla affetmiyen Türk Ceza Ka
nununda ayrı bir ahkâm vardı. Âmir istediği 
kadar yazılı emir versin, fakat bu yazılı emri 
ifa eden memur Türk Ceza Kanununa göre suç
lu oluyor. Memurin Kanununa göre ifa etmez 
ise suçlu oluyor. Türk Ceza Kanununa göre ise 
ifa ettiği için suç oluyor. Bu vaziyet büyük öl
çüde memurlarımızı kararsız duruma sokmuş
tur. Eski ahkâm maalesef birbirine zıt iki hük
mü taşıyordu. 

Muhterem arkadaşlarım, bu iki zıt hüküm 
yeni mevzuatımız içerisinde de kısmen yer aldı. 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun ka
bulü sırasında bu mesele Büyük Millet Meclisin
de uzun uzun tartışıldı. Kesinlikle hal çaresi 
bulamamakla beraber kısmen telif edici bir for
mül bulundu. Şimdi 11 nci madde bu formül
den, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun
daki formülden biraz uzaktır. Müsaade ederse
niz niçin uzak olduğunu arz edeyim. 

11 nci maddenin birinci fıkrası orijinal bir 
fikir getirmiş değildir. Neden orijinal bir fikir 
getirmiş değildir? Çünkü 11 nci maddenin 1 nci 
fıkrası Anayasanın 49 ncu maddesi aynen al
mıştır. Anayasanın 49 ncu maddesini kelimesi 
kelimesine virgülüne kadar yazmış olmuş 1 nci 
fıkra. Bu bir Anayasa emri. Yazılsa da yazıl-
masa da zaten Anayasa emri. Mesele 2 nci fık
rada çatallaşmaktadır. Şöyle ki, eğer bir fiil 
karşısında memur ile âmirin ihtilaflı durumu 
olursa bunun hal çaresi nedir? 2 nci fıkra bunun 
cevabını veriyor. Yani diyor ki, konusu suç ol-
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mıyan hallerde memur bunu suç zannederse, , 
âmir de bunu suç zannetmezse ne olacaktır? j 
Muhterem arkadaşlarım, evvelâ bu maddenin ya
zılışında büyük bir eksiklik vardır Konusunun 
peşinen suç olmadığı prensibi kabul ediyor, iki 
vazifeli tasavvur ediniz. Birisi valid'r, diğeri 
emniyet âmiridir. Vali zanneder H, bu su? de
ğildir. Emniyet âmiri hâdisenin karşısındadır, 
suç olduğu kanısındadır. Bu iki Devlet memu
runun yanlış telâkkisine peşinen hüküm verme
ye hakkımız yoktur. Memurlardan birisi yanlış 
düşünüyor, yanlış düşünüyor ama, mutlak su
rette yanlış düşünen küçük rütbeli memurdur 
gibi bir prensibi benimsememize hakkımız yok
tur. Bazan küçük rütbeli memur doğru düşü
nebilir. Mutlaka bir kimse âmir mevkiinde olun
ca suçu tarifte, suçu vasıflandırmakla daha isa
betlidir denemez. Kaldı ki bâzı konuları mahke
meler dahi 'isabetle tâyin edemiyor. Temyiz 
Dairesi dahi isabetle tâyin edemiyor. Nihayet 
tevhidi içtihatlarla meseleleri hallediymt?. Bil
hassa bu kabil suçlar umumiyetle âmme nizamı 
aleyhine işlenen suçlarla ilgilidir. Hakikaten 
bunların objektif kıstaslarını bulmak çok zor. 
Bu vaziyet karşısında âmme nizamı nasıl işliye-
ccktir? Anayasanın 49 ncu maddesi ila .yetindi
ğimiz takdirde, konusu suç olan bir emri memur 
yerine getirmiyecektir. Bu hüküm tamam Fa
kat memurun tereddüdü karşısında hakîkaten 
konusunun da suç olması ihtimali varsa âmiri
ne yeni yetki mi tanıyacağız? Şimdi 2 r.̂ i mad
de böyle diyor, Âmirin takdirine bırakıyor, ko
nusunun suç olmadığını âmir kabul ettiği tak
dirde başka bir memura bu vazifeyi yaptırıyor. 
Direnen memurun yerine başka birisini ikame 
ediyor ve bu vazifeyi yaptırıyor. 

Kanaatimce bunu kanun şeklinde yazmamız
da büyük hatalar olabilir. Şöyle ki âmir bile 
bile kanunsuz bir emir verdi ise kendi takdir 
ölçülerine göre bunun kanunsuz olduğunu bil
mesine rağmen bâzı izahlarla hakikaten konunun 
suç teşkil etmediğini söyliyebiliyor ve savunur
sa, - böyle bir misali alalım - buna istinaden ver
miş olduğu emri olayla karşı karşıya bulunan 
memur infaz etmezse, direnirse, işi bu Laıarda 
bıraktığımız takdirde direnen memur âmiri ikaz 
etmiş olacaktır. Neye göre ikaz e+miş olacaktır? 
Hangi hukukun içerisinde ikaz etmiş olacaktır? 
Her şeyden evvel Anayasanın 49 ncu maddesi 
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hükmü içinde ikaz etmiş olacaktır. ÇünHi Ana
yasanın âmir hükmü vardır, öyle bir âmir hü
kümdür ki, memurun âmirinden de daha âmir 
bir hüküm taşır, mahiyet taşır. Binaen ıleyl, me
murun direnmesi, gayrikanuni emri veren âmir 
için bir ikazdır veya onun doğrudan doğruya so
rumluluğu için bir sebeptir. Fakat biz direnen 
memurun yerine 2 nci memuru ikame edebilme 
yetkisini âmire tanıdığımız andan itibaren âmir 
işlediği suçu kitaba uydurmaya başlıy^bilir. Ya
ni der ki, «Evet ben bunu kanunsuz görmedim, 
suç görmedim, memuruma emir merdim, o me
mur direndi, ben de 11 nci maddenin 2 rıci fık
rasına istinaden memuruma ısrar etmedim ve 
bir başka memuruma bu emri verdim. O başka 
memur da benim noktai nazarımı takabbül etti, 
noktai nazarrlıarımızdıa ittifak etti, iki kişinin 
noktai nazarı böyle ittifak ettiğine göre masu
mum, Hareketimizde suçluluk kasdı yokUu\*'der 
ve ikinci fıkra bu haliyle kaldıkça kasıtlı emirr 
lerin sorumluluğu azalmış olabilir. Burnuı için 
ben 11 nci maddeye Anayasanın âmir h'ikmü-
nün tekrar nakşedilmesinde faj'da görürüm. Fa
kat bunu da kâfi görürüm. İkinci fıkrav? ve on
dan sonraki fıkraları lüzumsuz ve tehlikeli ad
dederim. Bu itibarla önergemi takdün otum. 
11 nci maddenin iki ve üçüncü tıkraları • TI me
tinden çıkarılmasını bu gerekçeye istinaden arz 
ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Y<k. Ko
misyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET
TİN KERİM GÖKAY (İstanbul) - - Katılmıyo
ruz. 

(Edirne Milletvekili Fahir GiritlicŞItrnıın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul edil
memiştir. 

Maddeyi metinde yazılan şekliyle oyuruza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyf n!er.. 11 nci 
madde metinde yazılan şekliyle kabul edi'iniştir. 

Kişisel sorumluluk : 
MADDE 12. — Devlet memurları görevleri

ni dikkat ve itina ile yerine get'rmek zorunda
dırlar. Görevleriyle ilgili olarak idareye verdik
leri zararlardan ötürü Borçlar Kanununun hak
sız fiil esaslarına tabidirler. 
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BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde değişik

lik önergesi mevcut değil. 12 nei maddeyi metin
de yazılan şekliyle oyunuza sunayorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 12 nci madde avnen ka
bul edilmiştir. 

Kişilerin uğradıkları zararlar : 
MADDE 13. — Kişiler, kamu hukukuna ta

bi görevlerle ilgili olarak uğrad'kları zararlar
dan ötürü, bu görevleri yerine getireu personel 
aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dav M açar
lar. Kurum, genel hükümlere göre sorumlu per
sonele rücu eder. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
13 ncü madde, (İlgili kurum aleyhime) deyi

minden sonra : 
(Umumi yargı makamları nezdinde ve umu

mi hükümlere istinaden) deyiminin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Ed:rno 
Fahir GiritM< ğlu 

Gerekçe 
Yargı merciinin adlî Rakamlar olmasını be

lirtmekte ve umumi hukuk hükümlerinhı tat
bik edileceğini tasrih etmekte amelî fayda var
dır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cirit? ioğlu. 
FAHİR GİRİTLIOĞLU (Elime) — Pek 

muhterem arkadaşlar, kanaatimce personel mev
zuatımıza getirilen en önemli ve en enteresan bir 
hükmü münakaşa ediyoruz. Hakikaten şimdiye 
kadar buna benzer açık bir hüküm yok idi. Yal
nız, vazifesini yapmıyan hâkimler haklımda taz
minat dâvası açılacağına dair a»'ik bir hüküm 
vardı. İşlemiyen bir hüküm olmakla beraber bir 
teminat hükmü idi. 

Şimdi, 13 ncü madde; kişilerin kamu huku
kuna tabi görevle ilgili olarak uğradıkları zarar
lardan ötürü bu görevleri yerine petiren perso
nel aleyhine değil de; ilgili kurum personelin 
tabi olduğu kurum aleyhine tazminat dâvası 
açılacağını tasrih etmektedir. Ben bu mpcMeyi 
kendi anlayışım ölçüsünde açık bulmsktcyım. 
Çünkü inanıyorum ki, tazminat dâvası Panış-
tayda açılmaz; inanıyorum ki, tazminat dâvası 
hukuk mahkemesinde açılır. Fakat, lanninat 
dâvasına bakan Danıştay dairelerini de bilirim. 
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Bu vaziyet karşısında, içtihatlara meydan bı
rakmamak amaciyle, ben bir önerge vermek lü
zumunu hissettim. Tazminat dâvnsı açlacak. 
Nerede açılacak? Şu iki kelime ilâvesiyle, «'Umu
mi yargı makamları nezdinde ve umumi hüküm
lere istinaden». Umumi yargı makamları nezdin
de denince, mahkemeler bellidir, usul kanunla
rı artık bunu tâyin eder, Kanunlarımı:7 da belli 
olur, bir açıklık vermiş oluruz, İçtihatlardan 
kurtarır ve mekanizmayı işletmiş olurur. öner
gemin bu yönden lütfen kabulünü istirham ede
rim. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutup oyu
nuza sunacağım. 

(Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?,. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RAT1P 
TAH1R BURAK (İstanbul) — Lüzum görmü
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon lüzum görmüyor. 
Değişiklik önergesini oyunuza 3unuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Anlaşılmadı. Deği
şiklik önergesini tekrar oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Değişiklik cner-
gesi kabul edilmemiştir. 

Maddeyi metinde yazılı olan şeklivle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... EtmiyonJer... 
Madde metinde yazılı olan şekliyle kabul edil
miştir. 

Mal bildirimi: 
MADDE 14. — Devlet memurları, kendile

riyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocukla
rına ait taşınır ve taşınmaz mailen, alacalı ve 
borçları hakkında, özel kanunda yazılı hüküm
ler uyarınca, mal bildirimi verirler. 

BAŞKAN — Değişiklik önergeleri mevcut. 
14 noü mn4de üzerinde Saym Kadri Özek. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım, kanaatimce müzakere eülen bu ka
nunun en mühim maddelerinden birisinin görü
şülmesine sıra gelmiştir. 14 ncü madde Devlet 
hizmetinde vazife almış bulunan memurların mal 
bildirimine tabi tutulması keyfiyeti. Bu madde
den istihdaf edilen gaye ve maksat, rüşvet, hak
sız iktisap gibi birtakım kazançlara mâni olmak
tır. 
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Ancak bendeniz maddeyi dikkatle tetkik et

tim, bu madde ile alâkası bulunan mevcut mev
zuatımızın diğer hükümlerini de tetkik ettim, 
te}if imkânını bulamadım. 

Muihlterem arlkaidıaşlja'rıım, gıayîrflkiaJbfilli inaktır 
bir hakikattir ki, vatandaşın bugün en çok ıs
tırap çektiği konulardan birisi Devlet hizmetini 
ifa etmek, almış olduğu maaş mukabilinde ifa 
etmek mecburiyet ve mükellefiyetinde bulunan 
bir kısım Devlet hizmetlilerinin haksız iktisap 
yoluna saparak rüşvet alma yoluna gitmeleri
dir. Her gün bu gi'bi hâdiselerle karşılaşıyoruz. 
Sizi temin ederim arkadaşlarım. Bu gün de çok 
kere aynı şekilde bir hâdise ile karşılaştım. Be
nim seçim bölgemden gelen bir arkadaştan yir
mi bin lira rüşvet talep etmişler. Aeı bir ha
kikat. Bu arkadaş, bu vatandaş bana müracaat 
etmek mecburiyetinde kaldı. 

Muhterem arkadaşlarım, tedvin edilen mad
de rüşvet ve haksız iktisabı bertaraf etmek im
kânını temin etmekten uzaktır. Şöyle ki, mad
deyi tekrar okuyalım. Maddede deniyor ki ; 
«Devlet memurları kendileriyle eşlerine ve ve
layetleri altındaki çocuklara ait taşınır ve ta
şınmaz malları, alacakları ve borçları hakkında 
özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bil
dirimi verirler.» itiraf edeyim, buna dair olan 
kanunu tetkik etmedim. Ancak, burada Dev
let memuru olup da mal bildirimi mükellefiye
tinde bulunan kişinin kendisi ile beraber kimle
rin malları hakkında beyanda bulunmak mecbu
riyetinde olduğu sarahaten belirtilmiştir. Hal
buki muhterem arkadaşlar, bu madde tedvin 
edilirken düşünülmek lâzım gelirdi, dün alâkalı 
zevatla da görüştüm, bu konuyu. Bir âfettir 
muhterem arkadaşlar, rüşvet ve haksız iktisap. 
Bunun önüne mutlaka geçmek mecburiyetinde
yiz. Ama geçmek için sadece kavlen değil fiilen 
de gereken tedbiri almak zaruretini de kabul et
mek lâzımdır. Filhal Devlet memurunu memu
riyeti sırasında mal beyanına tabi tutuyoruz. 
Kendi malını bildirecek. Kanun da taşınır, ta
şınmaz mallardan bahsediyor. Karısının malla
rını bildirecek ve velayeti altında bulunan ço
cuklarının... Ne kadar dar bir çerçeve içinde 
mütalâa edilmiş. Binaenaleyh, bidayetinde de 
arz ettiğim gibi, maddenin istihdaf ettiği gaye 
ve maksadın tahassülüne bu tedvin şekli ile im-
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kân yoktur. Komisyondan istirham ediyorum, 
maddeyi ve şimdi arz edeceğim sebeplerini, tek
rar ele alsınlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kere Kanunu 
Medenide malûmunuz olduğu veçhile bizde ka
rı - koca arasında mal rejimi üç şekilde tedvin 
edilmiştir: Mal birliği, mal ortaklığı ve mal ay
rılığı olarak. Bunlar karı - koca arasında akdi 
bir münasebet olarak tahassül edebileceği gi
bi eğer, karı - koca arasında mevcut mallar 
hakkında her hangi, bir anlaşma mevcut değil
se, kanuni rejim mal ayrılığı rejimidir. Şimdi 

. istirham ediyorum, ben bir Devlet memuruyum, 
mal beyanında bulunmak mükellefiyetindeyiz. 
Ama bu mal beyaniyle birlikte karınım ve ve
layetim altında bulunan çocuklarımın da malla
rının nelerden ibaret olduğunu bildirmek mec
buriyetindeyim. O bir tarafta mal ayrılığı reji
mi caridir, karımı hiçbir surette ben bana ger
çek malını bildirmeye icbar edecek ne bir mü
eyyide ne de bir kuvvete sahip değilim. Şu hal
de memur olarak haksız iktisapta bulunabili
rim. Her zaman bulunabilirim ve günün birinde 
elde ettiğim haksız iktisap ve rüşvet yolu ile 
menfaatte bir memurun karısı bir apartman, 
her hangi bir taşınır veya taşınmaz mal elde edi
yor. Mütaaikıp defa vereceğim mal beyanında 
aynı durumu bildireceğim. Bana alâkalı memur 
soracak, senin karın böyle bir apartman dikti, 
bana vaktiyle böyle beyanda bulundu. Bunu ne
reden aldı? Ben bilmiyorum demek mecburiye
ti ile karşı karşıya kalacağım. 

Muhterem arkadaşlar, hakkında takibat ya
pılsa bu memurun, samimiyetle şunu temin ede
rim ki, ben bir avukat olarak bana böylesine 
tevdi edilecek yüz tane dâva olsa, hiç münakaşa-
sız bu dâvaları kazanacağım hakkında teminat 
verebilirim. İcbar edemezsiniz, bole bir mecbu
riyetiniz yok, böyle bir salâhiyetiniz yok. Şu 
halde bu meseleyi Ceza Hukuku yönünden ti e 
mütalâa etmek mümkün olabilir. "Resmî merci
lere kanunun tesbit ettiği mânada hilafı haki
kat beyanda bulunmak Türk Ceza Kanunu Mu
vacehesinde suçtur. «Hayır, ben suçlu değilim, 
çünkü beyan sahibi bizzat ben değilim, karı
mın malına aidolan beyan, karıma aittir. Ama 
beyanname bana aittir.» Garip bir şey bu. 
Onun hilafı hakikat şekilde bana olan beyanın, 
benim beyanda bulunmak mükellefiyetinde ol-
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duğum resmî mercieo bana izafe edilmesine, 
Ceza Hukuku anlayışı itibariyle imkân yoktur. 
Şu halde ne yapmak lâzım ? 

Gerçekten muhterem arkadaşlar, arz ettiği 
gibi hassas bir konudur. Memleketimizde rüş
vet, gayrimeşru iktisap ve saire gibi gayri ah
lâki davranışların bir realite olduğunu kabul 
etmek lâzım. Tenzih ederim, namuslu kişilere 
sözüm yok tabiî. Şu halde bunun önüne geçme
nin yollarından birinin bendeniz Sayın Başkan
lığa tevdi ettiğim önerge ile imkân dâhiline so
kulabileceği kanaatine sahibim. Ama lütfetsin 
Komisyon, bunu tetkik etsin, belki daha büyük 
bir mükemmeliyetle getirir. 

Muhterem arkadaşlar, hem memurun rüşvet 
almasına, haksız iktisabına mâni olmak bakı
mından ve hem de cezanın şahsiliği bakımın
dan verilecek olan beyannameleri daha geniş 
anlamda o Devlet memurunun, ne yapalım, ka
rısı ise karısı, babası ise babası, anası ise o da 
ve şayet varsa kayınpederi, kaymvaldesi ve hu
kukî mânada arz ettiğim şekliyle kan hısımları, 
va sihri hısımları itibariyle, üçüncü dereceye 
kadar hısımları ayrı ayrı mümkündür. Aynı za
manda Kanunu Medeninin mal ayrılığı rejimini 
de ihlâl etmemiş oluyoruz. Kadın mükellef de
ğildir, ama, o memurun kocanın karısı olması 
itibariyle bu beyannameyi lütfedin, o memu
ru murakabe edebilmek balonundan, şahsan 
vermeye kendi imzası ve mesuliyeti tahdında 
vermeye mükellef kılın. Samimiyetle inanıyo
rum. Muhterem arkadaşlarım, eğer biz bu mal 
bildirimi mükellefiyetini, arz ettiğim önerge
min şümulü ioinde mütalâa edersek, büyük 
çapta hani bir insan çaldığını gizleyeme çalışır 
ama gizliyecek hududu biz eğer namütenahi 
genişletirsek onun gizleme imkânlarını ortadan 
bertaraf etmek mümkün olabilir, edebiliriz. Şu 
halde artık rüşvet almak, haksız bir iktisapta 
bulunmak büyük cesaret ve cüret konusu olur. 
Sebep1? Kontrol cihazı mükemmel işlemektedir. 
itiraf edeyim, ki, tam bir mükemmeliyetle de
ğil. Onun da kaçamak yolu olacaktır. İnsanla
rın akrabasından aziz dostları yakın arkadaş
ları da vardır, Binaenaleyh o şekliyle de gizle
mek imkânı var. Fakat bunlar istisna teşkil 
edebilecek kadar, nâdir meselelerdendir. Bina
enaleyh istirham ediyorum, memleketimizde 
vatandaş ağzında her gün, her yerde uluorta mı-
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m uslu memuru dahi küçültecek ve kötü duruma 
sokacak bu konuşmaların, bu isnatların ve iftira
ların bertaraf edilmesini temin bakımından 
önergeye iltifat ederseniz her halde memleketi 
mizdeki bu kötü ve gayriaMâki davranışın 
önüne geçmek kısmen olsun imkân dâhilinde 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, özel temaslarımla 
muttali oldum, çok hürmet ettiğim Sayın Hilmi 
İncesulu arkadaşımız bu konuyla alâkalı kanu
nu tadil eden bir teklifte bulunmuş. Muhterem 
arkadaşlarım, burada o kanunun da tadilâtını 
yaparız. Yalnız burada Devlet memurunun ken
disi namına ve başkaları namına vermek mükel
lefiyetinde bulunduğu mal beyannamesinden 
bahsediliyor. Şu halde o tadilât gelsin, onu da 
tetkik edelim. Ama arz ettim, bu konunun ya
ni memurun kendisinin müstakillen kan hısımla
rının, ve sihri hısımlarının üçüncü dereceye ka
dar hepsinin müstakillen ve kendi imzaları tah
tında mal beyanında bulunmaları mükellefiye
tini tahmil etmekte, bu kanunun esprisine göre 
bir mâni yoktur. Şu halde benim önergem ka
bul edilirse, arz ettiğim mahzurların, yani me
mur efendim ne yapayım karım bana öyle söy
lemişti, onun malını ben bilmeye mecbur deği
lim, veyahut bana bildirmeye icbar edemem gi
bi mazeretler beyaniyle yine aynı minval üzere 
yürümesine mâni olmak imkânını sağlamış olu
ruz. 

Saygılarımı sunarım. 
ALt DÎZMAN (Tokat) — Sayın Başkanım, 

lütfederseniz evvelâ bütün önergeler okunsun, 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Kadri 
Özek ve Sayın Giritlioğlu tarafından verilmiş 
önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Personel Kanunu 14 ncü maddesinin aşağıda

ki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 
İzmir 

Kadri özek 

MADDE 14. — 
Devlet memurları ve üçüncü dereceye kadar 

usul ve füruu ile aynı derecede sihri hısımları 
ayrı ayrı taşınır, taşınmaz malları, alacak ve 
borçları hakkında özel kanunda yazılı hükümler 
uyarınca mal bildirimi verirler. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

14 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Madde 14. — Son fıkra : 
Verilen mal bildirimlerinin, memurun tabi 

olduğu dairenin âmiri tarafından, yılı içinde 
incelenerek, bildirinin memurunun yaşayışına 
uygun olup olmadığının tesbit ve tevsiki mecbu
ridir. Bu işlem yerine getirilirken 3 Hazi
ran 1942 tarih ve 4232 sayılı fevkalâde hallerde 
haksız olarak mal iktisabedenler hakkındaki 
Kanun hükümleri göz önünde tutulur. Keyfiye
ti kontrol ve tesbit zaptı, mal bildirimine ekle
nir. Âmir bu ödevi şahsan yapabileceği gibi, va
zifelendirdiği bir memuru vasıtasiyle de, yeri
ne getirebilir. Ancak: Memurun, daha üst bir 
vazifede bulunması mecburidir. 

Gerekçe : 
Teklif ettiğim fıkra maddeye eklenmediği 

takdirde, bu madde bir haşivden ibaret olacak
tır. Zira esasen 16 Haziran 1949 tarih ve 5440 
sayılı Kanunla devamlı veya geçici bir âmme 
vazifesi veya hizmeti gören vazifelilerin menkul 
ve gayrimenkul malları ile borçları hakkında 
mal beyannâmesi vermeleri mecburidir. 

Bu mecburiyete rağmen : Şimdiye kadar 
hiçbir memur hakkında, servetinden dolayı iş
lem yapılmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu, buyurunuz. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, memurların haksız ik
tisapları ile savaş edilmesi fikri ve onların ta-
kibedilmesi fikri 25 senelik mazisi olan bir fi
kirdir. 25 sene evvel bu ihtiyaç duyuldu ve 1942 
tarihinde bu hususu sağlamak amacı ile 4232 sa
yılı fevkalâde hallerde haksız olarak mal ik
tisapları hakkında bir kanun çıkarıldı. Halen 
bu kanun yürürlüktedir. Bu kanun takip şekil-1 

lcrini, usul şekillerini, kontrol şekillerini etraf
lıca anlatan, pratik hükümler getiren bir ka
nundur. Bu kanun yürürlükte iken ikinci bir 
kanunu çıkarmak lüzumunu hissettik. Bu ikinci 
kanun 16 Haziran 1949 tarihli Kanundur. 

Yedi sene nmra bu ihtiyacı niçin hissettik?.. 
Bahsettiğim 1942 tarihli kanun savcılara vazife 
yükleyen bir kanundur. İhbar ile igliyen bir ka

nundur. Bidayet işlemi savcılara intikal ettiril
dikten sonra takip ve tahkik usullerin? tesbit 
eden bir kanundur. Demek isterim ki. 294î> ta
rihli kanun kendiliğinden işliyen bir kar un de
ğildir. Bir tevdi kanunudur. Kchdieine tevdi 
edilen işi ikmal eden bir kanundur Tevdi işle
mi ne suretle yapılsın; tevdi işlemi ne suretle 
tekâmül ettirilsin. Bu ihtiyaç 1949 vılında ken
dini hissettirdiği içindir ki 1949 tarihinde 5440 
sayılı Kanun kabul edildi. Bu kanun Devlet 
dairelerinde çalışan bütün memurların Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri do dâhil elmak 
üzere, biz ilâveten bir de Anayasa hükmü ica
bı bu beyannameyi vermekteyiz, Devlet derele
rinde çalışan bütün memurların, bütün perso 
nelin mal beyannamesi vermesi mecburiyetini 
koyan bir kanundur. Bu suretle, asıl suçîsu ta-
kibedecek, mekanizmaya gereken işlemi tevdi 
edebilmek için doküman toplamak &maciyl>' 1949 
tarihinde bu kanun vaz'edilmiştir. Yani mal be
yannamesini memur dairesine verocek, bu mal 
beyannamesi münderccatı acaba memurun yaşa
yışına uygun mudur, memurun özel hayrıı be
yannamesine uygun mudur, aldığı aybUan baş
ka bir geliri var mıdır, bütün bu ^onu^m in
celenmesini sağlamış olacaktır. 1949 tarihli bu 
kanuna göre alınan beyannameler nszar bakım
dan düşünülür ki, incelenecektir. Filân memur 
tarafından verilen beyannamede hilafı hakikat 
hükümler varsa takibedilecektir. Filân memur 
tarafından verilen beyannamede gelirle.' göste
rilmiştir. Fakat memurun kifayeti, yosavıçı, özel 
hayatı, o beyannameye uygun değilse takibedi
lecektir. Neye göre? 1942 tarihli kamuıa göre... 

Şimdi arkadaşlar, Personel Kanunu 14 ncü 
maddesi ile malûmu tekrar etti, yeni bir gey ge
tirmedi. Personel Kanunu 14 ncü madde ile, 
tekrar ediyorum, hakikaten yeni bir sey getir
medi. Çünkü 1949 tarihli Kanun zaten yürür
lüktedir. 1949 tarihli 5440 sayılı Kanuna göre 
zaten mal beyannameleri verilmektedir. Perso
nel Kanununun 14 ncü maddesi ne diyor : «Me
murlar mal beyannamesi verir.» diyor. Zaten 
•bunun kanunu var ve bu kanun işliyor. Hâkim
lere de şâmil, askerlere de şâmil. MecPs üyele
rine, Yasama Organına da şâmil, işlivoı. £u hal
de zaten yürürlükte etraflı bir kanın vaıken 
bu 14 ncü madde kanaatimce haşivdir. Bu mad
denin konması faydasız mıdır?.. Hayır. Ama ik-

w~ 
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mal edildiği takdirde faydalı olacak. Müsaade 
ederseniz ikmal konusunu arz etmek İpte" :m. 

Muhterem arkadaşlarım, 1942 tariHi Kanu
nu arz ettim. 1949 tarihli Kanunu da nrz ettim. 
Maalesef 25 seneden bu yana mat beya.ıncnfesin
den dolayı tek bir memur hakkında tak-bal ya
pılmamıştır. Bir tek komiser hariç; tasrih edi
yorum. ihtilâl devresinin özel hukukumu saymı
yorum, özel muamelesini saym yorum. Bunun 
dışında binlerce ve yüzbinlerce ına! beyanııame-
si alınmış, usulen alınmış ki takibedilmemiştir. 
Demek isterim ki, 1942 tarihli Kanun. 3949 ta
rihli Kanundan habersiz, 1949 tarhli Kanat- ise 
1942 tarihli Kanundan habersiz. Her iki kanun 
birbirinden habersiz olduğu müddetçe ikisi de 
işliyememiş. Çünkü 1942 tarihli Kanunj Adalet 
Bakanları işletecek. Kendisine bir iş gelecek ki, 
kanun işlesin. 1942 tarihli Kanuni, idare âmirle
ri nazara almıyor. Neden nazara t:lnayrvr? Ken
dilerine mevdu bir iş değil diye nazara aJrjjyor. 
Onlar 1949 tarihli Kanunla iktifa ediyorlar. Ne
dir o kanun? Mal beyannamesini toplamayı em
reden kanun. Mal beyannameleri toplanmış, ev
rak mahzenlerimizi doldurulmuş ve doldurul
makta devam ediyor. Ama toplanın bu mal be
yannameleri bir gün bir kişi hakkında olumup 
da 1942 tarihli Kanunun müeyyidelerine ve 
tahkik usullerine havale edilmemiş. ?5 senelik 
Türkiye'yi tasvir ediyorum. 

Şimdi 14 ncü madde ile mesele tekrar PU üs
tüne çıktı. 14 ncü madde bir yenil :k getirmedi, 
1949 tarih ve 5440 sayılı Kanunun hükmünü 
getirdi. Mal beyannamesinin alınmasını emreden 
hüküm halinde geldi. Verdiğim önrrge şn 

Derim ki, 14 ncü madde olduğu gibi lalsın, 
ama altına bir fıkra ekliyelim. Ne yapalım bu 
fıkra ile? 1942 tarih ve 4232 sayılı halen yürür
lükte bulunan, fevkalâde hallerde mal iktisabı
na dair Kanunun işleyiş hükmünü 14 ncü mad
denin ikinci fıkrası olarak yazalım. Bunu for
müle ettim ve dedim ki; mal beyannamesini alan 
âmir, bu beyannameleri yılı içinde tetkiki^ mü
kellef olsun. Âmir bu tetkikini ya bizzat yapsın 
ya vazifelendirdiği âmir mevkiindeki diğer bir 
memuru vasıtasiyle yaptırsın. Bu beyannamele
ri tetkik ettikten sonra memurun yaşayışı ile 
mütenasibolmıyan kısımları tesbit ettiği takdir
de 1942 tarihli Kanunun muamelelerini ifa et
sin, yani o kanuna havale etsin. Eper mal be-
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yannamesini uygun görür ise tesbitini tevrîk et
sin, «tetkik ettim, gayritabiîlik görmedim» de
sin. Bu suretle mal beyannamelerinin okundu
ğu, ele alındığı anlaşılmış bulunsun ve bütün bu 
işlemleri yılı içinde yapması için âmir n.ovkiin-
deki kimselere ek fıkram ile ödev ver-iıiş bulu
nuyorum. Önergem bunu âmirdir. Yüksek Mec
lis önergemi kabul ettiği takdirde cylo zj.nnedi-
yorum ki bir ihtiyacı kesinlikle karşılı;* «cağız. 
Cemiyetin şikâyeti var, cemiyet hırsızlıktan ve 
rüşvetten şikâyet eder. Aynı zamanda cemiyet 
bazı memurların hakikaten ayniyle mütenasi
bolmıyan yüksek kiralı yerlerde oturduklarından 
şikâyet eder, kılık kıyafetinden ve yaşayış tar
zından şikâyet eder. Bütün bu şikâyetler tama-
miyle iftiradan ibaret değildir. Bu ş.'kâyttlerin 
haklı bir tarafı vardır. Buna mukabil, muhte
rem arkadaşlarım, memurlarımızın da 1 ul.uku-
nu korumaya mecburuz. Memurlarımızın kûffe-
si hu şikâyetlere muhatabolduğu müddetçe me
murlarımız töhmet altında kalmaktadır. Meka
nizmanın iyi işlemesi namuslu memur >in temi
nattır. Hakikaten ahlâki bakımdan inhiraf gös-
ren memurlar için de bir müeyyide ohıv veya
hut bir ceza sebebini teşkil eder, lakip sebebini 
teşkil eder. Ben verdiğim önerge ile mekanizma
nın hiç. değilse işliyeceği kanaatini muhafaza 
ediyorum. Bir nisbet dâhilinde dahi 1912 ta
rihli Kanunu, 1949 tarihli Kanunu işletmeye im
kân sağlarsak yapıcı bir iş yapmış oluruz. Ak
si takdirde bu 14 ncü madde sureti katiyede 
hem fuzulidir ve hem de lüzumsuzdur. Fu^uli-
dir, çünkü, zaten 5440 savılı Kanun yürürlük
tedir, 14 ncü madde hükmü orada vardır. Lü
zumsuzdur çünkü, 25 seneden b^ri bu mal be
yannameleri işe yaramamıştır, beyhude yere 
Devlete külfet, memura zahmet \ermiyeİ.irn, kâ
ğıt israfına kapılmıyalım. Bu işi müspft bir is
tikamete çevirmek için 14 ncü madde ile ilgili 
önergemin nazarı itibara alınmasını bilhassa is-
tirnam ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Hilmi İncesulu. 
HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Muhterem 

arkadaşlarım; Sayın Kadri özek ve Sayın Girit-
lioğlu ehemmiyetli bir konudan bahsettiler. Has
sasiyetlerine teşekkür etmemek mümkün değil. 
Ancak bizim hazırlamakta olduğumuz Devlet 
Memurları Kanunu bir anakoddur ve bu inada 
Anayasamızın 59 ncu maddesi şöyle bir hüküm 
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de kabul etmiştir: Kamu hizmetine girenlerin 
mal bildiriminde bulunmaları kanunin düzenle
nir demektedir. Filhakika âmme hizmetindi) ça
lışanların mal beyanına taallûk eden 3042 ve 
1949 tarihli kanunlar vardır ve işlememektedir. 
İşlememesinin sebepleri de yine sayın hatipler 
tarafından anlatılmıştır. Bendeniz Sayın Şefik 
İnan'la beraber bunları nazarı itibara alarak 
idari tatbikattaki müşahedelerimize de istina
den bu kanunların işler hale gelmesini «ağlamak 
maksadiyle 1963 yılının sonlarında bir karnın 
teklifi takdim etmiştik. Bilmiyorum hangi ko
misyondadır, bugüne kadar her hangi bir şekil
de konuşulduğuna ait bir davet de almadık. 
Şimdi bu Personel Kanununun 14 ncü maddesi 
ile konulmak istenilen hüküm 1942 ve 1949 ta
rihli kanunların yerine bugünkü ihtiyaçlarımı
za cevap verecek ve o kanunların işlememekle 
maluliyetini bertaraf edecek yeni bir kanunun 
Personel Dairesince hazırlanma mükellefiyetini 
sağlıyacak nitelikte bir hüküm olarak telâkki 
edilmiştir. Bendeniz de Komisyonda özel ola
rak bulunduğum zaman yapılan müzakerelerde 
Komisyon Divanı ve Personel Dairesi gerçeğin 
bu yolda olduğunu beyan ettikleri için gerek 
Sayın Kadri özek ve gerekse Fahir Giritlioğlu'-
nun takdirlerinin çok yerinde olmakla beraber 
yeni tedvin edilecek bir kanuna temel teşkil et
meleri daha isabetli olacağı kanaatindeyim. Per
sonel Kanununun bu anahükmünü Anayasaya 
paralel olarak koyduktan sonra Hükümetten te
mennim, dolayısiyle 160 sayılı Kanunun Devlet 
Personel Dairesine verdiği görevler arasındadır, 
(İ) fıkrasında yazılıdır, bu ve benzeri hükümleri 
hazırlamak görevleri arasındadır. Biran evvel 
mamurların mal beyanına taallûk eden büküm
leri tedvin edip ve hayatımıza pratik hükümler 
ve iğler bir kanun halinde gedmelerinin uygun 
olacağı kanısındayım. Devlet memurları tasarı
sı kanununun bütünlüğünü bozmayalım. Bunun 
ana bir kod olarak kalmasını mahfuz tutalım 
ve maddeyi aynen kabul edelim. İstirhamım 
bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın tlhami Ertem, buyurun. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım; önerge sahibi arkadaşlarımız ka
nunun gayesini gözden uzak tutarak önergeleri
ni vermektedirler. Bu kanun Devlet memurları
nın hizmet şartlarını, niteliklerini atanma ve 

18. 6. l&ö Ö :â 
yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, 
ödev, hak, yüküm ,vc sorumluluklarını, aylıkla
rını ve ödeneklerini tanzim etmek maksadıyla 
hazırlanmış bir kanundur ve müzakeresini yap
tığımız bölümün başlangıç] da «ödevler ve soıum-
• uluklar» bölümüdür. Burada 14 neü madde ile 
ele alınmış kısım devlet memurlarının m a i bil
dirimi mükellefiyetine tabi oldukları umumi 
hükmünü koymak için getirilmiştir. Bunun ne 
tarzda işliyeceği yine madde metninde özel ka
nımda yazılı hükümler uyarınca demek suretiyle 
ifade edilmiştir. Binaenaleyh, kıymetli arkada
şım Fahir Giritlioğlu'nun. burada anlattıkları 
meseleler doğrudur. Ama yeri bu madde değildir. 
Eğer kanunun ne maksatla hazırlandığını dik
kate almaz bölümlerin başlıklarına dikkat etmez
sek cemiyette cereyan eden her mühim mese
leyi burada biraz atfı vardır diye uzun uzun tah
lile kalkar ve maddelerin içine sokmağa kalkar
sak bu kanun bütün birliğini ve mantıkbğmı, 
bünyesini kaybetmiş olacaktır. Bu sebeple ge
rek Kadri özek arkadaşımız ve gerekse Fahir 
Giritlioğiu arkadaşımızın önergelerinin yer! bu 
madde değildir. Bu madde aynen kabul edilme
lidir. Madde metninde belirtildiği gibi ilen sür
dükleri hususlar ilgili kanunların da ele alına
caktır ve alınması zaruridir. Maddenin aynen 
kabulünde kanunun bütünlüğü bakımından fay
da vardır. 

Hürmetlerimle... 
BAŞKAN — önergeler üzerinde başka söz 

istiyen? Yok., önergeleri tekrar okutup oyunu
za sunacağım. 

Komisyon bir izahatta bulunmak istiyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET

TİN KERİM GÖKAY (Istanbu1) — Hayır. 
BAŞKAN — Peki. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Sayın Başkan, 
yanlış anlaşılan bir taraf var, izin verirdeniz bir 
hususu tavzih edeceğim. Diğer arkadaşJar.<mm 
konuşmalarından muttali oldum ki, ben:m tek
lif ettiğim hususu yanlış anlatmışlardır. İzin 
verirseniz iki dakikada izah edeceğim. 

BAŞKAN — Yalnızca tavzih maks&dıyla 
buyurun. Daha evvel işaret ediniz, Riy^eti ta
kip ediniz, söz istiyen başka arkadaş varım diye 
soruyorum. Buyurunuz, oylamaya geçerken söz 
istememenizi rica ederim. 
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KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka^ 

daşlar, benden sonra konuşan arkadaşlarım. .tek
lifimin bu kanunda yer alamıyac?ğı tezini sa
vundular. İstirham ediyorum, benim teklif et
tiğim husus bu maddenin metnine "Ü ruhuna 
tamamen uygundur. Maddenin metninde memu
run kendi namına ve yakım bulunan kaı ısı ve
layeti altında bulunan çocukları namına beyan
name vereceğini derpiş etmektedir. Bendeniz de 
diyorum ki, memur kendi namına versin ve ken
disine yakın bulunan üçüncü dereesye kadar, 
- önergemde de beyan edildiği gibi k-m hısımla
rı, sihri hısımlarının beyannamelerini kendileri 
değil bu kanunun o maddesini o şekilde tedvin 
edelim ki, gerek sorumluluk, gerek murakabe ve 
bir imkân sağlanabilmesi bakımından bu mal 
beyannamelerini alâkalı bulunan kişiler bizzat 
kendi sorumluluklarını taşıyacak şekilde imzala
rı ile versinler. Şu halde bu kanundan gayrı bir 
kanunda yer alması lâzımgelir şok]indeki müta
lâa varit değildir. İstirham ediyorum, memleke
ti böylesine acı ve gerçek olan bir meselenin der
dinden kurtarmak imkânını sağlamış el a cağız. 
Lütfediniz, iltifat ediniz; diğer kanun tadili 
geldiği takdirde onu da biliyorum, onda özel 
bankaları da aynı şekilde murakabeye tabi tut
mak meselesi var. Yerden göğe kadar iştirak 
ediyorum. Çünkü, yakın tarihte gördük ki muh
terem arkadaşlar, bir Raybank faciası vardır ki, 
bugün Hazinenin omuzlarına 150 milyon lira gi
bi bir külfet tahmil etmiştir. Sayın İncesulu ve 
Sayın Şefik İnan arkadaşlarımızın teklu ettik
leri kanun teklifi, onları da mal beyanına mec
bur eden bir tekliftir. Lütfediniz, eğer hv tekli
fe, bu değiştirge önergesine iltifat ederseniz bu 
dertten memleketi büyük çapta kurtarmak im
kânını buluruz. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Değiştirge önergelerini okutu
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

(Kadri özek'in önergesi tekrar okundu.) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET
TİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edön-
ler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi Vabul edil
memiştir. 

İ8--..&, 1965 6 A 
14 ncü maddeyi metinde yazılı olan şekliyle 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Basma bilgi veya demeç verme : 
MADDE 15. — Kamu görevleri hakkında 

basma, haber ajanslarına veya radyo ve televiz
yon kurumlarına bilgi veya demeç, bakam n yet
kili kılacağı görevli, illerde valiler veya yetkili 
kılacağı görevli tarafından verilebilir. 

Askerî hizmet ile ilgili bilgilerin veıilmesi 
özel kanunları hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergesi yok. 15 nci mad
deyi metinde yazılı olan şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler.., Etmiyenler... 15 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Resmî belge, araç ve gereçlerin iadesi : 
MADDE 16. — Devlet memurları görevleri 

sona erdiği zaman, ellerinde bulunan, görevle il
gili resmî belgeleri, araç ve gereçleri iade etmek 
zorundadırlar. 

Bu zorunluluk memurun mirasçılarına da şâ
mildir. 

BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergesi mevcut değil. 
Bu itibarla 16 nci maddeyi metinde yanlı olan 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 16 nci.madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı değişiklik öner
geleri üzerinde yapılan konuşmaların 10 daki
ka ile kayıtlanması hususunda bir önerge var
dır, önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmaların on dakika olarak karara bağ

lanmasını rica ederim. Saygılarımla. 
Samsun 

Mehmet Başaran 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurun Sayın 
özal. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Sayın Başkan, 
hiçbir önerge üzerinde şimdiye kadar yapılan 
konuşmalar 10 dakikadan fazla olmamıştır. Şim
diye kadar 10 dakika konuşan arkadaş olmadı. 
Hepsi en fazla 3 veya 4 dakika konuştu. 

MEHMET BAŞARAN (Samsun) — öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN ...-w önerge geriverilmiştir. 
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Genel haklar 

Uygulamayı isteme hakkı: 
MADDE 17. — Devlet memurları, bu kanun 

ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve 
yönetmeliklere göre tâyin ve tesbit olunup yü
rürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında 
aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptir
ler. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde veril
miş olan önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
17 nci maddenin çıkarılmasını arz ve teklif 

ederim. 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Sayın Başkanlığa 
17 nci maddenin son satırındaki (uygulanma

sının) kelimesinin (uygulanmasını) ve (hakkın
da) kelimesinin (hakkına) olarak değiştirilmesi
ni saygı ile arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

Millet Meclisi Bakanlığına 
17 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 
Gerekçe 

1. Tüzük ve yönetmelikler zaittir. 
2. Pek tabiî bir hakkın kullanılmasını for

müle etmiye lüzum yoktur. 
BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca ve Saym 

Fahir Giritlioğlu 17 nci maddenin metinden çı
karılmasını istemektedirler. Bu hususta söz isti-
yen var mı?.. Yok. Metinden çıkarılma hakkın
da verilmiş bulunan önergeleri oyunuza sunu
yorum. Komisyon katılmıyor. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonca Sayın Ali Dizman tarafından 
verilmiş bulunan önerge üzerine düzenlenmiş bu
lunan yeni metni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonunuza verilen önergeler üzerine 

Devlet memurları kanun tasarısının 17 nei raad-
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desinde aşağıdaki redaksiyon değişikliği yapıl
mıştır. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Fahrettin Kerim Gökay 

Madde 17. — Devlet memurları, bu kanun 
ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve 
yönetmeliklere göre tâyin ve tesbit olunup yü
rürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkın
da aynen uygulanmasını istemek hakkına sahip
tirler. 

BAŞKAN — 17 nci maddeyi komisyonun 
tertibettiği şekilde oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 17 nci madde bu şekliy
le kabul edilmiştir. 

Güvenlik : 
MADDE 18. — Kanunlarda yazılı haller dı

şında Devlet memurunun memurluğuna son ve
rilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde değişik
lik önergesi yoktur. Maddeyi metinde yazılı ol
duğu şekilde oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Emeklilik: 
MADDE 19. — Devlet memurlarının, özel 

kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emekli
lik hakları vardır. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde, mad
denin metinden çıkarılmasına dair bir önerge 
var, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu maddenin çıkarılmasını arz ve teklif 

ederim. 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET

TİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — 19 ncu maddenin metinden çı
karılması hakkında verilmiş bulunan önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

19 ncu maddeyi metinde yazılı olan şekliy
le oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler,.. 19 ncu m^dde aynen kabul edilmiştir. 
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Çekilme: 
MADDE 20. — Devlet memurları, bu ka

nunda belirtilen esaslara göre memurluktan çe
kilebilirler. 

BAŞKAN — 20 nci maddenin metinden çı
karılmasını istihdaf eden bir önerge var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
20 nci maddenin çıkarılmasını arz ve teklif 

ederim. 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 20 nci 
maddenin metinden çıkarılması için verilmiş 
bulunan önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

20 nci maddeyi metinde yazılı olduğu şekil
de oya sunuyorum; kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şikâyet ve dâva açma : 

MADDE 21. — Devlet memurları, üstleri 
veya kurumları tarafından kendilerine uygula
nan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet 
etme ve bunlara karşı dâva açma hakkına sa
hiptirler. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
21 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Millet Meclisi Başkanlığına 
21 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederim. 
Fahir Giritlioğlu 

Edirne 

«Devlet memurları üstleri ve kurumları 
tarafından kendilerine uygulanan idari eylem 
ve işlemlerden dolayı şikâyet etme ve bunlara 
karşı Danıştayda iptal ve umumi mahkemeler
de tazminat dâvası açmak hakkına sahiptirler.» 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz, Sayın 
Giritlioğlu? Buyurun, 
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FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muh-

S terem arkadaşlarım; öyle tahmin ediyorum ki, 
Coşkun Kırca arkadaşımız bu maddenin kaldı
rılmasını önergesiyle isterken şunu kastetmiş 
olsa gerektir. Aslında Anayasa hükmüdür. İda
renin her türlü tasarrufları aleyhine şikâyet et
me ve dâva açma hakkı mahfuz ve muhterem 
olduğu için bu bir Anayasa hükmü olarak bu
raya tekrar geçirilmesin demiş olsa gerektir. 
Filhakika Anayasa hükümleri kendiliğinden 
işliyemez. Birtakım tanzim edici teferruat hü
kümlerine muhtaçtırlar. Kanaatimce 21 nci 
madde böyle bir teferruat hükmünü getirdi. 
Ne suretle tazminat dâvası açılacağını şikâyet 
ve dâvanın ne suretle olacağını belirtiyor. Der 
ki 21 nci madde; «Devlet memurları üstleri 
veya kurumları tarafından kendilerine uygu
lanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet 
etme ve buna karşı dâva açma hakkına sahip
tir. «Şikâyet etme hakkı ve dâva hakkı ayrı ay
rı konulardır. Şikâyet etmenin usulleri çeşitli 
kanunlarda belirtilmiştir. Dâva açmanın usûl
leri maalesef bir çok alanda tartışmalardan 
kurtulamamıştır. Dâva nereye açılacaktır? Dâ
va terimi umumi bir terimdir. Buna açıklık 
vermekte fayda vardır. Bu maddeyi okuyan 
vatandaş hukuk kültürü olmıyan bir vatandaş 
olabilir. Ve mağdur durumda idareden şikâyet
çi vatandaş hukukla ilgisi olmıyan bir vatandaş 
olabilir. Bu maddeyi tefsir etmeden, bu madde
yi her hangi bir kimseye, üç beş kişiye sorma
dan açıklıkla anlıyabilmelidir. Bu açıklığı mad
dede görmüyorum. Hukuk kültürü olmıyan va
tandaşları misalinin içine ek olarak kendimi de 
koyuyorum hâkimlik yaptım, avukatlık yap
tım; acaba dâva şu maddeye göre Danıştayda 
mı açılacak, yoksa umumi mahkemelerde mi 
açılacaktır? Bunun cevabını kesinlikle ifade 
edememekten mazurum. Neden? Hükümlerimi
zin bugüne kadar sarih olmamasmdandır. Çe
şitli mahkeme kararları bu noktayı nazarımı 
teyidetmektedir. Bunun için ben maddeye bir 
açıklık getirdim, dedim ki, maddeyi kökten de
ğiştirerek «Devlet memurları üstleri ve ku
rumları tarafından kendilerine uygulanan 
idare eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet etme 
ve bunlara karşı Danıştaya iptal ve umumi 
mahkemelerde de tazminat dâvası açma hakkı-

— 258 



M. Meclisi B : 131 
na sahiptiı*.» Filhakika memurun kendisi âmi
ri aleyhine ayacağı tazminat dâvasında ente
resan bir konu vardır; idari tasarrufun- özelli
ği meselesini tetkik konusu. Hakikaten tazmi
nat dâvalarından bir çok bakımdan kararlar 
öyle bağlanıyor deniliyor ki, bu aslında bir 
idari mahiyette tasarruftur. Şu halde idari ka
rakter taşıdığı için tazminat dâvasının dahi 
Danıştayda rüyeti gerekir deniliyor. Ikına dair 
tatbikatla karşılaşmışızdir. Alelûmum, «Buna 
mukabil de tazminat konulan idari vazifenin 
dışında addedilir, hukuk mahkemelerinde, 
umumi mahkemelerde1 görülür» şeklinde de 
tefsirler vardır, tatbikat vardır. İşi tefsire bı
rakmamak için tazminat dâvaları bakımından 
kesinlikle bir merci tâyin etmekte fayda . gö
rüyorum. Bu merci hukuk mahkemeleri olmalı
dır. iptal dâvaları için de zaten mercii, Danış
tay Kanunu gösteremiştir, Danıştaydır. Merci 
Bu suretle dâva hakkım kullanacak memur 
açık bir hüküm karşısında bulunduğu takdir
de madde işler. Acık bir hüküm karşısında bu
lunmadığı takdirde hem madde işlemez, hem de 
memur müracaatlarını neticelendiremez. Ne
ticelendiremez, çünkü usul münakaşaları yıl
larca mahkemelerde kalır ve esas hak, sahibini 
usandırır, bıktırır. Bu bakımdan bir açıklık 
verilmesi için önerge verdim, kabulünü rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem arka
daşlarım, müzâkere konusunu teşkil eden 21 nci 
maddenin hükmü ile Anayasanın 114 ncü mad
desinin istihdaf ettiği hükmü birbiri ile karış
tırmamak iktiza eder. Anayasanın 114 ncü mad
desi idarenin hiçbir eylem ve işlemi idari yargı
nın dışında bırakılamaz, hükmünü muhtevi bu
lunmaktadır. Şu halde idari bir eylem ve işlem
den dolayı hukukî ve menfaati muhtevi olan 
hakiki ve mükmi şahıslar doğrudan doğruya 
idari yargıya müracaat etmek suretiyle hakla
rını istihsal edebileceklerdir. Halbuki 21 nci 
madde doğrudan doğruya dâva ve şikâyet hak
kı tanımaktadır. Yani Danıştaya gerek âmme 
hizmetinin ifası yönünden hukuku muhtel olan
lar tazminat dâvası açmak suretiyle haklarını 
istihsal edeceklerdi]', tdare hukukmuzdâ şalisi 
hususlarla, hizmet kusurunu ve vazifeden müte-
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vellit kusuru birbirinden sureti katiyede ayır
mak iktiza eder. Şahsi kusurlarından dolayı her 
hangi bir vatandaşa zarar iras eden bir kurum 
veya bir âmme hizmetinin ifasından dolayı zarar 
ve ziyan iras eden bir teşekkül, bir kurum, bir 
organ aleyhine açılacak dâvaların mahiyeti, 
muhtevası idare hukukunda göstermiştir. Bu ba
kımdan 21 nci maddenin tayyı cihetine gitmek
te sureti katiyede fayda mütalâa edilmemekte
dir. Kaldı ki, adliye mahkemelerine tazminat 
dâvası açılır diye bir kayıt koymak da doğru 
değildir. Zaten Borçlar Kanununun umumi hü
kümleri ve diğer adlî mevzuat hangi hallerde 
adlî mahkemelere gidileceğini, hangi hallerde 
idari yargıya müracat edileceğini, hangi haller
de diğer kaza organlarına gidileceğini açıkça, 
sarahaten beyan etmiştir. Bu açıklık karşısın
da doğrudan doğruya bu maddeye yepyeni bir 
hüküm ilâve etmek veyahut da fayda mülâhaza 
edilen, bu maddenin tayyı cihetine gitmekte 
menfaat mevcut değildir. Maddenin olduğu gi
bi kalmasında fayda vardır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Faksüt, buyurun. 

EMİN FAKSÜT (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, verilmiş olan önerge dolayısiyle 
kürsüde söylenen bâzı mütalâalar ileride tatbi
katta sebepsiz tereddüt yaratabilir endişesiyle 
söz aklını. Şimdi, bir kere burada bahis konu
su olan 21 nci madde, Devlet memurlarına ken
di üstlerinin veya bağlı oldukları kurumların 
uyguladıkları - dikkat edilsin - idari eylem ve 
işlemlerdir. İdari eylem ve işlem olduğu tasrih 
edilen ve bir şikâyete veya dâvaya konu olacak 
olan karar veya muameleler yahut hukuk diliy
le tasarruflar nasıl şikâyet edilir? Giritlioğlu 
arkadaşım tevazu ile hukukçu olmasına rağmen 
işin içinden çıkamadım diyor ama ne yapalım ki, 
hukukla kanun metni arasında da bâzı farklar 
vardır ve mühim olan kanun metinleri değil, var 
olması lâzım gelen hukuktur. Şimdi, Devlet ha
yatında âmme hayatında çalışan insana veya 
âmme hayatında çalışan insanların sebebiyet 
vermiş olduğu zararlara karşı alelıtlak vatan
daşlara bu zararları gidermek, bu haksızlıklar j 
düzeltmek için yolları tanınmıştır. Bunun basi
ti doğrudan doğruya o muameleyi yapana Ba
tıdaki hukuk terimi ile «recours grâcicux» de-
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dikleri, bizim eski hukuk diliyle «îsti'tai* müra
caatı» dedikleri idarenin lûtt'u atıfetine sığınma, 
iltiea müracaatı, yanlış yaptınız, haksız yaptınız 
bunu lütfen düzeltiniz diye o tasarrufu yapan 
mercie, makama baş vurulur. Birinci yolu bu. 
O merci bâzı ahvalde düzeltebilir. .Bâzı ahval
de yargı organlarının tashihi karar dilekçesini 
kabul etmesi gibi yapmış olduğu muamelenin 
yanlışlığına kaaııi olur ve düzeltme imkânı var
sa düzelebilir. 

Bir de bunun dışında, merci tecavüzü bahis 
mevzuu olmamak kayıt ve şartiyle, üst mercie 
gidilir. İdare hayatı bir silsileler teşkil öder; 
mertebeler silsilesi, hiyerarşi teşkil eder. Bu 
tarzdaki müracaata bundan dolayı Batı huku
kunda kullandıkları tâbirle hiyerarşik müraca
at (Recours hierarchique) denilir. Bu iki yolun 
dışında belli olan usullerle, belli edilen süreler
de dâva açılır. Bu açılacak dâva ya sadece şi
kâyet edilen, beğenilmiyen mağduriyet doğuran, 
kararın, muamelenin ortadan kaldırılması tale
bidir, bunun adına iptal dâvası deriz; veya bu 
muamele bu fiil sebebiyle vukubulmuş olan bir 
zararın aynı zamanda giderilmesi, telâfi edil
mesi, hukuktaki, hususi hukuktaki haksız fiiller
den akitlerden doğan tazminat dâvaları misillû, 
idarenin sebebiyet verdiği, idari makamın sebe
biyet verdiği zararın giderilmesi istenir. Bu 
tarzda iptal ve tazmini kapsayan dâvalara da 
eski bir deyimle «tam kaza dâvası» deriz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, hukuk tatbi
katı eğer sadece maddeler ve vatandaşların 
maddeleri öğrenmesinden ibaret olsaydı yer yü
zünde bütün devletler, bütün topluluklar hu
kuk Devleti olurdu. Maalesef kanunların, yete
ri kadar hükümler ihtiva etmemesi veya hüküm
ler ihtiva ettiği halde vatandaşların bunları an
lamaması veya bunları seri halinde takibedeeek 
fikri takibe sahip organları bulamaması sebe
biyle hukuka aykırı muameleler çok kere tam 
bir tazminle karşılanmamış olur. 

Şimdi Giritlioğlu arkadaşımın endişeleri ka
naatimce madde muvacehesinde varit değildir. 
Bu meselelerde hizmetle ilgisi olan, bu madde 
tasrih edildiği gibi, idari olmıyan birtakım dav
ranışlar olursa, bunlar âdi suçlar karakterini 
taşır, alelade haksız fiiller karakterini taşır. 
Bunların da mercileri bellidir. Ama yine vatan-
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daş nereye gideceğini bir başka yerden öğren
mek zorundadır. 

Sulh hâkimine gideceği yerde asliyeye gider
se, asliyeye gideceği yerde sulha giderse, birta
kım tersliklerle karşılaşabileceği gibi ayrıca ka
za mercileri önünde hakkı savunmakta, bendeni
zin de mensubiyetiyle müftehir olduğum, bir 
başka meslekin işidir. Demek ki, sadece kanunda, 
bilhassa Personel Kanununda, bütün idare hu
kuku doktrinlerini dile getirmeye ve bütün bun
lar için şerhler yazmaya vatandaşlar mücerret 
bir maddeyi görerek bütün hukukî hatalarını 
düzeltsin ve avukatlık meslekine hacet kalmasın 
demeye imkân yok. Ben bu kürsüde birkaç defa 
söyledim, arkadaşımın mütalâası Büyük Frede-
rick zamanında - Kazuistik metottan bahsedil
diği zaman hep söylerim - düşünülmemiş şey 
değil. Yani Prusya'nın 17 bin maddelik memle
ket kanunu yapıldığı zaman hayatta raslanacak 
bütün meseleleri vatandaşlar görsünler, nasıl 
çözüleceğini herkes öğrensin, kimse bunun dışı
na çıkmasın denilmiş ve daha akıllıca bir iş de 
yapmış Frederick. Bunu bozsa bozsa hukukçular 
bozar demiş, avukatlık meslekini de ilga etmiş. 
Ama hayat 17 bin maddeye sığmadığı için ve 
bâzı kötü misallerine rağmen avukatlık hukukun 
aleyhine bir meslek olmadığından netice itiba
riyle yine beşeriyet tarihi normal mecrasında 
akıp gitmiştir. Bu itibarla bu madde üzerinde 
tereddütleri sÜme maksadına matuf uzun mâru
zâtımı hoş karşılamanızı istirham eder, hürmet
lerimi sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bulu
nan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

21 nci maddenin çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN 
yor mi? 

Komisyon tay teklifine katüı-

GEÇ1C1 KOMİSYON BAŞKANI FAH
RETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul).— Hayır. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... önerge reddedilmiştir. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

21 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Madde 21. — Devlet memurları üstleri ve 
kurumları tarafından kendilerine uygulanan 
idari eylem ve işlemlerden dolayı, şikâyet etme 
ve bunlara karşı, Danıştayda iptal ve umumi 
mahkemede tazminat dâvası açma hakkına sa
hiptirler. 

Gerekçe 
Metinde dâva açarlar tâbiri kullanılmıştır. 

Bu, umumi bir tabirdir. Tazminat dâvasının da 
açılmasını kabil kılacak saraaht vermek lâzım
dır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi red
dedilmiştir. 

Maddeyi metinde yazılı şekliyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Sendika kurma : 
MADDE 22. — Devlet memurları, özel kanu

nunda belirtilen hükümler uyarınca sendika ve 
meslek birlikleri kurabilir ve bunlara üye ola
bilirler. 

Bu meslek teşekkülleri, özel kanunundaki hü
kümler uyarınca mesleklerinin ve üyelerinin 
müşterek hak ve menfaatlerini yetkili merciler 
önünde ararlar. 

BAŞKAN — 22 nci maddenin metinden çı
karılması hakkında bir önerge vardır, bunu oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
22 nci maddenin çıkarılmasını arz ve teklif 

ederim. 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyon 22 nci maddenin çı
karılması önergesine katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAH
RETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 22 nci 
maddenin metinden çıkarılması hakkındaki tek-
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lifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Maddenin çıkarılması teklifi redde
dilmiştir. 

22 nci maddeyi metinde yazılı olduğu şekil
de oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... 22 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

İzin : 
MADDE 23. — Devlet memurları, bu kanun

da gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sa
hiptirler. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
23 ncü maddenin çıkarılmasını arz ve teklif 

ederim. 
İstanbul 

Coşkun Kırca 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAH

RETTİN KERİM GÖKAY (istanbul) — Ha
yır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Madde
nin çıkartılması teklifini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Reddedil
miştir. 

23 ncü maddeyi metinde olduğu şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kovuşturma ve yargılama : 
MADDE 24. ;— Devlet memurlarının görev

lerinden dolayı veya görevleri sırasında işledik
leri suçlar için yapılacak soruşturma, kovuştur
ma ve yargılama özel kanunlara tabidir. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergelerini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Devlet Memurları kanun tasarısının 24 ncü 

maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Yüksek Başkanlığa 
24 ncü maddenin vuzuhu sağlıyacak şekilde 

yazılması için komisyona verilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Emin Paksüt 
Ankara 
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Yüksek Başkanlığa 

24 ncü maddenin çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

istanbul 
Coşkun Kırca 

Millet Meclisi Başkanlığına 
24 ncü madde sarih değildir. Suç işliyen me

murların durumları ile ilgili olarak daha açık 
bir hüküm getirilmesi için, maddenin komisyo
na iadesini arz ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Sayın Başkanlığa 
24 ncü maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
Tokat 

Ali Dizman 
BAŞKAN — Komisyon 24 ncü madde üze

rinde verilmiş bulunan değişiklik önergeleri üze
rinde meseleyi müzakere etmiş ve maddeyi aşa
ğıdaki şekilde düzeltmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen önergeler üzerine Devlet memurları 

kanun tasarısının 24 ncü maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Fahrettin Kerim Gökay 

Madde 24. — Devlet memurlarının görevleri 
ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suç
lardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapıl
ması ve haklarında dâva açılması özel hüküm
lere tabidir. 

©AŞKAN — Sayın Oğuz buyurun. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Aziz arkadaş

larım, müzakere konusunu teşkil eden bu 24 ncü 
madde, diyebilirim ki, idari hayatımızın en 
önemli ve adlî hayatımızla ihtilâta müncer ola
cak bir çok tasarrufları ortaya çıkartan bir 
maddedir. Madde, tetkika tabi tutulduğu tak
dirde âmme hizmeti ifa eden Devlet memurları
nın vazife esnasında ve vazifeden mütevellit 
suçlarından dolayı takibat icrası, kovuşturma, 
yargılama, özel bir kanuna tabidir. Bu kanun da 
meriyette bulunduğuna göre Memurin Muhake-
mat Kanunudur. Yalnız Memurin Muhakemat 
Kanununun bir istisnası vardır ki, bu da 1609 
sayılı Kanunun hükümlerine giren ve bu kanu- | 

18 . 6 . 1965 O : 2 
nun hükümleri dairesinde mütalâası icabeden 
irtikâp, irtişa ve rüşvet suçlarıdır ki, bunlar bu 
kanunun, bu maddenin istisnalarıdır. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, Devlet hayatımızda 
özel hüviyeti haiz âmme hizmeti ifa eden, birta
kım teşekküllerde mesuliyet deruhde eden ha
kiki şahıslar mevcuttur. Bu madde kendilerine 
idari teminat tanımak gayesi ile vaz'edilmiş ve 
bu şekli ile Yüksek Meclis huzuruna getirilmiş
tir. Adalet bir küllolarak mütalâa edilir. İdari. 
adalet, askerî adalet veyahutta diğer bir nevi 
adaletin tefrikini yapmanın, hukuk devleti niza
mını kabul eden memleketlerde, doğru olmadığı 
kanaatindeyim. Bu bakımdan memurların işle
miş oldukları suçlardan dolayı özel bir yargıla
ma sistemini kabul etmek hukuk prensipleriyle 
bağdaşamıyacağı fikrindeyim. 

Sebebi : Bugün bir memurun gerek vazifesi 
esnasında ve gerekse vazifesinden mütevellit bir 
suçtan dolayı takibat icrasını - Memurin Muha
kemat Kanunu tetkika tabi tutulduğu takdirde -
ilçelerde ilçe idare heyetlerine, illerde, ü idare 
heyetlerine ve sair yerlerde idari makamlara ta
nınmıştır. Bir kanunun bilhassa bir suçun işle
nip işlenmediğini, bir fiilin suç teşkil edip etme
diğini ve suça tekabül eden cezanın hakiki ma
hiyetini tâyin etmek, tesbit etmek ve hukukî 
tavsifini yapmak doğrudan doğruya adlî mer
cilere ait ve hukuk fikriyatiyle iştigal eden ve 
bu mesleki kendisine meslek ittihaz eden heyet
lere, şahıslara vermek iktiza eder. 

Eğr biz hukukî hayatımızda, adlî mekaniz
mada hukukun tatbikatını ehil olmıyan kimse
lere, hukuktan anlamıyan kimselere, bu kovuş
turmayı, bu soruşturmayı, bu yargılamayı ver
diğimiz takdirde artık hukuk devleti ilgelerin-
den, hukuk devleti prensiplerinden bahsetmeye 
maddeten imkân ve ihtimal yoktur. 

Şöyle bir misalle meseleyi izah etmek iste
rim : Bir memurun vazife başında veyahut da 
vazifeden mütevellit bir suç işlediğini, vazifede 
meselâ müessir fiil, vazifede hakaret, bunlar 
Türk Ceza Kanununun 258 ve 266 ncı maddeleri 
muvacehesinde mütalâa edilmesi icabeden mese
lelerdir. Bir ilçede vazife gören idare heyetleri
nin bu fiili hukukî bir tavsif şekline sokmak su
retiyle bunun tahlilini yapmasına, ifadeleri hu
kukî bir şekilde almasına adlî hükümler tahtın
da bunu mütalâa etmesine imkân ve ihtimal yok-
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tur. Onun için bu memlekette madem ki, bir 
Anayasa nizamını bu memleket olarak tatbik edi
yoruz, kabulleniyoruz; şu halde her şeyi ihtisası
na bırakmak icabcder. 

Kanaatime göre Memurin Muhakemat Kanu
nu memurların gerek vazifelerinden mütevellit 
gerek vazifeleri esnasında işlemiş oldukları suç
lardan dolayı kendilerine ayrı bir yargılama sis
temi kabul etmek ve bunu tatbik etmek sureti 
katiyede doğru değildir. Bunun mahzurları çok
tur. Gerek yargılamanın sistemi yönünden, ge
rekse tahkikatın istikameti bakımından doğru 
değildir. 

Reşit Ülker arkadaşımın verdiği takririn ka
bul buyurulmasmda sonsuz faydalar mevcuttur. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Dizman, 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Sayın arkadaşla
rım, Devlet memurlarının görevleri sırasında iş
ledikleri suçlardan dolayı ayrı bir kovuşturma 
usulüne tabi tutulması, hükmü hali hazırda mev
zuatımızdaki bir hükmün teyidinden ibarettir. 

Ancak, bugünkü mevzuatımızın kabul etmiş 
olduğu bu hükmün geliş sebeplerini ve tarih 
içindeki seyrini incelemek suretiyle bugün de 
böyle bir hükmün devamında zaruret bulunma
dığını tetkik etmemiz lâzımgelir. Devlet memur
larının işledikleri suçtan dolayı birdenbire hâ
kim huzuruna çıkmamaları, aleni mahkeme hu
zurunda, millet önünde bulunmamaları eski de
virlerde suiistimalleri Devlet idaresinin kendi 
içerisinde kendi adamları vasıtasiyle kapatmak 
suretiyle Devlet itibarını korumak yolundaki 
düşüncelerinin bir mahsulüdür. Bu hükümlerin 
hukuka girmesindeki maksat budur. 

O gün için Devlet itibarını bu şekilde müta
laa etmek belki doğru bir hareket idi. Ama bu 
asırda Devleti bu şekilde mütalâa etmeye ve bu 
şekilde korumaya artık bugünkü anlayışlar im
kân veremez. Bu itibarla böyle hükümlerin zu
huruna sebebolan fikrî düşünüşler bugün için 
kamilen ortadan kalkmış olmak lâzımgelir. Kal
dı ki, halihazırda 25 nci madde isnat ve iftira
lara karşı koruma hükmü ile bir ek koruma ted
biri getirmektedir. Yersiz ve haksız tevkiflerde 
tazminat ödenmesi hakkında bir kanun kabul 
edilmiştir, bir nevi korumadır. Bugünün anla
yışına göre hâkim huzuruna çıkmak ayıp bir şey 
sayılmamaktadır. Böyle bir hükme lüzum ve za-
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ruret kalmamıştır. Ama olabilir ki, cemiyetlerde 
ve hattâ kendi cemiyetimizde bâzı mevkileri iş
gal eden veya bâzı vazifeleri gören şahıslar için 
halen bu gibi koruyucu hükümlere, eskiden ka
lan gayeye uygun olmak suretiyle değil, bugü
nün ihtiyaçlarına cevap vermek suretiyle, lüzum 
ve zaruret olabilir. Ama böyle bir zaruret var
dır diye bunu bu asırda yapılan bir kanuna ge
nel hak olarak kabul etmek asırlarca önceki 
Devlet anlayışını benimsemek anlamına gelir. 
Bugün için mevzuatımızda böyle hükümler var
dır. Bugünkü cemiyetimizin seviyesine göre bu 
hükümleri değiştirmekte mahzur görülüyorsa o 
hükümler halen baki kalabilir, cemiyetin seviye
sinin o irtifaa gelmesini bekleyinceye kadar, ya
hut o hükümler değiştirilir, kısmen bu haktan 
mahrum edilip kısmen bu haktan istifade ettiri
lir. Ama her hal ve kârda çok asırlar evvel anla
yışının, bakiyesi olan bu hükmü, bugünkü tarih
te yapılan bir kanunda genel hak olarak kabul 
etmek bugünkü Devlet anlayışına, bugünkü ce
miyet anlayışına, bugünkü her türlü anlayışla
ra hiçbir zaman mutabık bir görüş olamaz. 

Bu itibarla, metinden çıkarılması lehinde oy 
kullanılmasını istirham ediyorum. 

Mevcut hükümler gerektiği müddete kadar 
devam ettirilebilir, ama genel bir hak olarak 
bugün bunu koymak bugünkü Devlet anlayışiy-
le bağdaşamaz bir hükümdür. 

Hürmetlerimle. 

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

kadaşlar, benden evvel konuşan değerli arkadaş
larım gayet veciz surette bu meseleyi ifade etti
ler. Hakikaten 4 Şubat 1329 tarihli Memurin 
Muhakematı Kanunu her kanunun kendi bulun
duğu şartlar içerisinde mütalâa edilmesi kuralı
na uyulursa belki zamanında doğru idi, belki 
onbeş sene evvel de doğru idi. Ama bugün yeni 
bir Anayasa sistemi içerisinde yeni, yepyeni bir 
memur statüsü getiriyoruz, reform yapıyoruz ve 
istiyoruz ki, Türk memuru her bakımdan garan
ti altında bulunsun. Öyle ise her bakımdan ga
ranti altında bulunmasını temin ettiğimiz huku
kî malî garantiler altında bulundurduğumuz 
memurları normal olan müdafaa sınırlarının dı
şında birtakım müesseselerle korumamamız lâ
zımgelir. Burada Memurin Muhakematı Kanu
nu, hepimizin bildiği gibi, «Memurinin vazifei 
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memuriyetlerinden mümbais veya vazifei memu- I 
riyetlerinin ifası sırasında hadis olan cürümle- I 
rinden dolayı icrai muhakemeleri şeraiti âtiye I 
dairesinde, mehakimi adliye...* Şimdi o şeraiti 
âtiye denilen kısım, özel birtakım kurullara, ida- I 
re kurullarına, hukuktan anlamıyan, yani hu- I 
kukçu olmıyan yani yargı yetkisini haiz olmıyan I 
daha doğru bir terimle hukuk nosyonu herkeste I 
vardır, hukukçulara mahsus bir şey değildir. I 
Ama, yargı yetkisi olmıyan, yargı usullerini bil- | 
miyen birtakım heyetlere bırakılmıştır. Tatbika- fi 
ti da bunun umumiyetle vatandaşın haklı şikâ- | 
yetleri dahi bu mekanizmanın içinde kaybolup i 
gidiyor. | 

Şimdi, bunun yanında, bu kanunda bir 25 I 
nci madde getirmişiz. Eğer bir memur iftiraya I 
ve isnada uğrarsa, en büyük âmiri o memur dâ- I 
vacı olmasa bile bu iftira ve' isnattan dolayı I 
Cumhuriyet savcılığından ceza talebinde buluna- I 
bilecek. Çok güzel bir şeydir. Memurların şeref I 
ve haysiyetini korumak için güzel bir tedbir. I 
Bunun yanında memur sendikaları kurmuşuz. I 
Rakamları var elimizde; 300 bin veya 400 bin I 
memur. Bunlar memur sendikalarında güçlene- I 
çekler. Bu türlü yani, bir memurun kalkıp da I 
bir memur hakkında gelişi - güzel şikâyet, şekva I 
ve saire yapmak, baskı altında tutmak, tegallüp- I 
te bulunmak mümkündür. Fakat dün yürürlü
ğe giren Memur Sendikaları Kanunu memurla- I 
ra büyük bir güç verecektir. Bu kanunun pren
siplerinden biri de liyakatli memur istiyoruz. I 
Memurun liyakatli oluşu nereden anlaşılacak? 
Memuru keyfî olarak atamayacaksınız. Fevkalâ- I 
de doğru, fevkalâde güzel, uzun mücadelelerden I 
sonra elde edilmiş bir netice. Hakkında bir şikâ
yet olduğu zaman özel bir mekanizmaya gidecek. 
Bu bununla kabilitelif değildir. Nitekim 1946 
dan 1950 ye kadar ilk demokrasinin çok partili I 
çağın açılışı devrinde bu bir numaralı mesele I 
idi. Köylerde, kentlerde, iktidara geldiğimiz za- I 
man Memurin Muhakematı Kanununu kaldıraca- I 
ğız diyorlardı. Neden diyorlardı? Demekki köy- I 
lümüz, kentlimizin Memurin Muhakematı Ka- I 
nunundan bir şikâyeti vardı ki, bunun karşılığı I 
olan bu sözleri söylemek suretiyle o vatandaşları 
memnun ediyorduk. Şimdi, bugün de aynı şikâ- I 
yet ve şekvalar vardır. Gazete sütunlarında. O 
vatandaş mektuplarını tetkik ettiğimiz vakit, 
bunu görürüz. Köylere gittiğimiz zaman, kasa
balarda bize bu Memurin Muhakemat Kanunun-
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dan şikâyet edenler pek çoktur. 

Nihayet şu anda kabine içerisinde bulunan 
ve şüphesiz ki, Hükümetin görüşünü ifade ede
cek durumda olan Adalet Bakanı Sayın İrfan 
Baran, pek haklı olarak, 17 Mayıs tarihli bir ga
zete var elimde, Adalet Bakanlığı bir tasarı ha
zırladı, Memurin ve Muhakemat Kanunu kaldı
rılıyor. Ve bunun altında bendenizin biraz ev
vel arz ettiğim noktalar anlatılmak ve haksızlık
ların ve suiistimallerin bu kanunun, meydana 
çıkarmayı engellediği Bakan tarafından bizzat 
ifade edilmektedir. Onun için benden sonra çı
kacak hatip arkadaşlarım esas itibariyle bunun 
doğru olduğunu söyliyebilirler, veyahut da doğ
ru olmadığını ve vakti gelmediğini söyliyebilir
ler. Şunu ifade edeyim : Milletvekilleri Seçimi 
Kanunu 1950 senesinde kabul edilirken, seçim 
suçlarında özel muhakeme usulünü kaldırdık. 
Ne gibi bir hâdise oldu? Kaç tane memurun bu 
kanunun seçim suçlarının kaldırmasından dola
yı başına belâ geldi ve haksızlığa uğradı? Ben
deniz bu şikâyetleri hiç işitmedim. Yani demek 
istiyorum ki; Memurin Muhakematı Kanununun 
tatbik edilmediği saha bugün seçim suçlarıdır. 
Doğrudan doğruya savcılığa müracaat edebilir. 
Fevkalâde de yerinde olmuştur. Zaten mevzua
tımız da bunun denenmesi de vardır. Onun için 
kıymetli vaktinizi almıyayım, istirham ediyo
rum, bu maddeyi reddetmek suretiyle memurin 
muhakematmm ileriki bir madde de kaldırıldı
ğını tescil etmek suretiyle şerefli memurlarımız 
bakımından, halkımız bakımından bir yeniliği 
bu reform kanunu içinde getirelim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Fahret
tin Kerim Gökay, buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAH
RETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Muh
terem Başkan, aziz arkadaşalrım. 

Bu maddenin kaldırılması hakkında Sayın 
arkadaşlarımın mütalâalarını burada dinledi
ğimiz gibi komisyonda da dinledik. Bugün ha
len Memurin Muhakemat Kanunu caridir. Biz 
bunu, ileride bu değişebilir onun için komis
yonun getirdiği maddede kanunlar yerine hü
kümler tâbirini koyduk. Ce diğer taraftan mü
saade ederseniz gelişme halinde bulunan Mem
leketimizde Memurin Muhakemat Kanunu ile 
memur zümresinin doğrudan doğruya bir dere-
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çelerden geçmek suretiyle mehâkimi adliyeye 
gitmesi en tabiî bir yoldur. Müfettişler tahki
katını yapacak Danıştaya gidecek, Danıştayın 
ilgili şubesinde encümenin mütalâasını görecek, 
icabederse Umumi Heyete gidecek lüzumu mu
hakeme kararı verilirse gideceği yer mahke-
mei adliyedir. Onun için gelişme halinde bir 
memlekette bulunduğumuz ve henüz halk ve | 
memur münasebetini biribirine ne çok yaklaş
tırmak ve halkın içine gitmek istediğimiz bir i 
zamanda bu gibi hallere birdenbire geçilmesi- I 
ni, zaralı gördük. Onun için müsaade ederse
niz ileride bu Memurin Muhakemat Kanunu 
kalkarsa tabiatiyle o zaman bu madde de 
kalkmış olcaktır. Kalkmadığı takdirde de 
usul hükümlerine devam edeceğiz. Binaenaleyh, 
Memurin Muhakamet Kanunu kalkmıyorsa de
mek ki, ona bir zaruret vardır. Zaruretleri da
ima göz önünde tutmak, evolüsyona, tekâmüle 
hürmet etmek zannederim ki, lâzımdır. Bu bir 
reform kanunudur. Bu reform kanunu yalnız 
burada bir suç meselesinden mi geliyor? Si
zin önünüze bir sürü maddeler getiriyoruz; me
murun hakları, sosyal hakları falan. Onun 
için müsaade buyurursanız memurlar hakkın
da, Memurin Muhakemat Kanununun derece 
ve kademe usulü ile yürümesi hususunda in
saflı olmakta fayda olduğunu hürmetlerimle 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın İlhamı Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, 24 ncü madde biraz da hissî 
bir madde. Şimdi bâzı arkadaşlarımız buyur
dular ki; bu madde ile temin edilmek istenilen 
şey Devlet memurlarının suçunu kapatmaya 
varır. Hayır muhterem arkadaşlarım, demok- I 
ratik bir nizamda hiçbir idare, hiçbir hükmet I 
memurun suçunu kapatamaz. Memurun suçunu I 
kapatan bir daire vatandaşın reyini alamaz. I 
vatandaşın reyini alamıyan bir parti de iktida- I 
ra gelemez. Binaenaleyh, hükümetin Devlet I 
memurunun suçunu kapatmaması demokratik I 
nizamın hayati zaruretidir, işleyişinin tabiî ne- I 
ticesidir. I 

ikincisi; arkadaşlarımız meseleyi orta yere I 
yanlış açıdan attılar. Devlet memurlarının va- I 
zif el erinden mütevellit hususi bir muhakeme I 
usulüne tabi olmaları Devlet memurlarının te- I 
minatı değildir muhterem arkadaşlarım. Bu te- | 
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minat âmme hizmetinin teminatıdır. Çünkü, ak
sine iddia etmek kabil değildir ki, memur gör
düğü hizmet neticesi olarak muhtelif yönlerden 
türlü şikâyetlerin türlü ihbarların mevzuu olmak
tadır. Çünkü hizmetinden dolayı birçok husu
metlere muhatabolmaktadır. Devlet memuru 
hususi bir şahıs değildir. Bu hizmetin neticesi 
olarak doğan husumetler onları sık sık ihbarlar, 
şikâyetler hattâ şantajlarla karşı karşıya bıra
kır. Bu zamanda biz Devlet memurunu özel bir 
yargılama usulüne tabi tutmazsak ne olur ? Dev
let memuru vazifesi başında oturacağına, her-
gün ihbarlara muhatabolarak mahkeme koridor-
larındadır. O zaman ne olur, bunun aksini san
mam arkadaşlara soruyorum; Devlet hizmetini 
kim görecektir? Mahkeme koridorlarında 
oturmak, orada sıra beklemek vazife ba
şında olmaktan çok daha da kolaydır. Bina
enaleyh, bu tarzdaki bir teminat memura değil, 
doğrudan doğruya hizmete bir teminattır. Bu 
kaldırıldığı zamanda zarar görecek olan evvelâ 
hizmettir, memur değildir. Bu işle meşgul olan 
arkadaşlar bilirler ki, idare heyetlerinden ve
rilen lüzumu muhakeme kararlarının büyük 
adedi mahkemelerde beraetle neticelenmekte
dir. Ama bâzı kasıtlı kayırmalar da olmaz mı? 
İstisnalar kaideyi bozmaz. Bunun için evvelâ 
şunu katiyetle ve vazıhan ortaya atmak isterim 
ki, Devlet memurlarının özel bir muhakeme usu
lüne tabi olmaları kendilerinin teminatı değil, 
bugünkü şartlar içinde âmme hizmetlerinin ak
saksız, kusursuz, devamlı işlemesinin teminatı
dır. Vazifenin başında memur bulundurabilmek 
için ona bir hakkı tanımamız lâzımdır. Ama, 
çok eski tarihli olan Memurin Muhakemat Ka
nunu birtakım değişikliklere tabi tutulmamalı 
mı? Tutulmalıdır. Fakat yeri bu madde değil
dir. Elbette arkadaşlarımızın belirttiği bâzı hak
lı şikâyetler de vardır, bunları da inkâr kabil 
değil. Memurin Muhakemat Kanunundaki geniş 
memur kütlesini ve geniş suç unsurlarını daralt
mak kabildir. Onun için müsaade buyurun, bu 
maddedeki durum kalsın, «yargılama özel kanu
na tabidir.» densin. Ama Memurin Muhakema-
tı Kanunu da zamanın ihtiyaçlarına uygun ola
cak tarzda değiştirilsin, ihtiyaca uydurulsun. 
Şimdi bu maddeyi kaldırdık. Bir kargaşalık ka
bul edin, muhtelif maksatlı kimseler âmme ni
zamını bozmaktadır. Bunlarla kanun ve intiza-
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mı temin etmek için de emniyet mensupları meş
gul olmaktadır. Orada iki kişi gidiyor, bir cür-
mümeşhut yaptırıyor, emniyet âmiri bize haka
ret etti diye. Emniyet âmirini vazife başından 
alacağız, emniyet müdürünü vazife başından 
alacağız oradaki kargaşalık, nizamsızlık devam 
edecek, onlar gidecek orada acaba hakaret et
ti mi, etmedi mi, bunu tetkik etmeye. Bu kabil 
değildir muhterem arkadaşlarım. Karar vermek 
yetkisinde olan ve büyük sorumluluğu yüklü bu
lunan memur ve âmirleri siz türlü şantajlarla, 
türlü ihbarlarla karşı karşıya bırakamazsınız. 
Mutlak surette memleket menfaati için âmme 
hizmetlerinin menfaati için buna tedbir alacak
sınız. Fransa'da bile bu böyle olmamıştır. Ora
da dahi icabında idarenin müdahale etmek yet
kisi mevcuttur. 

Binaenaleyh müsaade buyurun bu meseleyi 
hissî andan çıkaralım, bu madde aynen çıksın. 
Ama aksini savunan arkadaşlarla hemfikrim. 
Memurin Muhakematı Kanunu eskimiştir, zama
nın ihtiyaçlarına uygun değildir. Bunun için de 
tahrirat kâtibini, hattâ kayıt memurunu da bir 
özel hükme tabi tutmanın belki yeri ve mânası 
yoktur. Her türlü suçları da bunun içerisine 
koymanın yeri yoktur. Ama, bunları salimen 
memleket ihtiyaçlarını, cemiyet ihtiyaçlarını 
âmme hizmetlerinin aksaksız ve sademesiz de
vamlı olarak yürümesi zaruretini dikkate ala
rak özel bir kanuna tabi tutalım. Bu kanun 
içinde bunları dilediğimiz gibi, bu memleketin 
nef'ine olarak, âmme hizmetinin faydasına ola
rak ona göre sınırlandıralım. Bu kanunun 
24 ncü maddesinin bu şekilde kabul edilmesi, 
Memurin Muhakemat Kanununda zamanın ihti
yaçlarına uygun değişiklikleri yapmaya asla mâ
ni değildir. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, 25 nci mad
denin şikâyetlere, tezvirlere, ihbarlara karşı bir 
teminat olabileceğini söylediler. Hayır muhte
rem arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Efendim 25 nci maddeyi müza
kere etmiyoruz. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Arkadaşla
rımız öyle bağladılar, onun için söylüyorum Sa
yın Başkanım. 25 nci madde üzerinde konuşmu
yorum zaten. 

Bu eskiden de vardı. Fakat hiçbir vakit me
murlar hakkında yapılacak şikâyet ve ihbarları 
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önliyememiştir. Çünkü o hüküm der ki ; «Garaz 
ve mücerret hakaret için» Mahkemelere yapı
lan ihbar ve şikyâtelerin hiçbir şekilde garaz ve 
mücerret hakaret olduğu sabit olamamıştır. Ka
sıt noktasından bütün ihbarlar daima neticesiz 
kalmıştır. 

13u sebeple sözlerimi tamamlarken söylü
yorum ki, bu madde kanunda aynen kalmalı
dır. Aksi takdirde âmme hizmetleri bundan 
fazla şekilde zarar görecektir. Hisle kaldırı
lacak bir madde değildir. Âmme hizmeti gö
renlerin derecesi vardır, hizmetlerin ehemmi
yeti vardır, isnat olunan suçların özelliği var
dır. Bütün bunlar özel kanunda dikkate alınır. 
Eğer Yüksek Heyetiniz 24 ncü maddeyi aynen 
kabul ederse hem hizmeti salimen aksaksız 
olarak işlemek imkânını bulacaktır, hem de Me
murin Muhakemat Kanununda zamanın ihti
yaçlarına uygun değişiklikleri yapma imkânını 
verecektir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Savacı, buyurun. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, bizim sözlerimiz uzun 
tecrübelerin muhasalasıdır, neticesidir. Yoksa 
hislerin değil. Arkadaşımın konuştuklarına bâ
zı hususları bendeniz de ilâve etmek isterim. 
Bu madde uzun senelerin bir ihtiyacı olarak de
vam etmiştir. Bunun kaldırılması talebi, 
sözleri, münakaşaları yeni değildir. Asgari 
bir yirmi sene evveline gider. Fakat kal
dıramamışlardır, kaldırılmamıştır. Yani güç
leri mi yetmemiştir, bunu kaldırmaya. Her 
kanunu değiştirmeye mütedir o zamanın 
Vâzıı Kanunun gücü mü yetmemiştir? Ha
yır arkadaşlar. Uzun uzun düşünülmüş, bü
tün meseleler âmme hizmetinin hususiyeti de 
göz önünde bulundurularak bunun kaldırılma
sına bir türlü karar verilememiştir. Ve deva
mında fayda mülâhaza etmiştir. Bendeniz o ka
naatteyim ki, devamında bugün de mutlak za
ruret vardır. Kalksın bütün bu kabil özel hü
kümler denebilir. Ve ingiltere'de-nasıl her me
sele hâkim önüne gidiyorsa, bu da gitsin. Ha
yır arkadaşlar, ingiltere'de de meseleler vardır, 
özel mahkemelerin, özel hâkimlerin önüne gi
der. Kaza birliğini kabul edilmiş ingiltere'de 
dahi, böyle özel meseleler, özel hâkimlerin ve 
özel mahkemelerin önüne gider. Bu noktadan 
hareketle Türkiye'de idare heyetlerinin fonksi-
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yonları üzerinde birkaç kelime arz etmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım; idare heyetlerin
de asgari hukuk nosyonuna sahip hukukçu bir 
üye bulunur. Başkan ya Hukuk Fakültesi me
zunudur, ya Siyasal Bilgiler Fakültesi mezu
nudur. Bugünkü mevzuatımıza göre bu devam 
etmektedir. Binaenaleyh, bir hukukçu vardır. 
Hukuk nosyonuna sahip, kemaliyle sahip bir 
başkan vardır. Bunu tamamlıyacak, senelerce 
kendi ihtisaslarında, kendi hizmetlerinde vazi
fe vermiş insanlar da o hizmetin hususiyetleri
ni iyi bildikleri cihetle, önlerine gelen hâdise
nin nasıl doğduğunu, nasıl tekevvün ettiğini 
kıymetlendirecek ehliyetli kimselerdir. Hukuk
la ihtisas birleşmiştir ve bir nevi, tabir caizse, 
ihtisas mahkemesidir. Böyle olunca bunların. 
Bu idare heyetlerinin bir kayırma tâbiri ile 
tavsif edilmesine bendenizin gönlü razı olmuyor. 
Kayırma bahis mevzuu olamaz. İdarenin, âmme 
hizmetinin icabı bahis mevzuu olabilir. 

Muhterem arkadaşlarım; hizmet görülür
ken, hizmete müdahale eden, hizmeti yapan 
personel birçok kimsenin menfaatine dokunur, 
birçok kimsenin menfaatini sağlar. Menfaati 
sağlananlar memnun, menfaatine doku
nanlar gayrimemnundurlar. Bu şikâyetler me
mur aleyhinde artar. Hususiyle bu şikâyetlerin 
haklı olanı vardır, haksız olanı vardır. Ama 
memurun devamlı şikâyetlerle mahkeme kori
dorlarında bekletmek ve hikmeti hizmet olan 
dairesinden halka, Millete hizmet olan dairesin
den alıp getirip sabahtan akşama kadar dos
yayı koltuğunun altına verip mahkeme kori
dorlarında sıra bekletmeğe bilmem ki Yüksek 
Heyetinizin günlü razı olur mu? Çünkü siz 
yalnız memurun yapmasını istediğiniz hizmeti, 
hizmet hikmeti sebebiyle yapmış bulunuyorsu
nuz. Eğer bu memur kasdî ve menfaatleri muh-
tel olanların devamlı şikâyetleri sebebiyle ki 
bir memur için vilâyetlerde, kazalarda namü
tenahi şikâyetler vardır arkadaşlarım, eğer bu 
memurlar her gün yahut gün aşırı kendileri
ne verilen mahkeme günlerini takip edecek ve 
hizmetlerini ona göre ayarlıyacak durumda 
olurlarsa asıl hizmeti ellerinin tersiyle kenara 
itecekler ve haklarında iddia olunan, isnat olu- j 
nan şikâyetleri bir gün evvelden hazırlıyacak-
lar, ertesi gün mahkemeye arzı endam edecek
ler. Buna cevaz vermek, bugünün şartları içe- | 
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risinde mümkün değildir. 

Sonra, Muhterem Heyetinizden bendeniz 
çok kere duydum; memurlar vazife görürken 
cesaretle vazife görmüyorlar, tereddüdediyorlar, 
mesuliyetten korkuyorlar ve tâbiri amiyanesi ile 
idarei maslahat ediyorlar. Şimdi böyle bir teh
dit altında devamlı şikâyetlere hedef olma tehdi
di altında memur elini sıcaktan soğuğa sokmıya-
caktır ve şikâyetlere hedef olmamak için ya daire
sinde bulunmamanın çarelerine bakacak veyahut 
imza atmamak için nasıl yapayım da buna imza 
atmıyayım bnu geçiştireyim diye bunun çaresine 
bakacaktır. Bu bir vakıadır arkadaşlarım, bunu 
biz yaşamışızdır muhterem arkadaşlarım... Bu 
itibarla arkadaşlarımın ideal olarak buraya .ge
tirdikleri husus yine ideal olarak gönüllerinde, bi
zim de gönlümüzde muhafaza edilsin. Muhterem 
kaza temsilcisinin, vazifeyi kaza gören hâkimin 
önüne çıkmaya her zaman şeref telâkki edecek 
memurların âmme hizmetinin aleyhine olan bir 
mekanizmaya, böyle bir tarzın kurban edilmesi 
doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu özel hükümler 
Memurin Muhakematı Kanununda olduğu gibi 
Ceza Usulü Kanununda da vardır. Bu itibarla 

. Sayın Paksüt arkadaşımızın vermiş olduğu tak
rir uygundur. «Özel kanunlara» denince bu mev
zuu kemaliyle kavramamaktadır. «özel hüküm
ler» tâbiri bu hususu daha iyi kavramaktadır. 

Arkadaşlarım, bu mevzuun kalkmasında, me
murların ihtilas, rüşvet, suiistimal, zimmet gibi 
suçlarını ileri sürdüler. Muhterem arkadaşla
rını; bunlar Memurin Muhakematı Kanununa ta
bi değildir, bunlar hakkında 1609 sayılı Kanun 
el'an yürürlüktedir ve bu kanuna göre doğrudan 
doğruya savcılık takibat yapar. O itibarla, bir 
defa bu mevzuları bir kenara koymak lâzım ge
lir. Bunlar daha ziyade memurun vazifede iken, 
vazife dolayısiyle doğan suçları hakkındaki taki
bata inhisar eder. Bu da memur her halükârda 
âmme hizmeti olarak görülmesinde titizlik göster
diğimiz hizmetlerin iyi ifası için kendisinin bâzı 
teminata raptmda fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım bir taraftan memur 
için Ceza Kanununda daha ağır hükümler vaz'-
ediliyor, bu suçu bir vatandaş işlediği zaman 
şu kadar ceza tertibedilirse bunu bir memur va
zifesi dolayısiyle yaparsa bu şu dereceden şu de
receye artırıyor. Bunun sebebini işte biraz da 
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bu hükümlerde aramak lâzım gelir. Yani memur
lar bir taraftan bu hükümlerle teminat altına 
alınmış. Memur değil, teminat altına alman, âm
me hizmetidir muhterem arkadaşlarım. Teminat 
altına alınan âmme hizmetinin iyi işlemesidir. Bu 
itibarla, âmme hizmetinin iyi işliyebilmesi için 
memura tanınan teminata mukabil o bir taraf
tan da ceza hükümleri ağırlastırılmaktadır. Bu 
bir muvazenedir. Bu itibarla arkadaşlarım şunu 
bilhassa arz etmek isterim. Bu maddenin el'an 
ehemmiyeti vardır. Bugün bu maddenin kalkma
sı halinde âmme hizmetinin önemli surette sekte
ye uğrayacağını muhakkak nazariyle nazarı itir 
bara almanızı bilhassa istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım bilirler, ben, faydalı
yı tekrarlamakta yine fayda mülâhaza ederim. 
Memurların hususi suçları bu hükümle teminat 
altına alınmamaktadır. Memurların münhasıran 
vazife ile ilgili, hizmetle ilgili suçları, hizmet nok-
tai nazarından bu hükümlerle bir nevi ilk basa
makta baraja alınmaktadır. 

Sonra arkadaşlarım; idare heyetlerinin çalış
maları şu şekilde olmaktadır: idare heyetleri, me
mur hakkında vâki isnadı tetkik ettikten sonra 
vereceği karar, meni muhakeme kararı bir üst 
idare heyetinin veya il idare heyetleri alır bu ka
rarı ittihaz ederse Devlet Şûrasının, en yüksek 
idari mahkemenin murakabesine tabidir. İhtiyari 
değildir bu, arkadaşlarım, mecburidir. Yani mu
hakeme kararı verildiği zaman Devlet Şûrasının 
bunu tasvibetmesi veya reddetmesi mecburidir. 
Bu itibarla âmme hizmetinin görülmesinin öne
mini müdrik Yüce Heyetinizin bu maddeyi ay
nen, Sayın Paksüt araka daşımızm takdim etmiş 
olduğu önerge istikametinde muhafaza etmesi ge
rekmektedir. Oylarınızı bu istikamette kullan
manızı hassaten istirham ederim. Saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Gürer. 
MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, müzake
resini yapmakta olduğumuz 24 ncü maddenin 
âmme hizmetlerinin devamlılığı ve bu hizmetle
rin daha mükemmel görülmesi babında Komis
yonun değiştirdiği şekilde kabulünde Yüksek 
Meclisçe büyük fayda mülâhaza etmekteyim. 

Fikirlerimi nenden evvel görüşen arkadaşla
rım kısmen izah buyurdular. Benim de bunlara 
ilâve edeceğim hususlar, söyliyeceğim hususlar 
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şunlardan ibaret olacaktır: 

Muhterem arkadaşlarım bu maddenin metin
den tayyını istiyen arkadaşların bu isteği artık 
yeni düzen içinde, yeni personel rejimi içinde bir 
reform yapmanın zamanı geldiğinden ve dolayı-
siyle herkesin adaletin karşısına gitmesini iste
mekte doğmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; reform yapmak demek, 
mutlaka bir yenilik yapmak demek değildir. Re
form yapmak demek, her şeyden evvel evolüsyon 
içinde bulunan bir cemiyette o cemiyetin tekâmül 
seyrine uygun ve dolayısiyle bu tekâmülde yeri
nin nerede olduğunu tesbit etmek suretiyle birta
kım hükümler getirmek demektir. Şimdi, şu hale 
göre, şimdiye kadar tatbik edilmiş bulunan me
mur düzeni içinde memurların, vazife anında, 
kendi vazifelerinden münbais işledikleri ve bu 
suçlara karşılık mevcudolan Memurin Muhakemat 
Kanunu hakikaten bu memurlar bakımından bun
ların adliye koridorlarında sürünmemesi ve do
layısiyle âmme itibarının kırılması yönünden mu
hakkak ki, birtakım mahzurlu hükümleri olsa da
hi muhakkak ki, faydalıdır. Muhterem arkadaş
larım, onun için memurlar hakkında bir kovuş
turma yaparken, bir soruşturma yaparken, bun
ları bir baraja tabi tutmak lâzımdır. İşte bu ba
raj her şeyden evvel Komisyonun getirmiş oldu
ğu hususi hükümler bendinde mahfuz tutulmuş 
bulunmaktadır. Sayın arkadaşım Adalet Baka
nının beyanını göstermek suretiyle Memurin Mu
hakemat Kanunu herkes tarafından tenkid edil
mekte ve kaldırılması istenmektedir, diye buyur
dular. Ve gazeteyi açtılar, bu satırları huzuru
nuzda okudular. Muhterem arkadaşlarım, Memu
rin Muhakemat Kanununun kaldırılması için ve
rilmiş olan beyan başkadır. Memurin Muhake
mat Kanunu mevcut memurların hukukî duru
munu tam tanzim edemiyor, binaenaleyh buna 
yeni şekiller verilmesi gerekir hususunu aramak 
başkadır. Şahsan Memurin Muhakemat Kanunu
nun içerisinde birtakım boşluklar bulunduğuna 
ben de kaaniim. Ama bu boşluklar içinde bulun
ması demek, Memurin Muhakemat Kanununu ta-
mamiyle kaldırmak suretiyle adeta reform yapı
yorum zihniyeti altında memuru garantisiz ve 
dolayısiyle vazife başında âdeta korkak bir ele
man halinde tutmanın yeri olmadığı kanaatini de 
taşımaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, memurlar muayyen 
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şikâyetlerden dolayı Memurin Muhakemat Kanu
nuna göre idare heyetleri tarafından haklarında 
ilk soruşturma kararları verilmektedir ve biliyor
sunuz ki, tatbikata biraz indiğimiz zaman gör
mekteyiz ki, şayet her şikâyeti, her ihbarı böyle 
bir önbaraj bir önkovuşturma yapmadan doğru
dan doğruya hâkimin karşısına götürdüğünüz va
kit birtakım çelişmezliklerin doğacağı sabittir. O 
zaman ne olacaktır"? İşte bunun neticesinde âmme 
itibarı sarsılacaktır. Eğer, şayet ortada bir suiis
timal mevcutsa, eğer şayet ortada ağır bir cü
rüm ağır bir hüküm mevcutsa 1609 sayılı Ka
nunla esasen doğrudan doğruya adaletin huzu
runa çıkartılması hususları da memurlar için sağ
lanmış bulunmaktadır. Şu hale göre ortada mev
cut endişe, şahsi kanaatime göre, bulunmamakta
dır. Bu hususta durumun o kadar vazıh olduğu 
nazarı itibara alınırsa, bugün Hükümet tasar
ruflarında bulunan insanların bir garanti içinde 
bulunmaları ve dolayısiyle bu garantilerine karşı
lık, kendi soruşturma ve kovuşturmaları yapılır
ken âmme hizmetinin ve bilhassa tam mütekâmil 
bir cemiyet olduğumuzu iddia etsek dahi bugün 
idare hukuku prensipleri yönünden dünyada hâ
lâ tatbikat görmekte olan bir sistemin yeni per
sonel rejimi içerisinde devamında ve hakikaten 
komisyonun getirdiği şekilde - ileride Memurin 
Muhakemat Kanunu kalkmış olsa dahi - yeni hü
kümlerle umumi hükümlere bağlamak suretiyle 
devamında zaruret gördüğümü huzurunuzda arz 
eder Yüksek Heyetinizi hürmetlerimle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt buyurun. 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, bir süreden beri yaptığımız müzakere 
Devlet memurlarının temel Kanununun 24 ncü 
maddesinin müzakeresinden daha çok, Memurin 
Muhakemat Kanununun ilgası hakkında bir ka
nun teklifi veya tasarısı var da onun tümü hak
kında müzakere yapıyormuşuz intibaını vermek
tedir. 

Şimdi arkadaşlarıma bir noktayı arz etmek 
isterim. Meclis kanun yapan organdır, ama bu 
Anayasa Meclise istediği gibi kanun yapma yet
kisi vermiyor, Anayasanın gösterdiği şartlar al
tında kanun yapma yetkisi veriyor. Kaldı ki, bi
zim Anayasamız değil âmme hukukunun çok es
ki gelenekleri ve kuralları vardır. Şimdi Me
murin Muhakemat Kanununu ilga etmek için ya-
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pılacak muamele bir milletvekili veya senatör ar
kadaşımızın bir kanun teklifi veya bir Hüküme
tin bir kanun tasarısını Meclise sevk etmesi, onun 
da Anayasanın 92 nci maddesi ile İçtüzük hü
kümleri dâhilinde müzakere edilmesi, kabul veya 
reddedilmesidir. Böyle değil de hiç Memurin Mu
hakemat Kanununun ilgası hakkında mevzu yok
ken onu bir kanunun müzakeresi sırasında bir 
takrirle halletmek istersek arkadaşlar kanun 
yapma tekniği... («Yok öyle bir şey» sesleri.) Var 
şundan dolayı var : 

Zatıâliniz sadece 24 ncü maddenin çıkarıl-
masiyle mesele halledilir diyorsunuz. Reşit 
Ülker arkadaşımız onu kabul etmiyor, bir de 
ilgayı sağlıyalım diyor. Yani maksat böyle ifa
de edildi. Maksat budur deniyor. 

Ben her iki tarafın da görüşünü zevkle din
ledim. Bu mevzularla ilgisi olan bir arkadaşı
nız olarak, mevzua az çok girmiş bir insan ola
rak her iki tarafın tezi ve antitezi hareketle 
savunuşuna şahidoldunı ve müstefidoldum. 
Ama arkadaşlar şimdi konu lütfedin Memurin 
Muhakemat Kanununun ilgası hakkındaki ka
nun teklifinin ve tasarısının müzakeresi 
leğildir. Çok eski devirlerde, beşeriyet tari
hinde, İsa'nın doğuşundan asırlarca önce; âm-
ne hukukunun yerleşmiş kuralları var. Daha 

Roma'da, af buyurun söylemeye mecburum 
çünkü zaman zaman buna benzer teşebbüslere 
şahidoluyorum bu Parlâmento, her hangi bir 
kanunun oylanması için o evvelâ ilân edilir. 
Yani bizim İçtüzüğümüzdeki 84 saat meselesi 
yeni değildir. Çok daha mütekâmil olarak es
ki asırlarda yerleşmiş olan kaidelerdir. Ve bu 
izahatı fuzuli telâkki etmeyin, yani trinum mü
minim denilen üç pazar geçirecek bir süre geç
tikten sonra vatandaşlar form'a davet edilerek 
«kanunu kabul ediyorum» veya «reddediyorum» 
tarzında beyanda bulunur idi. Bir kere böyle yap
mayıp da her hangi bir kanunun arasına o ka
nunla irtibatlı gösterilmek suretiyle hüküm ge
tirmek Parlâmentonun kanun yapma faaliye
tinde aksaklıklara ve büyük hatalara ve bazan 
hukuk hayatında boşluklara yol açar. Onun 
için konu hakkında değerli arkadaşlarımın 
kendi istikâmetlerinde belki biribirinden kıs
men müteessir olarak fikirlerini tadil edecek
lerini zannediyorum. Onu muhafaza etsinler. 
Ama sureti katiyede böyle bir vesile ile uzun 
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zamandan beri şikâyet konusu da olsa ta-
dili hakkında hattâ şu anda hükümetçe imza 
edilmiş, sevk edilmek üzere olan tasarıda da 
olsa bu vesile ile bunu halletmek dâvasından 
vazgeçsinler. Buna ve bunun gibi teşriî tasar
ruflara imkân yoktur. Gene söyliyeyim, yani 
bu mahiyetteki karışıklık kanunları Fransızca 
bir deyimle «lois de melanges» âmme hukuku
nun reddettiği, kabul etmediği bir sistemdir. 
Tarihçesi de tam milâttan iki asır öncedir. Şim-
Türk Parlâmentosunda hukuk Devleti olan bir 
düzen içinde kanun yaparken böyle âmme hu
kukunun yerleşmiş müesseselerini bir kenara 
bırakarak, mahza bize şirin göründüğü için, 
faydalıdır diye birşeyi kanunlaştıramayız. Bu
nun yolu vardır, zamanı vardır, düşünmek lâ
zımdır; lehinde aleyhinde söylenenlere belki 
ilâve edecek taraflar vardır. Ama şunu da ha
tırlatmak lâzımgelir ki, aslında yaptığımız iş 
mücerret hukukçuluk da değil, hukuk siyase
tidir. Yani cemiyetimizin muhtacolduğu ka
nunu yapmaktır, hangisi ise o! Almanya'da 
yoktur, efendim. Binaenaleyh bizde de olmasın. 
Almanya'da olmıyabilir, bizde olur. Yahut da 
Fransa'da böyledir, vardır. Bizde de olsun. Bu 
da değil. Milâttan altı asır önce yaşamış en 
büyük kanun vâzıı olarak kabul edilen Solon'un 
bir lâfı: «Kanun vâzunm vazifesi memleketi
ne mükemmel kanun yapmak değil, memleke
tin muhtacolduğu kanunu yapmaktır» Bu iti
barla arkadaşlarımın mütalâalarında ısrar et
memelerini ve mevzuu hükümlerin böylece mu
hafazasına müsaade etmelerini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan... 

MAZHAR ARIKAN (içel) — Muhterem 
arkadaşlar; suç kısaca kanunun cezalandırdığı 
fiil olarak tarif edilebilir. Kanunun metninde 
fiilin hangi halde suç sayılabileceği, unsurları 
tadadedilerek gösterilmiştir. Tatbikat odur ki, 
bugün suçun tahkiki ve fiilin suç olup olmadığı
nın tetkik ve takdiri ihtisas işi haline gelmiş, ve 
özel tahsil ve tatbikat ister. Bunun dışında bir
takım özel tahkik usulü kabul etmek suçu ve suç
luyu meydana çıkarmada mahzurlar doğurmak
tadır. Onun için suçlunun sıfatı ne olursa olsun 
ihtisaslaşmış bir elden idaresinde içtimai fayda 
vardır. Bâzı şahıslara bir nevi masuniyet tanımak 
hukuku incitir. «Lehe olan fikirlere göre memu-
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i run umumi hükümlere tabi tutulması Devlet oto-
i ritesini sarsar.» denmektedir. Bu doğru ve 
! mantikî değüdir. Türkiye'de adlî tahkikata ne za-
) man yüzde yüz inanılacaktır? Memurun suçUfca 
! C. Savcısının elkoyması itibarını mr sarsacaktır? 

Bilâkis haksızlığı her yönden, memur yönünden 
ve âmme hukuku yönünden, asgariye indirecek
tir. 16 yıllık bir tecrübeye istinaden arz ediyo
rum. Bugün tatbikatta Memurin Muhakemat Ka
nununa göre verilmiş son tahkikat açümasına ete-
ir olan lüzumu muhakeme kararlarının Yüzde 
85 ni mahkemelerde beraetle neticeleniyor. Bu me
murun itibarını kırmıyor da, bu işi daha bidayet
te yüzde yüz bir teminat içinde takipsizlik kara-
riyle tesbit edebilecek olan C. Savcısının müda
halesi mi itibar kırıyor? Bâzı memurlar için tah
kikat işi belli edilecek adlî mercilere verilebilir. 
Ayrıca Sayın Emin Paksüt'ün endişeleri varit 
değildir. 

Bu maddenin tayyı demek Memurin Muhake
mat Kanununun hemen kaldırılması demek delil
dir. Gaye temel kanuna böyle bir fikrin yerleşti
rilmemiş olmasıdır. Ama teklif yıllarm şikâye
tini ve özlemini giderecektir. Takririn kabulünü 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN -— 24 ncü madde üzerinde şimdi
ye kadar 9 arkadaşımız konuşmuştur. Yeterlik 
önergeleri gelmiştir. Okutuyorum efendim. 

Saym Başkanlığa 
24 ncü madde üzerindeki müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Rize 

Arif Hikmet Güner 

Başkanlığa 
24 ncü madde hakkında müzakerelerin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Gaziantep 

Süleyman Ünlü 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Aleyhinde 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
REŞAT ÖZARDA (Aydaı) — Muhterem ar

kadaşlar şimdiye kadar konuşan arkadaşlardan 
büyük ekseriyeti daha ziyade Memurin Muhake
mat Kanunu ve Memurin Muhakemat Kanunu
nun memurlar için bir teminat olduğu tezini mü
dafaa «den arkadaşlarımızın sözleriyle geçmiştir. 

I Bu bakımdan bunun aksini de konuşacak arkadaş-
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kırımızdan da pek az kimse konuşabilmiştir. Me
murin Muhakemat Kanununun memurlar için bir 
teminat değil, teminatsızlık olduğunu da ispat 
edecek ve ortaya koyacak fikirler vardır. Onun 
için müsaade buyurunuz birkaç arkadaş daha ko
nuşsun. Esasen memurun diğer vatandaş gibi iş
lediği suçtan dolayı savcı karşısına, adlî ma
kamlara gidip gitmemesi konusu, Türk Milletini, 
bütün memleketi yakinen ilgilendiren bir konu
dur. O bakımdan istirham ediyorum bu mevzu 
biraz daha görüşülsün, aydınlığa kavuşturulsun, 
ondan sonra,.. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik 
önergesi kabul edilmiştir. 24 ncü madde üzerin
de verilmiş bulunan değişiklik önergelerini oku
tuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu.) 

(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm öner
gesi tekrar okundu.) 

(Tokat Milletvekili Ali Dizman'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, Sayın Coş
kun Kırca ve Sayın Ali Dizman tarafından ve
rilmiş üç önerge aynı mahiyettedir ve 24 ncü 
maddenin metinden çıkarılmasını istihdaf etmek
tedir. Aykırılığı itibariyle evvelemirde bunu oya 
koyuyorum. 24 ncü maddenin metinden çıkarıl
ması huşunu oylarınıza sunuyorum. Komisyon ka
tılmıyor. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önergeler reddedilmiştir. 

Sayın Giritlioğlu bu 24 ncü maddenin komis
yona iadesini istemişsiniz. Komisyon lâzım gelen 
görüşmeyi yaptı bu hususta. Önergenizi oya koy-
mıyacağım, muvafık mı efendim? 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) 
kalmadı efendim. 

Lüzum 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

24 ncü maddeyi yeni şekliyle 

Yüksek Başkanlığa 
- Verilen önergeler üzerine Devlet memurları 
kanun tasarısının 24 ncü maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Fahrettin Kerim Gökay 
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Madde 24. — Devlet memurlarının görevleri 

ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suç
lardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapıl
ması ve haklarında dâva açılması özel hükümlere 
tabidir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekli ile oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de bu şekli ile kabul edilmiştir. 

İsnat ve iftiralara karşı koruma : 

MADDE 25. — Devlet memurları hakkında
ki ihbar ve şikâyetler, garaz veya mücerret ha
karet için, uydurma bir suç isnadı suretiyle ya
pıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi 
olduğu kanuni işlem sonucunda sabit olmadığı 
takdirde, merkezde bu memurun en büyük âmi
ri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında 
kamu dâvası açılmasını Cumhuriyet Savcılığın
dan isterler. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde veril
miş bir değiştirge vardır, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
25 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

Gerekçe 
Bu maddeye muadil hüküm, Memurin Ka

nununda da vardır. Tatbikatta, suiistimal edil
miştir. İhbar ve şikâyet hakkını kullanmak isti-
yen vatandaşı bu hüküm yıldırmıştır. 

Bazan, yanlış ve noksan tahkikatlar yapılmış 
ve ihbar sabit olmadı diye, memur hakkında iş
lem yapılmadığı gibi, haldi olan şikâyetçi hak
kında otomatikman iftira dâvası açılmıştır. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde komis
yon tarafından vukubulan değişikliği okutuyo
rum. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) 
verilmiş bir önerge vardı. 

Tarafımdan 

BAŞKAN — 25 nci madde hakkında zatıâli-
niz tarafından verilmiş bir önergeye raslama-
dım. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Komisyona in
tikal etmiş idi efendim. 
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BAŞKAN — Efendim buraya getirilen öner

geler arasında Emin Paksüt'e ait bir önerge 
yoktur. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Şu halde efen
dim komisyonun tanzim ettiği madde yeni me
tin okunsun, belki oraya dâhil edilmiştir. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde komis
yon tarafından yazılmış bulunan metni okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen önergeler üzerine Devlet Memurları 

kanun tasarısının 25 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Fahrettin Kerim Gökay 

Madde 25. — Devlet memurları hakkındaki 
ihbar ve şikâyetler, garaz veya mücerret haka
ret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle ya
pıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi 
olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit 
olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en bü
yük âmiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar 
hakkında kamu dâvası açılmasını Cumhuriyet 
savcılığından istiyebilirler. 

BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu, buyu
runuz. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Ben 
tatmin oldum, konuşmıyacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. Başka söz isti-
yen?.. Yok. Önergeyi tekrar okutup oyunuza su
nacağım. Komisyon tarafından şimdi okutulmuş 
bulunan değişiklik önergesi şayet Yüksek Heyet 
tarafından kabul edilirse, madde halini alacak
tır. 

(Komisyonun yeni maddesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi bu şekli ile oyunuza 

sunuyorum : Kabul edenier... Etmiyenler.. 25 
nci madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Bölüm : 4 
Yasaklar 

Birlikte çekilme yasağı: 
MADDE 26. — Devlet memurlarının, kamu 

hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan bir
likte çekilmeleri yasaktır. 
: BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde deği
şiklik önergesi verilmemiştir. 26 ncı maddeyi bu 
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okunan şekli ile oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... 26 ncı madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Grev yasağı: 
MADDE 27. — Devlet memurlarının greve 

karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilân etme
leri, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır. 

Devlet memurları ,her hangi bir greve veya 
grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekliyemez 
veya teşvik edemezler. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde değişik
lik önergesi verilmemiştir. 27 nci maddeyi oku
nan bu şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 27 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde 
bulunma yasağı: 

MADDE 28. — Devlet memurları, Türk Ti
caret Kanununa göre «tacir» veya «esnaf» sayıl
malarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz
lar, ticari mümessil ve ticari vekil olamazlar, 
kolektif şirket ortaklığı ile komandit şirkette ko
mandite ortaklığa giremezler ve ticaret şirket
lerinde müdürlük, idare meclisi üyeliği ve mu
rakıplık görevlerini deruhde edemezler. 

Yukarıki fıkrada gösterilenler dışında kalan 
kazanç getirici faaliyetlerden hangilerinin Dev
let memurları tarafından yapılamıyacağı, sını
fının tüzünde belirtilir. 

Devlet memuru olmıyan eşleri birinci ve ikin
ci fıkrada gösterilen faaliyetlerde bulunan Dev
let memurları, bu durumu 15 gün içinde bağlı 
oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt. zatıâlaniz bir 
önerge vermişsiniz maddeyi vuzuha kavuştur
mak için. Bu önergenizi komisyona iade edelim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Komisyon ri
calarımı is'af etti. 

BAŞKAN — O halde önergenizi bu bakım
dan okutmuyorum. Sayın Giritlioğlu tarafından 
verilmiş bulunan bir önerge vardır, onu okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
28 nci maddenin 1 nci fıkrasına aşağıdaki 

hükmün eklenmesini rica ederim. 
(Hisse senedi sahibi olarak yapılan iştirak

ler, birinci fıkranın hükmü dışında kalır) 
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28 nci maddenin son fıkrasının aşağıda yazılı 

olduğu şekilde hüküm eklenmesini arz ederim. 
(Şu kadar ki. aile reisi mevkiinde bulunan 

Devlet memurlarının eşleri, yukardaki hüküm
den faydalanamazlar) 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Gerekçe 
1. Memurların hisse senetleri satınalmasmı 

yasaklamanın kanuni faydası yoktur. 
2. Muvazaa suretiyle eşlerine ticaret yaptı

ran memurlar için böyle bir hükme zaruret var
dır. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine komisyon 
katılıyor mu? 

GEÇtCt KOMİSYON BAŞKANI FAH
RETTİN KERİM GÖKAY (istanbul) — Katıl
mıyoruz. Yalnız, Sayın Giritlioğlu'nun önergesi
nin son kısmını anlıyamadığımız için bir şey 
söyliyemiyoruz. Bir kere hisse senedi mevzuun
da şirketler bellidir komandite olanın anonim 
şirkette hissesi olabilir. Fakat en sonundaki kıs
mı anlıyamadık. 

BAKSAN — Peki Sayın Gökay oturunuz. 
Sayın Giritlioğlu izah etsinler. Buyurun Sayın 
Giritlioğlu. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muh
terem arkadaşlarım, memurların ticaretle iş
tigâllerinin önlenmesi temenni edilir. Ancak 
bu hüküm tatbikatta bir çok yanlış anlayışla
ra yol açmaktadır. Getirilen madde bu yanlış 
anlayışları bertaraf edecek mahiyette bir açık
lık taşımamaktadır. Ben iki nokta üzerinde 
durmak isterim. Birinci nokta şu: hisse senedi 
sahibi olmak noktası. Hisse senedi sahibi ola
rak memur ticarete iştirak etmiş oluyor bir ba
kımdan. Diğer bir bakımdan da bu hareketi 
ticaret şeklinde kabul etmememiz gerekir. Bu 
da mümkün. Fakat meseleye bir açıklık ver
mek zorundayız. Meseleye bu açıklığı kanunun 
metni vermemektedir. Sayın komisyon başkanı 
«anonim şirketler için hisse senedi alabilirler» 
şeklinde ifadede bulundular. Demek ki, noktai 
nazarları böyle. Fakat Ticaret Kanunu şirket
leri tasrih etmiştir :Anonim Şirket, Komandit 
Şirket, Limitet Şirket. Bunlar mecburi şekil
lerden bir tanesidir. Bu şirket hisse senetlerine 
sahibolan memurun alelûmum tüccar addedil-
memesinde fayda görmüyorum. Yalnız, Ticaret 
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Kanununun bu şirketleri de mevzubahis değil
dir, kooperatifler de vardır. Bunun tipik bir 
misali, heyetinizden özür diliyerek bir arkada
şımız üzerinde vermek isterim. 

Amasya Şeker Fabrikası yapılırken 500 li
ralık bir hisse senedi satmalarak kooperatife 
iştirak etti diye Amasya Milletvekili Kemal 
Karan arkadaşımın milletvekilliği üzerinde 
nerede ise münakaşa açılacaktı. Arkadaşımız 
mecbur oldu alelacele bu 500 liralık hisse sene
dinden sıyrıldı. Bu bir vakıadır. Bu suretle ka
nunların dar anlamda tefsiri ile tüccar olmak
tan kendisini kurtardı. Aksi takdirde tüccar 
idi, tüccar addediliyordu. Şimdi demek ki, böy
le misaller olacaktır. Kooperatifte de hissedar 
olabilir bir insan. Bunu anladığımız mânada 
ticaret amaciyle yapmıyabilir. Fakat sonunda 
nemalanmak vardır, bir hisse almak durumu 
vardır, hisse aldığı nisbette ona tüccar nazariy
le bakarsak, yanlış tefsirlere yol açmış oluruz. 
Onun için ben teklifimde metine açıklık veril
mesini istiyorum. Diyorum ki, hisse senedi 
alanlar bu yönden ticarete iştirak etmiş olsa
lar dahi tüccar addedilmemelidirler. Bu hüküm 
maddede açıklıkla yer alırsa nizalar münakaşa
lar zail olur. 

İkinci konu şudur; maddenin metnini mü
saadenizle okuyayım, zannediyorum, maddenin 
son fıkrası ile ilgilidir. Son fıkrası, bir yazılış 
hatası da içindedir. Fakat mânası anlaşılıyor, 
okuyorum efendim, 28 nci maddenin son fıkrası. 
(Devlet memuru olmayan eşleri, birinci ve ikin
ci fıkrada gösterilen faaliyetlerde bulunan Dev
let memurları bu durumu 15 gün içinde bağlı 
oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.) 
Yani benim anlıyabildiğim, cümlenin yazılışında 
bir hata olduğu kanısını muhafaza ediyorum, 
fakat mâna anlaşılıyor. Bir memur şayet eşi 
tüccar ise, keyfiyeti 15 gün içerisinde dairesine 
bildirmekle yükümlüdür. Bu hüküm muhafaza 
edilsin. Fakat bir fıkranın eklenmesinde zaru
ret görüyorum. Eklenmesini teklif ettiğim fıkra 
şudur; (Şu kadar ki, aile reisi mevkiinde bulu
nan Devlet memurunun eşleri yukarıdaki hü
kümden faydalanamazlar.) «Aile reisi mevkiin
de bulunan» tâbirini kasden kullandım. Umu
miyetle erkek memurları kasdettim. Umumiyetle 

J ticaretle erkekler iştigal ederler, kadınlar iştigal 
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etmezler. Son fıkrada eşler tâbiri umumidir. Bir 
kadın memur, eşi için bu beyannameyi verecek 
eşi erkektir ve normaldir onun ticaretle uğraş
ması. Bu fıkraya yani 28 nci maddede getirilen 
son fıkraya itirazım yok. Bir kadın memur ta
savvur edelim, bunun kocası, eşi tüccardır. Ka
nun o kadın memura 15 gün içinde keyfiyeti 
ihbar mecburiyetini yüklüyor. Benim ilâve edil
mesini teklif ettiğim fıkramda ise, meseleyi ters 
istikametten aldım : Bir memur erkektir, kadın 
değildir. Eşi tüccardır. Bu Türkiye'mizde bugün 
için nadir bir vakıa. Bu nadir vakıayı formüle 
ederken Anayasanın eşitlik prensipleri ve sair 
insan hakları, kadın hukuku gibi birtakım pren
sipleri de düşündüm. Bunlar muhakkak. Türki
ye'de kadın erkek farkı yoktur. Fakat aile reisi 
tâbirini kasden kullandım. Aile reisi mevkiinde, 
kadın memur olsa dahi erkek aile reisidir, ka
dın değildir. Kadın, Medeni Kanun hükmüne 
göre aile reisi değildir. Erkektir aile reisi. Bi
naenaleyh kadın, memur olduğu takdirde, tasa
rıdaki son fıkraya göre kocasının, eşinin tüccar 
olduğunu bildirmekle yetinecektir. Fakat aile 
reisi eş tâbiri içinde umumiyetle erkek vardır. 
Nadir hallerde kadına intikal eder bu iş. Eğer 
erkek aile reisi ise ve o da memur ise, karısının 
ticaretle uğraşmasına kanaatimce cevaz verme-
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meliyiz. Vermemeliyiz, şu yönden. Çünkü mu
vazaa suretiyle karısı adına ticaret yaptırılıyor. 
Bunun pek çok misali vardır. Filhakika çok na
dir hallerde, pek istisnai hallerde bir kadının 
ticaret hakkı önlenmiş olacaktır bu madde ile, 
eğer teklifim kabul edilirse. Pek istisnai halde 
bir memur vardır. Karısı da ticaretle uğraşır, 
normal bir tüccardır. Fakat bu misali hepimiz 
hayatta çok nadir görmüşüzdür. 

Buna mukabil gördüğümüz usul şudur. Er
kek memur kendi memuriyet sıfatından fayda
lanarak karısı adına firma işletmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bana bunu bu mad
denin eklenmesini maliyeciler teklif ettiler, ma
liyeciler ikaz ettiler. Tesbit ettikleri o imiş ki, 
Ankara ve İstanbul'da pek çok firma memur eş
lerine ait imiş. Aslında fiilen iş yapan memur, 
fakat resmen gözüken eşidir. Bu suiistimali ön
lemek için, şüpheleri bertaraf etmek için böyle 
bir fıkranın eklenmesi lüzumuna inandığımdan 
dolayıdır ki önergemi verdim. Takdiri sizlere 
bırakıyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
19,00 a gelmiştir. Yüce Meclisin aldığı karar ge
reğince saat 21,00 de tekrar toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19.00 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma s aa t i : 21,00 

BAŞKAN — Ba^kanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 131 nci Birle- siminin gece oturumunu açıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; saat 19 a kadar de
vam eden toplantı sırasında Devlet memurları 
kanun tasarısının 28 nci maddesi üzerinde mü
zakerede bulunduğumuz bir sırada müzakere
yi kesmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

28 nci maddede verilmiş bulunan değişiklik 
önergeleri üzerinde bir arkadaşımız konuşmuş, 
onu takiben söz sırası Sayın Muslihittin Gü-
rer'e gelmişti. Buyurun Sayın Gür er. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, müza
keresini yapmakta olduğumuz 28 nci madde 
Devlet memurlarının ticaret ve diğer kazanç ge
tirici işlerle iştigal edememesine dair olan mad
dedir. 

Muhterem arkadaşlarım, öğle celsesinde Sa
yın Fahir Giritlioğlu tarafından verilmiş olan 
takrir, iki hususu ihtiva etmekte idi. Şahsan, 
komisyon tarafından getirilmiş olan bu madde
nin tamamiyle vazıh bir durum arz etmediğini 
peşinen söylemek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 28 nci maddenin 
sayın komisyon tarafından geriye alınıp her 
halükârda redaksiyonunun yeni baştan yapılma
sı iktiza etmektedir. 

Şimdi bu sebepleri teker teker arz edece
ğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 28 nci maddenin bi
rinci fıkrası, Devlet memurlarının hiçbir ticari 
işle iştigal edemiyecekleri, hiçbir şirkete ortak 
olamıyacakları ve müdürlük, idare meclisi âza-
lığı kabul edemiyeceklerini âmirdir. Yalnız, de
ğişiklik önergesi veren arkadaşımın iki maddeyi 
ihtiva eden önergesinin birinci maddesine katıldığı
mı peşinen arz etmek istiyorum. Yani, memur olan
lar her şeyden evvel hisse senedi alabilme
lidirler... Ve binaenaleyh, hisse senedi almaları 
kendilerinin ticaretle iştigal ettiğine bir delil 

sayılmamalıdır. Çünkü, reform getireceğini id
dia ettiğimiz personel rejiminde âdeta memurla
rı bütün hususlarda kayıtlayıcı hükümlere tabi 
tutmak, onlara nefes aldırmamak demek, ol
maktadır. Saym arkadaşım vermiş olduğu 
önergedeki birinci kısma, yani hisse senetleri 
bu hükmün dışındadır teklifine aynen iştirak 
ettiğimi peşinen arz etmek istiyorum. Yalnız 
ilâvesini istedikleri ikinci hususa katılmıyorum. 
(Eşleri ticaretle iştigal edecek olurlarsa onbeş 
gün içinde işbu ticaretle iştigal ettiklerine dair 
ilgili makamlara beyan vermek mecburiyetinde
dirler,) diyor kanun. Halbuki değiştirge öner
gesinde «e^ler» denilirken doğrudan doğruya 
hanımları gözetilmekte ve hanımlarının ticaret
le iştigal etmesini saym arkadaşımız mutlak 
suretle bir muvazaa olarak kabul ettiğinden bu
raya «doğrudan doğruya kadın olan eşlerinin 
ticaretle iştigal etmez» âmir hükmünün konul
masını istemektedir. Muhterem arkadaşlar, za
ten maddenin son fıkrasını okuyacak olursak, 
bu maddenin yeni baştan düzenlenmesini iste
diğimizin sebebi kendiliğinden ortaya çıkacak
t ı r : (Devlet memuru olmıyan eşleri birinci ve 
ikinci fıkrada gösterilen faaliyetlerde bulunan 
Devlet memurları)... Görüyorsunuz ki, cümle
de bir düşüklük olduğu ortadadır. Bu durumu 
15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmek
le yükümlüdürler. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi hukukan bütün 
hanım eşler bir muvazaa içinde bulunabileceğini 
kabul etmek esasen hukuk prensiplerine, eşitlik 
prensiplerine ve Evrensel Beyannameye aykırı 
bulunmaktadır. Bugün bu kürsüden her zaman 
erkek ve kadın eşitliğinden bahsettiğimiz halde 
erkekleri daima ailenin reisi olarak kabul et
mek, kadınları da Medeni Kanunun 19 ncu mad
desine göre, doğrudan doğruya aile reisi erkek
tir diye kabul edip, kadınları ticaret hakkından 
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mahrum etmenin bu hususta... 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — O 19 ncu mad
de nedir? 

MÜSLÎHİTTtN GÜRER (Devamla) — De
ğişiklik önergesi üzerinde konuşuyorum. Efen
dim, ikametgâh meselesi efendim... 

Bu hususta biraz 20 nci asır felsefesine ve do-
layısiyle hukuk prensiplerine uymadığı kanaatini 
taşımaktayım. Onun için şayet bir erkek memu
run eşi hakikaten ticaret yapmak suretiyle bir 
muvazaa yapıyorsa, muvazaanın ispat şekli, mu
vazaanın nasıl olacağı kanunda derpiş edilmiş 
ve bunun beyyine külfeti alenen gösterilmiş ı 
bulunmaktadır. Şu hale göre, Saym arkadaşı-
mızm vermiş olduğu bu teklife ilâve edilecek 
ikici fıkranın mevcut hukuk düzenine uyma
dığından her ne kadar cemiyetimizde mutlak 
olarak bir aile hakimiyetinde bir erkek haki
miyeti nazarı itibara alınmış olsa dahi kadın
ların da artık mütekâmil bir hale geldiği sa
bittir ve kadınlarımızın da bir çok işler yaptı
ğı sabittir. 

BAŞKAN — Bunun aksini iddia eden yok, 
Sayın Gürer 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Devamla) — Bu
nun için birinci değiştirge önergesinin «hisse I 
senetleri alabilir» maddesine iştirak ediyorum. I 
Ve Saym komisyondan buna göre tadil edil- I 
meşini istirham ediyorum. Ama, değiştirge I 
önergesinde verilen teklife iştirak etmiyorum. I 
Sayın komisyonun teklifine iştirak ediyorum. I 
Yalnız bu cümleyi lütfen bir redaksiyona tabi I 
tutarlarsa maddenin vuzuh kesbedeceğini arz I 
eder, hepinizi hürmetle selamlarım. I 

GEÇİCİ KOMİSYON B A Ş K A N I FAHRET
TİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Bizim 
önergemiz okunmadığı için Sayın Müslihittin I 
Gürer'le çatışma halindeyiz. I 

BAŞKAN — Evet efendim. Saym Muslihit- I 
tin Gürer umumi mahiyette konuştular. Sizin I 
muhtemel" önergenizi nazarı dikkate alarak o I 
şekilde mütalâada bulundular. Önergeleri oku- I 
taeağım, yalnız evvelemirde Fahir Giritlioğlu'- I 
nun önergesini okutup oylarınıza sunacağım. I 

(Fahir Giritlioğlu'nun önergesi tekrar I 
okundu.) I 

BAŞKAN — Komisyon olarak bu önergeye I 
katılmıyor musunuz? I 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET

TİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Değişiklik 
önergesi reddedilmiştir. 

Komisyon tarafından düzenlenmiş bulunan 
maddeyi okutuyorum. Yalnız, Sayın Gökay bu 
önergenin en son cümlesinde bir redaksiyon 
hatası bulunduğunu, Türkçe bakımından bir 
düşüklük olduğu iddia ediliyor. Onu isterse
niz düzeltiniz? Okutayım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET
TİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Okunsun-
da 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen önergeler üzerine Devlet Memurla

rı kanun tasarısının 28 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 

Madde 28. — Devlet memurları, Türk Ti
caret Kanununa göre «tacir» veya «esnaf» sa
yılmalarını gerektirecek bir faaliyette buluna
mazlar, ticari mümessil ye ticari vekil olamaz
lar, kolektif şirket ortaklığı ile komandit şir
kette komandite ortaklığa giremezler ve tica
ret şirketlerine do müdürlük, idare meclisi üye
liği ve murakıplık görevlerini deruhde edemez
ler. Devlet memurlarının üyesi oldukları yapı 
ve tüketim kooperatiflerindeki yönetim ve de
netim. görevleri bu yasaklamanın dışındadır. 

Yukardaki fıkrada gösterilenler dışında ka
lan kazanç getirici faaliyetlerden hangilerinin 
Devlet memurları tarafından yapılamıyacağı sı
nıfının tüzüğünde belirtilir. 

Birinci fıkrada gösterilen faaliyetlerde bu
lunan Devlet memurları, bu durumu 15 gün 
içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yü
kümlüdürler. 

BAŞKAN — Son paragrafta.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET

TİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Efendim 
son paragrafta «Devlet memuru olmıyan» tâbiri 
çıkınca bu cümledeki za'fı telif kalkmış olacak. 
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BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar; 

28 nci maddenin son fıkrasında «Devlet memuru 
olmıyan eşleri» tâbiri ile başlıyan kısımda, «Dev
let memuru olmıyan» tâbirini çıkardığımız tak
dirde cümle düşüklüğü halledilmiş oluyor. Şim
di bu tâbiri, «Devlet memuru olmıyan» tâbiri 
çıkarıldıktan sonra 28 nci maddeyi bu hali ile... 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Yukardaki 
fıkralarda da değişiklik yapılmış, tekrar okun
sun. 

BAŞKAN — Tekrar mı okunsun? Hayhay. 
Şimdi okuttuk. Şimdi komisyon tarafından ya
pılan değişiklik önergesini okuttum. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Hayır efen
dim, son fıkrası değil. 

BAŞKAN — Hepsini okuttum, tekrar okuta
yım. 

(Madde 28 Geçici Komisyon değişiklik öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Okunan seldi budur. 28 nci 
madde... 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Bir hususun zapta geçmesinde fayda vardır, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlar, Devlet ticaret hayatına, 
ekonomik hayatına her zaman, her vesile ile iş
tirak eder ve Devlet iştirak ettikçe bu hizmet
leri* memurları vasıtasiyle yaptırır. Bundan ev
vel Devlet'Personel idaresi Başkaniyle de görüş
tüm, Komisyon Başkanına da bu hususu hatır
lattım, bu hizmetleri görürken Devlet memuru
nun satıcı olması, ticari mümessil olması ve ti
cari vekil olması mümkündür. Ve bazan kasten 
bu hizmetleri yapan memurun böyle bir yoru
ma tabi tutularak ticaret yapıyor, esnaflık yapı
yor, (ki, esnaflık da yapar. Bazan belediyeler, 
Sayın Fahrettin Kerim Gökay çok iyi bilirler, 
bunun tatbikatını yapmıştır, kendileri de bizzat 
Reis olarak satışa iştirak etmiştir.) şimdi, bu 
hususun olur ki, kanunun tatbikatında ve bir, 
her zaman insanlar hüsnüniyetle hareket etmez
ler, bazan kastî bir durum da hâsıl olabilir. Bu 
vaziyet muvacehesinde Devlet adına bu vasıf
larla ve bu fonksiyonu ifa etmek için vazife gö
ren memurların bu kanunun kastettiği tüccar, 
tüccar vekili, memuru, mümessüi vasfında ol-
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madıklarını tasrih etmek lâzımgelir. Çünkü ka-
lunun başında «kâr kastiyle» demediğine göre 
mücerret diyor ki, «Memur, tüccar, mümessil 
olursa, onun vekili olursa, esnaflık ederse, tüc
carlık ederse...» diyor, tahdidetmemiştir. Etme
diği için memurun Devlet adma böyle tüccarı 
ve ekonomik faaliyetlere iştiraki bu kanunun 
kapsamı dışında kalır. Bu hususun zapta girme
sinde fayda mülâhaza ederim, saygılarımla. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Vazife ola
rak yapacaksınız... 

HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Lü
zum var mı efendim?.. 

BAŞKAN —- Zapta girdi efendim, metne 
girmedi... 

28 nci maddeyi biraz evvel okunan şekli ile 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... 28 nci madde okunan bu şekli ile ka
bul edilmiştir. 

Hediye alma, menfaat sağlama yasağı: 
MADDE 29. — Devlet memurlarının, görev

leri dol ay isiyle, görevleri sırasında olmasa dahi, 
doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye iste
meleri, almaları yolu ile menfaat sağlamaları, iş 
sahiplerinden borç para almaları yasaktır. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt, 29 ncu madde
nin üslûp bakımından düzeltilmesini istemişti
niz, Komisyon düzeltmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen önerge üzerine Devlet memurları 

kanun tasarısının 29 ncu maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesi uygun bulunmuştur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 

Madde 29. — Devlet memurlarının doğru
dan doğruya veya aracı eliyle hediye istemele
ri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat 
sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya 
iş sahiplerinden borç para istemeleri ve alma
ları yasaktır. 

BAŞKAN — 29 ncu maddeyi okunan bu şek
li ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama 
yasağı : 
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MADDE 30. — Devlet memurunun, deneti

mi altında bulunan veya kendi görevi veya 
mensubolduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüs
ten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne 
ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması 
yasaktır. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde bir de
ğişiklik teklifi mevzuubahis değil. Bu bakımdan 
30 ncu maddeyi okunan şekliyle oya sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gizli bilgileri açıklama yasağı : 

MADDE 31. — Devlet memurlarının kamu 
hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri, görevlerinden 
ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın veya yet
kili kıldığı görevlinin, illerde vali veya yetkili 
kıldığı görevlinin yazılı izni olmadıkça açıkla
maları yasaktır. 

Bu gizli bilgilerin bir mahkemede veya so
ruşturmada açıklanabilmesi, bakanın yetkili kıl
dığı görevli, illerde vali veya yetkili kıldığı gö
revlinin yazılı iznine bağlıdır. 

Askerî hizmetlerle ilgili bilgilerin verilmesi 
askerî makamların yazılı iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — 31 nci madde üzerinde verilen 
değişiklik önergelerinden birisi Saym Paksüt 
tarafından verilmiş, düzenlenmesi için komis
yona geriverilmesi istenmiş, bir diğeri Sayın 
Kırca tarafından verilmiş ve 31 nci maddenin 
komisyona iadesini istemiştir. Bir diğeri ise, 
Sayın Fahir Giritlioğlu tarafından verilmiştir. 
31 nci maddenin 2 nci fıkrasının metinden çı
karılmasını istemiştir. Her üç önerge de komis
yon tarafından görülmüş, tetkik edilmiş ve ne-
tiectcn komisyon tarafından dikkat nazarına 
alınmıştır. 

Komisyon Başkanlığının vermiş bulunduğu 
önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Yerilen önergeler üzerine Komisyonca tasa

rının 31 nci madde, 2 nci ve 3 ncü fıkralarının 
çıkarılması uygun görülmüştür. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 

BAŞKAN — Bu şekilde verilmiş bulunan 
değişiklik önergeleri de dikkat nazarına alın-
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mış bulunmaktadır. 31 nci maddenin muhtevası
nı okutuyorum. 

Gizli bilgileri açıklama yasağı : 
MADDE 31. — Devlet memurlarının kamu 

hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri, görevlerinden 
ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın veya yet
kili kıldığı görevlinin, illerde vali veya yetkili 
kıldığı görevlinin yazılı izni olmadıkça açıkla
maları yasaktır. 

BAŞKAN — Madde bundan ibarettir, ikin
ci ve üçüncü fıkralar çıkarılmıştır. 31 nci mad
deyi bu şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 31 nci madde bu 
şekilde kabul edilmiştir. 

KISIM - II 
Sınıflandırma 

Sınıf : 
MADDE 32. — Sınıf, bu kanuna tabi ku

rumlarda müşterek yetişme ve meslek nitelik
lerini gerektiren Devlet kamu hizmetleri ile bu 
hizmetler; için tesbit edilen kadrolara atanan 
Devlet memurlarının toplamından meydana ge
lir. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt; 32 nci maddenin 
(hizmetleri) kelimesinin gelişi bakımından dü
zeltilmesi hakkında bir önerge vermiştir. Komis
yon 32 nci maddeyi tetkik etmiştir. Ayrıca Sa
yın Orhon tarafından da bir önerge verilmiştir, 
onu okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Devlet memurları kanunu tasarısının 32 nci 

maddesinin matlabının (sınıf ve kat) olarak de
ğiştirilmesini ve maddeye aşağıdaki cümlenin 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Sahabettin Orhon 

(Sınıflardaki hizmetlerin yürütülmesinde 
karar ve sorumluluk niteliklerine göre sırasiyle 
büro, icracı ve yönetici katları kadrolarda belir
tilir.) 

BAŞKAN — önergeyi okutmuş bulunmak
tayım. Komisyon katılmıyor, önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Sayın Sahabettin Orhon tarafından 
verilmiş bulunan önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

^ —273 — 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET- | 

TİN KERİM GÖK AY (İstanbul) — Emin Pak-
süt'ün tashihini kabul ettik. 

BAŞKAN — Tashihin kabulüne dair bir be
yan yok. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Hizmetleri 
olunca sübjektif, hizmetler, olunca objektif olu- I 
yor. Ben objektif .seklini teklif ettim, komisyon 
da kabul etti. 

BAŞKAN — 32 nci maddeyi yeni şekliyle 
tekrar okutuyorum. 

(32 nci madde yeni sekliyle tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 32 nei maddeyi okunan bu şek

liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 32 nei madde bu şekilde kabul 
edilmiştir. 

Kadroların tesbiti : 
MADDE 33. — Bu kanuna tabi kurumlar

da, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği bü
tün görevler için görev yerleri belirtilerek kad
rolar tesbit olunur. 

Sözleşmeli personel ile yevmiyeli personelin 
kadroları, kadro cetvellerinde sayıları belli edi
lerek alacakları ücretlerin en az ve en çok had- j 
leri gösterilmek suretiyle tesbit olunur. 

Bu kurumlarda kadrolar dışında hiçbir kim
se çalıştırılamaz. I 

BAŞKAN — 33 ncü maddede değişiklik 
önergesi verilmemiştir. Bu sebeple 33 ncü mad
deyi metinde yazılı olan şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 33 I 
ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Kadroların hazırlanması : 
MADDE 34. — Bu kanuna tabi kurumların 

görevlerini başarı ile yapmalarına yetecek kad- I 
rolar, görev yerleri belirtilerek kurum, Maliye I 
Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Dai
resi yetkili temsilcilerinin birleşik kararı ile ha
zırlanıl'. 

BAŞKAN — 34 ncü madde üzerinde deği- I 
siklik önergesi verilmemiştir. 34 ncü maddeyi 
maddede yazılı olan şekilde oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 34 ncü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Birleşik kadro kanun tasarısının hazırlan
ması : 

MADDE 35. — 33 ncü ve 34 ncü maddelere 
göre her kurum için hazırlanan kadrolar, kurum 
tarafından çalıştırılacak : I 
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A) Devlet memurlarının : 
1. Kadro unvanını, 
2. Sınıfını, 
3. Derecesini, 
4. Derecelerin en az ve en çok göstergele

rini, 
5. Kadro adedini, 

B) Sözleşmeli personelin : 
1. Kadro adedini, 
2. Her kadronun karşılığının yıllık en az ve 

en çok tutarını, 
3. Özel ihtisasın tanımını, 
4. 4 ncü maddenin (B) bendinde ve yukar-

daki 2 numaralı fıkra gereğince tanımı yapılmış 
söz konusu özel ihtisası veren öğrenimin yurt 
içinde yapılamadığına dair Millî Eğitim Bakan
lığından ve üniversitelerarası kuruldan ayrı ay
rı belge alındığına dair kaydı, 

(J) Yevmiyeli personelin adedleri ile gün
deliklerinin en az ve en çok miktarlarını, 

Gösteren ve her kurum için hazırlanmış bulu
nan kadro cetvelleri «Genel kadro kanun tasa
rısı» adı altında düzenlenerek Maliye Bakanlığı 
tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur. 

Genel kadro Kanununda değişiklik gerektiği 
hallerde yukardaki maddelere göre işlem yapı
lır. 

BAŞKAN — 35 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Bu madde üzerinde verilmiş bulunan 
değişiklik önergelerini okutacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Devlet memurları kanunu tasarısının 35 nci 

madde (A) bendi 2 numaralı fıkrasındaki (sı
nıfını) ibaresinin (sınıf ve katını) şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Sahabettin Orhon 

Yüksek Başkanlığa 
35 nci maddenin ilk bendinin aşağıdaki gös

terilen şekilde değiştirilmesinin oya sunulmasını 
arz ederim. 

33 ncü ve 34 ncü maddelere göre her kurum 
için, kuruluşundaki işlerin basitleştirilmesi de 
göz önüne alındıktan sonra hazırlanan kadrolar 
o yıl kurum tarafından çalıştırılacak. 

Bolu 
Kâmil İnal 
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Herekçe 

Her yıl kurumlar, kadro cetvellerini bildirir
lerken, kuruluşundaki teşkilât birimleri de ce
reyan eden işlerin basitleştirilmesi imkânlarını 
inceledikten ve bâzı işlerde yapılacak basitleş
tirmeden sonra kadro tekliflerinde azalmalar 
(tasarruflar) vâki olacaktır. 

Bu değişiklik aynı zamanda Devlet Personel 
Dairesinin, taşkın kadro teklifi ile gelen kurum
lara organizasyon incelemesi yaptırması ve sağ
latması için elinde bir denetim aracı olacaktır. 

Ve Devlet hizmetlerinde sürat ve sadelik 
prensipleri konacağından bu durum bir ferahlık 
ve memnunluk doğuracaktır. 

BAŞKAN — Komisyon bunun üzerine mad
deyi değişik bir halde getirmiştir. 

35 nci madde üzerinde Emin Paksüt Bey 
bir önerge vermiştir. Bunun üzerine komisyon 
maddeyi tadil etmiştir. Komisyonun bu hususta
ki önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Verilen önergeler üzerine Devlet memurları 

kanunu tasarısının 35 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

18 . 6 . 1965 
Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 

Genel kadro kanun tasarısının hazırlanması : 
Madde 35. — 33 ncü ve 34 ncü maddelere 

göre her kurum için hazırlanan kadrolar, ku
rum tarafından çalıştırılacaktır, 

A) Devlet memurlarının : 
1. Kadro unvanını, 
2. Sınıfını, 
3. Derecesini, 
4. Derecelerin en az ve en çok göstergeleri

ni, 
5. Kadro adedini, 
B) Sözleşmeli personelin : 
1. Kadro adedini, 
2. Her kadronun karşılığının yıllık en az ve 

en çok tutarını, ı 
3. Özel ihtisasın tanımını, 
4. 4 ncü maddenin (B) bendinde tanımı 

yapılmış özel ihtisası veren öğrenimin yurt için
de yapılmadığına dair Millî Eğitim Bakanlığın
dan ve üniversitelerarası kuruldan ayrı ayrı 
belge alındığına dair kaydı, | 
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C) Yevmiyeli personelin adedleri ile gün

deliklerinin en az ve en çok miktarlarını, 
Gösteren ve her kurum için hazırlanmış bu

lunan kadro cetvelleri «Genel kadro kanun ta
sarısı» adı altında düzenlenerek Maliye Bakan
lığı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur. 

Genel Kadro Kanununda değişiklik gerekti
ği hallerde yukarıdaki maddelere göre işlem ya
pılır. 

BAŞKAN — 35 nci madde, onu değiştirme
ye matuf önergeler ve son olarak da Komisyo
nun vâki değiştirisi okunmuş bulunmaktadır. 
Söz istiyen?. Yok. Şimdi önergeleri tekrar ayrı 
ayrı okutup oyunuza sunacağım. 

(İstanbul Milletvekili Sahabettin Orhon'un 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ FAH
RETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi redde
dilmiştir. 

(Bolu Milletvekili Kâmil İnal'm önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ FAH
RETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi red
dedilmiştir. 

Maddeyi komisyonun getirmiş bulunduğu 
metin halinde oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sınıfların tesisi : 
MADDE 36. — Başbakanlık Devlet Perso

nel Dairesi, Maliye Bakanlığı ve ilgili kurum
ların görüşlerini de alarak yönetici ve icracı sı
nıfları ile büro sınıflarını, 5 . 1 . 1961 tarihli 
ve 224 sayılı Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkındaki Kanun gereğince sağlık hizmet-
metlerinin sosyalleştirilmesi için gereken sınıf
ları ve müşterek yetişme nitelikleri olan bilim
sel, teknik, meslekî ve diğer sınıfları tesis eder. 
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Başbakanlık Devlet Personel Dairesi bu sı

nıfların tüzüklerini, Maliye Bakanlığı ve ilgili 
kurumların ve Devlet personeli sendikaları veya 
meslek birliklerinin, federasyonlarının veya kon
federasyonlarının görüşlerini de alarak hazırlar 
ve Bakanlar Kuruluna sunar. 

Bu sınıf tüzüklerinde : 
a) Bu kanundaki, 
b) Genel kadro Kanunundaki, ilgili hüküm

lerin her sınıf için özellik taşıyan hususları be
lirtilir, 

Meslekî ihtisas istiyen idari kadrolara mes
lekî, teknik ve bilimsel sınıflardan atama yapı-

•• l a b i l i r . 

Yönetici sınıfa, imtihanla üniversite ve yük
sek okul mezunları alınır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilâtında 
yasama faaliyetleri ile doğrudan doğruya ilgili 
hizmetleri ifa edenler için bir sınıf tesis olunur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 36 ncı 
madde üzerinde verilmiş bulunan birçok deği
şiklik önergeleri vardır. Bu önergeler uzun ol
masına rağmen zapta geçmesi bakımından... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAH
RETTİN KERİM GÖKAY (istanbul) — 36 
ncı madde üzerinde çok takrir vardır. Bu tak
rirleri -imkân tahtında telif eder şekilde muhte
lif önerge sahipleriyle görüşerek bir komisyon de
ğiştirgesi takdim ettik. Bu suretle hiç münaka
şaya lüzlm kalmadan arkadaşlarımızın arzuları-
yerinc getirilmiş olur. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım 
usulü müzakere bakımından Yüce Meclisin kabul 
ettiği esasa göre arkadaşlarımızın değişiklik 
önergelerini maddelere geçilinceyc kadar komis
yona tevdi etmeleri gerekmekte idi. 

Bu sebeple komisyon başkanının şu beyanın
da «bütün değişiklik önergelerini ayrı ayrı ince
ledim ve ona göre yeni bir metin hazırladık» di
yor. Bu metne göre müsaade ederseniz evvelâ ko
misyonun hazırladığı metni okutalım, ondan son
ra arkadaşlarımızın değiştirge önergeleri burada
dır, icabcdcrsc önerge sahiplerine söz de veririz. 
Şayet kendi önergelerinde İsrar edenler olursa, 
onları ayrıca okutmak imkânını da araştırırız. 

Şimdi komisyonun hazırladığı metni okutu
yorum. 
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Sayın Başkanlığa 

Verilen önergeler üzerine Devlet memurları 
kanunu tasarısının 36 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Geçici Komisyon Başkanı 
istanbul 

Fahrettin Kerim Gökay 

Madde 36. — Başbakanlık Devlet Personel 
Dairesi, Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumların 
görüşlerini de alarak yönetici ve icracı sınıfları 
ile büro sınıflarını, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 224 
sayılı Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hak
kındaki Kanun gereğince sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesi için gereken sınıfları ve müş
terek yetişme nitelikleri olan bilimsel, teknik, 
meslekî ve diğer sınıfları tesis eder. 

Başbakanlık Devlet Personel Dairesi bu sı
nıfların tüzüklerini Maliye Bakanlığı ve ilgili 
kurumların ve Devlet Personeli Sendikaları ve
ya meslek birliklerinin, federasyonlarının veya 
konfederasyonlarının görüşlerini de alarak ha
zırlar ve Bakanlar Kuruluna sunar. 

Bu sınıf tüzüklerinde : 

a) Bu kanundaki, 
b) Genel kadro Kanunundaki, ilgili hüküm

lerin her sınıf için özellik taşıyan hususları be
lirtilir. 

Meslekî ihtisasla ilgili idari kadrolara mesle
kî, teknik ve bilimsel sınıflardan ve yönetici sı
nıftan atama yapılır. 

Yönetici sınıfa, imtihanla üniversite ve yük
sek okul mezunları alınır. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Teş
kilâtında görevli memurlar için sınıflar tesis 
olunur. 

BAŞKAN — 36 ncı madde daha önce veril
miş bulunan, değişiklik önergelerinin ışığı altın
da bu şekilde düzenlenmiştir. Arkadaşlarıma sı-
rasiyle söz vereceğim. Zaten bu değişiklik öner
geleri burada mevcuttur, isterlerse kendi öner
gelerini okutabiliriz. 

Sayın Ali Dizman. 
ALİ DİZMAN (Tokat) —- Benim önergem 

aynen kabul edilmiştir. O bakımdan maksat hâ
sıl olmuştur. 

BAŞKAN — Maksat sizce istihsal edilmiş^ 
tir, bu bakımdan önergenizin okunmasına lü
zum görmüyorsunuz. 
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Sayın Muhiddin Güven, buyurunuz efendim. 
Sayın Güven, bir hususa işaret etmek mec

buriyetindeyim. Zatıâliniz şimdi bir önerge ver
mişsiniz. Halbuki Meclisimizin almış olduğu ka
rar mucibince, maddelere geçilinceye kadar öner
gelerin kabul edilmesi gerekmektedir. Bu ba
kımdan önergenizi şu anda dikkat nazarına ala
bilme imkânından mahrumuz. Özür dilerim. 

MUHÎDDÎN GÜVEN (istanbul) — Başkan-
lığa teşekkür ederim. Fakat söyliyeceklerimin 
zapta geçmesini istiyorum ve ehemmiyetli telâk
ki etmekteyim. Onun için konuşacağım. 

Sayın arkadaşlarım, dün kanun tasarısının 
tümü üzerinde konuşulurken kanunun tatbikatta 
başarılı bir hale gelebilmesi için gereken şart
ları öne sürmüş ve bunlar üzerinde ehemmiyet
le durulmasına işaret etmiştim. Hatırlatmak ba
kımından kısaca tekrar arz etmek istiyorum. 
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dan ve itiyatlardan kurtararak bir sistemi yeni 
bir anlayış içine götürmek çabasından başka bir 
şey değildir. Ama yine kanaatimce bu çaba ek
sik kalmıştır. Bir kalkınma iddiasında olan 
memleketin bu iddiayı tahakkuk ettirmek husu
sunda elemanlarım en iyi şekilde kullanması ve 
memleketimizde yüksek istidatlı insan gücünün 
harekete geçirilmesi lüzumuna bilhassa işaret 
etmek isterim. İşte o zaman yeni olarak perso
nel sistemimize vaz'edilmiş olan, (Bilimsel, tek
nik ve meslekî ve diğer sınıfları tesis eder.) key
fiyetinin bu mânada ve aynı ehemmiyette değer
lendirilmesi lâzımgelir. O halde biz icracı, yöne
tici diye tavsif ettiğimiz ve mûtaden kelimesi 
içinde anlatılmaya çalışılan konuyu kıymetlen
dirmeye çalışırsak yöneticinin vasfı ve faaliyeti 
nereden başlıyor, nerede ' bitiyor; icracının ha
reketi nereden başlıyor, nerede bitiyor; bunu 
tam mânasiyle ayırmak imkânına sahibolmadı-
ğımızı görürüz. Çünkü bir yöneticinin ki, ne 
olduğu kanısında ve gerekçede ifa edilmiş. Bir 
yöneticinin varlığı içinde icraeılık bilnassa var
dır. Bir icracının hali içinde yöneticilik mev
cuttur. Binaenaleyh birbirinden tefriki müm
kündür değil. Ama bilimsel ve teknik sınıflar 
diye ayırdığımız yerlerde de bizzat yöneticilik 
ve bizzat icracılık vardır. Binaenaleyh, ondan da 
bunu ayırmak mümkün değildir. O zaman böy
le bir tasnif ve değerlendirme nasıl mümkün 
oluyor? İşte ben bunun üzerinde tereddütteyim. 
Bunu ikmal etmek lâzımgelir kanaatindeyim. 
O halde yeni bir şey getirmek istiyorsak bunu 
tam olarak vaz'etmek mecburiyetindeyiz. Ben 
belki geç kalmış olan önergemi bu mânada Yük
sek Riyasete takdim ettim. Fakat müsaade bu
yurursanız bundaki mânayı huzurunuzda anlat-
mıya çalışacağım. 

Ben diyorum ki, mûtadın dışına, itiyadın dı-
şma çıkalım ve eğer kalkınmada teknik güçten 
âzami derecede istifade etmek istiyorsak, ihti
sastan âzami derecede istifade etmek istiyorsak, 
bu teknik gücün ve ihtisasın sahiplerini yöneti
cilikten ve icracüıktan mahrum etmiyelim. On
lara bu imkân verilmeli, fakat yönetici ve icra
cı olarak tavsif edilen insanların ve elemanla
rın da muayyen yerlerde kullanılması imkânı 
elbette düşünülmelidir. O zaman maddenin ben
ce tanzimi, maddenin içindeki (A) ve (B) fık
ralarından sonra Komisyonun tesbit etmiş ol-

Demiştim ki, her şeyden evvel bir ihtiyaç 
vardır. Bu ihtiyacın karşılığında görülecek iş 
vardır. Bu işin cinsi vardır, mahiyeti vardır, 
ehemmiyeti vardır. O halde bu işin yapılabilme
si için gereken insan unsurunun yerinde kulla
nılması vardır, eğitilmesi vardır, yetiştirilmesi 
vardır ve gayet tabiîdir ki, işle insan unsurunun 
çalışmasında, zaman unsurunun en iyi şekilde 
kullanılması bahis mevzuudur ve onun arkasın
da şu hususlara da işaret etmiştim, demiştim ki; 
gayet tabiî ki işi yapacak olan elemanların mad
di ve malî imkânlarının da sağlanması lâzım
dır. Bunun arkasından çalışmanın en iyi şekil
de değerlendirilebilmesi için gereken kontrol ve 
murakabenin yapılması lâzımdır. 

Şimdi kısaca arz ettiğim bu prensipler mu
vacehesinde maddenin ehemmiyetine işaret et
mek isterim. Zannediyorum ki, kanunun bu kıs
mı ve bu maddesi bu kıymetlendirmenin karşılı
ğını vaz'etmiş bir halin içindedir. Ne yapıyor, 
bir teşkilâtın içinde çalışan elemanların vasıfla
rını tesbit etmek için, sınıflandırma esasını ele 
alıyor ve gerekçede yönetici, icracı ve büro me
murları için adlariyle belirtilen sınıfa Devlet 
memurluğuna eskiden beri mûtaden belirli gö
revlerinden diye bahsederek yönetici ve icracıla
rı tesbit ediyor. Bilâhara yeni bir ihtiyacın ve 
yeni bir görüşün mahsulü olarak bir istikamet 
sağlamıya çalışıyor ve bilimsel, teknik, meslekî 
ve diğer sınıflar mevzuunu ele almak mecburi
yetini hissediyor. Kanaatimce bu alışkanlıklar-
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duğu son şeyi, Sayın Başkanlık müsaade ederse 
takririmden okumak isterim. Bendeniz madde 
eğer şu şekilde kıymetlendirilseydi, ki teklifi
mi yapmış oluyorum, elbette ki daha iyi ve daha 
kâmil bir hale gelecekti diyeceğim. Alt kısmı 
üçe ayırıyorum; ilk kışıma diyorum ki yönetici 
ve icracı kadrolara meslekî, teknik ve bilimsel 
sınıflardan atanma yapılabilir, bu imkânı aça
lım. İkinci paragrafta meslekî ihtisas istiyen 
- hususiyet vardır - yönetici ve icracı kadrolara 
ise ancak o ihtisasla ilgili meslekî ve teknik, bi
limsel sınıflardan atama yapılır diyelim. 

Üçüncü olarak da, yönetici sınıfa tüzüklerde 
belirtilen meslekî, teknik ve bilimsel sınıflar dı
şında kalan üniversite ve - yüksek okul mezun
ları imtihanla alınır, diyerek maddeyi daha uy
gun ve daha olgun bir hale getirelim. O zaman 
suni olarak tesbit ettiğimiz hudutlar istifade et
mek mecburiyetinde olduğunuz elemanların kar
şısında bir mania olarak kalmıyacak ve yetiş
miş teknik, bilimsel, meslekî elemanlar her mev
zuda, her yerde kullanılmak imkânını bulacak
lardır. 

Şu hususa da ayrıca işaret etmek istiyorum : * 
10 milyon, 15 milyon, 20 milyonluk yatırım

larla yapılan inşaatların üzerinde her nevi yö
neticilik ve icracılığı yapan yüksek mühendis ve 
mimarlar mevcuttur. Bunlar idari mânada da, 
teknik mânada da, malî mânada da büyük bir 
organizasyonu geliştirirler, tekemmül ettirirler 
ve büyük bir yapıyı da ortaya çıkarırlar. Bence 
kalkınmanın neticesi olan yatırımın kıymetlen
dirilmesi konusunda teknik elemanlara, çok bü
yük yer ve ehemmiyet vermek lâzımgeliyorsa 
bunların bu güçlerinden Devlet müesseseleri 
içinde âzami derecede istifade etmek için imkân 
hazırlanması şayanı tavsiyedir. Hattâ mecburuz, 
zaruret vardır. Bu elemanlardan âzami derecede 
istifade etmek lâzımdır kanaatini taşıyorum. 
Maalesef, dün takririmi intikal ettiremediğim 
için mütalâa edilmek imkânından mahrum. Fa
kat, eğer Yüksek Komisyon dün yaptığım ko
nuşmaların neticesi olarak bugün arz ettiğim 
hususları kıymetlendirmek imkânını bulursa mü
teşekkir olacağım. 

Bilhassa şu hususa da ayrıca işaret rica ede
ceğim. Biz kendi meslekî sahamızda işi kıymet
lendirmek hususuna çok ehemmiyet veririz. Bir 
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inşaatın tuğla duvarı, taş duvarı veya sıvası ve-
sairesi birim fiyatlara bağlanmıştır, orada çalı
şacak ustaların kaç saatte, ne kadar iş yapacak
ları ve ne kadar malzeme kullanacakları, bunun 
karşılığında değerin ne olacağı tesbit edilir, ke
şifler ona göre yapılır ve inşa ve netice ona gö
re alınır. Bence bir Devlet dairesinin çalışması 
da bundan daha farklı olmamalıdır. İş gücünün 
aynı ölçüler içinde tesbit edilmesi, değerlendi
rilmesi, takibedilmesi ve bunun karşılığın daki 
işin Devlet namına, âmme namına beklenmesi 
lâzımgelir. Yine bu ölçüler içinde elbette ki me
murlarımızın, yöneticilerimizin, icracılarımızın 
yetiştirilmesi gerekir. Eğer bu mânada yetişmiş 
olan teknik elemanlarımız her sahada mevcut 
ise bunlardan da kendimizi müstağni telâkki 
edemeyiz. İdareci ve yönetici olan sınıfın içine 
kati olarak bu meslek sınıflarını da ithal etmek 
mecburiyeti vardır. Hepinizi saygiyle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Rüştü Özal, buyurun. 
Sayın Ertem, söz mü istiyorsunuz? 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Evet efen

dim, 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem arka

daşlarım ; üzerinde çok durulmuş, hattâ tasa
rının za'fa uğramasına kuvvetli bir sebeb-
olarak gösterilmiş olan 36 ncı maddeyi niha
yet komisyonumuzun yerinde olan bir anlayışıy
la çözüm noktasına çok yaklaştırmış bulun
maktayız. Bu bakımdan Komisyona meslek 
grupları adına teşekkür etmek mevkiinde ol
mak isterdim. 

Dünkü uzun konuşmamda beraberliğe ka
vuşturmuş olduğumuz görüşü bir takrir halin
de takdim etmiş idim. Bugün komisyonun bi
raz evvel okunan metni bu maksadımıza haki
katen yaklaşıldığını ifade etmektedir. 

Şunu tekrar etmekte fayda vardır ki, 
86 ncı madde bilhassa gerekçesiyle eğer tasa
rıda olduğu gibi muhafaza edilmiş olsaydı yü
rütülmesi menıkün olmıyan, hiçbir şekilde 
uygulanması kabil olmıyan ölü bir madde ola
rak kalacak ve kıymetlerin, hizmetlerin de
ğerlendirilmesi imkânların ötesinde bırakılmış 
olacaktı. Çünkü sadece bir eğitim müessesesi-
bitirenler tasarıya ve bilhassa gerekçesine yö
neticiliğin tabiî unsuru olarak sayılacak idiler. 
Açıkça belirtmek istiyoruz ki, tasarının istih-
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d af ettiği anlamda yönetici sınıf için bir ta
kını özelliklerin ve bir takını bilgi ve tecrübele
rin lüzum ve zaruretine inanmıyan hiçbir ıdm-
se de yoktur. Fakat meslek gruplarının ihti
sas ve niteliklerinin, meslekî bilgi ve tecrübe
lerin aynı derecede ve hattâ daha da önemle 
dikkate alınması zarureti nasılsa dikkatten kaç
mış bulunuyor. Tasarıdaki şekil aynen kalmış 
olsaydı bendenizin anladığına göre, meselâ bir 
adalet Bakanlığının müsteşarlığına, bir adliye
cinin değil, yönetici sınıftan yetişmiş olan bir 
zatın getirilmesi normal ve hattâ Komisyonda 
ilk değişen şekline göre adaletçi olarak getiri
len bir kimsenin istisnai bir tutumla getirilmiş 
olması mümkün olacaktı. Biz teknik insanla
rın, teknik yerlerde çalıştırılması lüzumunu 
her zaman müdafaa etmekteyiz. Onun için 
Adalet Bakanlığını adaletçi arkadaşlarımıza 
bırakmaktayız. 

Gerekçenin mevcut kalması, değişmemesi 
hâlâ zihinlerindeki tereddüdü de çözmemektedir. 
Fakat bununla beraber okunan son metin arz-
ettiğim gibi meslekî ihtisas istiyen idari kad
rolara teknik ve bilimsel sınıflardan atama 
yapılmasını mümkün kılmakla kalmamış, bura
dan biraz daha öteye giderek bunların ön plân
da tâyin edilmeleri, atanmaları gerektiğini 
metnin ilk kısmında mütalaa etmek suretiyle 
nazarı dikkate almış bulunuyor. Bizim bu ma
ruzatımızda temas etmek istediğimiz çok kü
çük bir nokta şundan ibarettir; «Meslekî ihti
sas istiyen idari kadrolarla» diye başlıyan cüm
le, aslında «istiyen» kelimesinin yerini bulma
mış fclması ve «istiyen» kelimesinin yerine da
ha münasip bir kelimenin yer almasiyle düze-
lebilecektir. Kanaatimize göre, meslekî ihtisas
la ilgili dediğimiz zaman maksat daha iyi ifade 
edilmekte ve «istiyen» kelimesi de bu yersiz 
kullanıştan kurtulmuş olmaktadır. Onun için 
ben komisyonun şimdiye kadar göstermiş ol
duğu anlayışa paralel olarak «istiyen» kelimesi 
yerine, «meslekî ihtisas ile ilgili» kelimesinin 
kabul edileceğini ümidetmekteyim. Bu metne 
her hangi bir değişiklik getirmemektedir, 
metni değiştirmemektedir fakat maksadı daha 
iyi bir şekilde ifade etmektedir. Fazla olarak 
tekrar arz ediyorum; «istiyen» kelimesinin bu 
metinde yerini bulmuş olmadığını söylemek 
mümkündür. Ben konuşmaların .uzamaması ve 
bir çözüm noktasına gelinmiş olması dolayısiy-
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le sadece bu hususun da değiştirilmesi ile ikti
fa edebileceğini, ancak komisyonun bu hususta 
anlayış göstermesini bir kere daha rica ederim 
ve saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gürer. 
MUSLÎHÎTT1N GÜRER (Sakarya) -— 

Muhterem Başkan, Muhterem arkadaşlarım; 
verilmiş olan önergeler üzerine 36 ncı madde
de Sayın komisyonun değiştirgesini yine peşi
nen noksan gördüğümü ve dolayısiyle eski me
tinle arasında bir takım çelişmezlikler olduğu-

Muhterem arkadaşlar, 36 ncı maddenin son 
fıkrası doğrudan doğruya mensubu bulunduğu
muz Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilâtını 
yakından ilgilendirmektedir. Geçici Komisyo
nun değiştirme maddesinde bu husus âdeta ada
letsizliği tervicedecek bir şekilde derpiş edil
miş ve yasama işleriyle uğraşan memur arka
daşlar bir nevi imtiyazlı duruma gelmişler, had
di zatında en ufak memurundan en büyük me
muruna kadar tüm Türkiye Büyük Millet Mec
lisi memurları yasama hizmetlerine bilfiil ortak 
bulunmaktadırlar. Binaenaleyh, hepsi kendi ça
pında karınca kaderince bu hizmetlere iştirak 
etmektedirler. Onun için bu şekilde bir sınıf 
tefrikinin memurlar arasında adaletsizliği sağlı-
yacağı ve dolayısiyle bütün memurların yasama 
teşkilâtına doğru kaymalarını arzu etmeleri 
en tabiî bir hal neticesidir. 

Onun için her ne kadar Sayın Komisyon bu
nun mahzurunu anlamış vaziyette ise de mad
denin metinden tamamiyle çıkarılmasına gön
lüm razı değildir. Onun için bu son fıkrayı T. 
B. M. Meclisi memurlarının hakikaten sabahla
ra kadar çalışan Meclisle beraber mütalâa edil
mesi lâzımgelen bu memurların bir nevi ihtisas 
kadrosu olduğunu tesbit etmek suretiyle mad
dede yine derpiş edilmesinde büyük fayda gör
mekteyim. Yalnız yasama faaliyetleriyle doğru
dan doğruya ilgili olanlar değil, T. B. M. M. 
teşkilâtında çalışan bütün memurlar için bir sı
nıf tesis edilir, demek suretiyle bu arkadaşların 
hukukunu da iyi bir şekilde tesbit etmekte fay
da vardır. Bu fıkrayı tamamiyle tayyetmek bel
ki ileride kendilerini mağdur durumda bırak
mak her daim mümkündür. Onun için fıkrayı 
tayyetmekten ziyade maddeyi bu şekilde tasrih 
etmek suretiyle yine 36 ncı maddenin ipka edil
mesinin hakikaten fedakârlıkla çalışan bu in-
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sanlar için büyük fayda sağlıyaçağı kanaatin
deyim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım : 
Benim kanaatimce bu madde bu personel re

formunun en fazla önem taşıyan bir maddesidir. 
ileride Personel Dairesi Başkanlığı ve Hükümet 
ve bilhassa bakanlıklar bu madde iyi tedvin 
edilmediği takdirde çok huzursuzluklar doğa
caktır. Gerçi önerge vermedim, yalnız zabıt
lara geçmesi için ifade edeceğim : 

Bizim memlekette arkadaşlar, darbı mesel 
haline gelmiştir; idarecilik keyfiyetinin, idare
nin mektebi yoktur diye tâbirler mevcuttur. 
Bugün Komisyon Başkanı Sayın Ordinaryüs 
Profesör, zamanın en iyi profesörü, zamanın 
en iyi mütehassısı, zamanın belki en iyi valisi 
olmuştur. Bunda hiç kimsenin itirazı yoktur. 
Ama hiçbir zaman mülkiye mektebi mezunu da 
değildi. Bir idareci sınıftan da mezun değildir. 
Fakat bu memlekette öyle idareciler vardır ki; 
öyle idareciler vardır ki hiçbir zaman o okuldan 
mezun değillerdir. Ama, burada bir rijit fikir
de ısrar edilmek suretiyle, bu maddenin üzerin
de virgülüne dahi itina edilmek suretiyle, bir
çok meslekî teşekkülleri, birçok okullardan me
zun olan mütehassısları, idareci vasfını haiz 
olanları, bundan mahrum etmek için ellerinden 
geldiği kadar gayret sarf etmektedir. Ben Per
sonel Dairesi Başkanı ile Hükümetten rica edi
yorum. Bu maddeyi bizim memlekette bir mü
dürlük olur, yönetici vasfı da vardır, o müdür
lüğün, o idarenin veya umum müdürlüğün, ida
reci vasfı da vardır, aynı zamanda bilimsel vas
fı da vardır. Bugün Ziraat Vekâletinin araştır
ma istasyonları bu memlekette, orada o müdü
rün veya o idare âmirinin hem idarecilik vasfı 
vardır, hem yöneticilik vasfı vardır, hem de lâ-
boratuvarda veya tarlada, şurada burada araş
tırma yapmaya mecburdur. Ama, burada belki 
ileride zaten bu kanunun namütenahi diyebile
cek kadar tüzükleri vardır. Bunlar tedvin edile
cek, ondan sonra bu maddelerin her bir tanesi 
kıymet alacaktır. Bu memlekette bu tüzükler ya
pılırken bilhassa Sayın Rüştü özal'ın ifade et
miş olduğu «istiyen» kelimesinin buradan kalk
ması zarureti var, benim kanaatim odur. Çün
kü Personel Dairesinin Başkanlığının ve bugün I 
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Türkiye'de bulunan meslekî teşekküllerin veya 
yüksek mektep mezunlarının veya vekâletlerin 
hepsinde idari kadrolar mevcuttur. Bu idari 
kadroların, yönetici kadroların ve bilimsel kad
roların, eğer bu kanun bu şekilde kalırsa sığdı
racak yerleri bulmak mümkün değildir. Ve ya
rın, öbür gün bir hastanenin başına şu maddeye 
göre Personel Dairesi Başkanlığına müracaat 
eden ziraat mühendisi, yüksek mühendis, doktor, 
mülkiyeden, hukuktan ve iktisattan, maliyeden, 
nereden mezun olursa olsun, bu maddeye göre 
müracaat etmeye mecburdur. Efendim hastane
nin idaresi bana aittir diyecektir. Personel Dai
resi Başkanlığı da bunu imtihanla almaya ve 
kabul etmeye mecburdur bu kanuna göre. imti
han mecburiyetini koymuştur. Yüksek tahsil me
zunu istiyorsunuz, ben yüksek tahsilliyim, şu 
halde tefriki mümkün değildir arkadaşlar, ben 
buraya getireceğim diyecektir, (Sınıflandırıl
masını) diyor, mümkün değildir. 

Sonra bir hususu da tesbit etmek isterim, 
Muslihittin Gürer arkadaşım da temas ettiler, 
yasama organında bulunan memurların Türki
ye Büyük Millet Meclisinde her devirde olduğu 
gibi bu devirde de aynı, imtihansız bütün me
mur arkadaşlar yerleştirilmiştir. Bilhassa % 90 ı 
da iltimaslı yerleştirilmiştir. Her birinin peşin
de 2 - 3 tane milletvekili veya vekil vardır. Bu 
aşikâr. Büyük Millet Meclisinde bulunan arka
daşlarımız böyle yerleşmişlerdir. Eğer çok iti
raz edilirse hepsi de h:"' ' 

Muhterem arkadaşlarım, bir imtihan yapılır. 
imtihan yapılıyor, kazanan alınmıyor, kazanmı-
yan almıyor. Böyledir. O halde bir yasama sı
nıfı yapmak mecburiyetindeyiz ve burada Bü
yük Millet Meclisinin de memurlarını ileride bu 
madde ile zannedersem huzursuzluğu çekilir. Bil
hassa Personel Dairesi bu hususu çok iyi bilir. 
Bu kanunun bu maddesi, «istiyen» kısmı çıka
rılmadığı takdirde, ileride burada keyfî idare
ler, keyfî tâyinler, tevsie muhtaç tâyinler yapı
lacaktır. Bu hususun çıkarılması için bir tekli
fim yok. Bu hususta zamanında takrir verme
dim, bir iddiam da yoktur. Eğer komisyon 
tensibederse çıkaralım. Ama belki Komisyon Baş
kanı, Sözcüsü veya Hükümet temsilcisi belki 
bu hususta itibar etmiyeceklerdir. Diyeceklerdir 
ki, artık bu maddeyi bu şekilde tazyik etmiye-
lira, kendi arzuları değil. 
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Bu memleketin personelinin ihtiyacı ve mem

leketin ihtiyacı olarak, bu kanunun bu madde
sini tedvin ederken, hassas olmanızı rica edece
ğim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İlhami Ertem. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, 36 ncı madde de nedense bir 
anlaşılmama şanzsızlığma düşmüş. Şimdi Sayın 
Muhiddin Güven arkadaşımız başta olmak üze
re birçok arkadaşlar teknik sınıfa, yönetici ve 
icracı sınıfa geçmek veyahut da bu sınıflarda 
vazife almak imkânı verilmediği tarzında konuş
ma yaptılar. Halbuki ne maddenin metninde 
böyle bir şey mevzuubahistir, ne de tasarının 
gerekçesinde bu husus yoktur. Aksine, aksi hu
sus vardır. Şimdi gerekçenin son paragrafını 
okuyorum. 

«icracı sınıfta veya bilimsel, teknik ve mes
lekî sınıflarda Devlet hizmetindeki tecrübeleri 
ve idarecilik kabiliyetleri dolay isiyle yöneticilik 
görevlerini yürütebilecek niteliğe erişmiş eleman
ların bulunması da mümkündür. Tasarı tüzük
lerle belirtilmiş şartlarını yerine getirmek şar-
tiylc sınıftan sınıfa geçmeye imkân verdiği için 
bu nitelikteki elemanların da giriş sınavında ba
şarı kazanarak yönetici sınıfa geçmeleri müm
kündür.» 

Şu halde, maddenin gerekçesi bu kadar sarih 
olduğu halde, «Teknik elemanların yönetici veya 
icracı sınıflara geçmesi imkânı verilmiyor. Bu 
muayyen mesleklere inhisar ettirilmek isteniyor.» 
sözünün içeride ve dışarıda nasıl ve nereden çık
tığını anlamak hakikaten imkânsızdır. Kaldı ki, 
bu madde metni diyor ki : 

«Başbakanlık Devlet Personel Dairesi bu sı
nıfların tüzüklerini Maliye Bakanlığı ve ilgili 
kurumların ve vesaire Devlet personel sendika
ları ve sairelerin görüşlerini alarak hazırlar 
ve Bakanlar Kuruluna sunar.» 

Şu halde bir bakanlığın veya ki ona bu ka
nunda kurum denmektedir, bir kurumun en iyi 
yöneticileri birinci sınıftır. Karar almak sorum
luluğu ona aittir, en ileri sınıftır, yönetici sını
fın veya onun altından gelip daha tâli kararla
rı alan ve birinci derecedeki kararları icra eden 
sınıfın hangi okullardan mezun olması, hangi 
fakülteleri bitirmesi lâzımgeldiği hususları bu 

18 . 6 . 1965 0 : 3 
sınıf tüzüklerinde hazırlanacaktır. Bu sınıf tü
zükleri ise o bakanlıkların, o kurumların mü
talâaları ve daha ileri giderek meslekî teşekkül
lerin görüşleri alınmak suretiyle meydana gele
cektir. O halde nasıl tasavvur edilebilinir ki, 
meselâ; Bayındırlık Bakanlığında, Karayolların
da veyahut da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığında veyahut da Tarım Bakanlığında tarım 
işleriyle ilgili birinci derecede karar almak yet
kisine sahibolan kimselerin o meslek tahsilini 
yapmamış kimselerden alınabileceklerinin, tü
züklere konulabileceği nasıl tasavvur edilebilir? 
Yine gerekçede de belirtildiği gibi yönetici sınıf 
müsteşarlardır, umum müdürlerdir, umum mü
dür muavinleridir. Ziraat işleri Genel Müdürü
nün bir Siyasal Bilgiler Fakültesi veya Hukuk 
Fakültesi mezunu olacağını düşünmek çok ga
riptir. Bunlar gayet sarih olarak... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bununla 
olur. Sen Vekil olursan ben de Ziraat işleri Mü
dürü olurum. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Nasıl olur 
beyefendi? Bu tarzda bir zihniyet... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

RÜŞTÜ ÖZ AL (Konya) — Siz her şeyi ya
parsınız. Öyle bir mektep ki her şeyi yapar. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Bu sizin 

sözleriniz ilim dışı, kanun maddesi dışı, tama
men hissi bir sebepten ileri geliyor. (Gürültü
ler.) Siyasal Bilgiler Fakültesi neyi inhisarına 
alabilir?.. 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, yap
mayın. Müdahaleye ne hakkınız var? 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Eğer muh
telif meslekler imtihan açıyorsa, Siyasal Bil
giler Fakültesi mezunları da maliye müfettiş
liği imtihanını kazanıyorsa, hesap uzmanlığı 
imtihanım kazanıyorsa, Diplomasi şubesinden 
mezun olanlar hariciye imtihanını kazanıyor
sa acaba kusur mu işliyorlar? (Ortadan lâf at
malar, konuşmalar.) 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşma
yın, müdahale etmeyin. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Olduğu 
vâki mı? Siyasal Bilgiler Fakültesi mezununun 
mühendislik imtihanına girip de mühendislik 
yaptığı vâki mıdır? Kendi sahasındaki imtihan-
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İara giriyor kazanıyor. Ancak bununla Siyasal 
Bilgiler Fakültesinin iyi talebe yetiştirmesiylc 
iftihar etmek lâzımdır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Diğerleri fe
na mı yetiştiriyor? ' 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Rica ede
rim, bununla alâkası yok. Hangi fakültelerin 
hangi imtihanlara gireceği bellidir. Sayın Ah
met Şener, bir Siyasal Bilgiler Fakültesi mezu
nunun bir ziraat imtihanına girdiği görülmüş 
müdür? (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı konuş
mayın. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Bunlar ta-
mamiyle hissî lâflardır ve biraz evvelki 

BAŞKAN — Siz de karşılıklı konuşmayı
nız, tezinizi müdafaa ediniz rica ederim.Ovap 
vermeyiniz. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Başüstüne 
başkanım. Kanun gerekçesini biraz evvel oku
duğum gibi tamamen sarahat ifade etmektedir. 
Bu gerekçede açıkça belirtilmektedir ki. Tek
nik -sınıflardan da, bilimsel sınıflardan da yö
netici sınıfa geçmek kabildir ve kanun madde
sinin bu imkânı verişini gerekçe bir ilerilik 
olarak ileri sürmekdir. Kanun metni de gayet 
sarih olarak ifade etmiştir. Yönetici sınıfın 
ve bütün sınıfların tüzükleri ancak o ilgili ku
rumların ilgili bakanlıkların mütalâaları, gö
rüşleri alınmak şartiyle onlarla birlikte hazır
lanmaktadır. Binaenaleyh, bunun aksini söyle
mek tamamen indî, hissi aslı olmıyan lâflardır. 
Binaenaleyh bu kanunun 36 neı maddesi mem
leket ihtiyaçlarını ve modern bir idarenin esas
larını kurmuştur. Sınıfları meydana getirmiş
tir. Fakat bu smfların tüzüklerinin hazırlan
ması, ilgili bakanlıkların ve ilgili meslek teşek
küllerinin mütalâaları fikriyle birlikte alınır. 
Binaenaleyh, teknik elemanların şu sınıfa .yiik-
selmemeleri veya şöyle olmamaları diye bir şey 
yok. Aksine hüküm vardır. Çünkü her mesle
kin yönetici sınıfına, icra sınıfını tcsbit eden 
tüzükler makamlara gelecek kimselerin hangi 
tahsili yapmaları, hangi fakülteleri bitirmele
ri. gerektiğini de orada belirtecektir. Aksi id
dialar kanunun maddesine de gerekçesine de ay
kırıdır. Böyle durum yoktur. 36 ncı maddenin 
bu tarzdaki kabulü sureti kafiyede bu endişe-
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leri doğurmıyacaktır. Bu endişelerin olması 
için kanun metninde en ufak bir ihtimal yok
tur. Ama ihtimal dışında hissî olarak illâ bu 
böyledir denirse ona. verilecek cevap yoktur. 
Fakat kanun maddesi sarihtir. Teknik eleman
lar çok tabiî olarak tüzüklerinde belirtilen 
esaslara göre yönetici sınıfa dahil olacaklardır. 
Kurumun yönetici sınıfı hangi tahsili icap et
tirirse o tahsili yapmış olanlar, o sınıflara ge
leceklerdir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlıı. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 
muhterem efendim, 36 ncı madde münasebetiy
le gösterilen endişeleri şahsan haklı bulmakta
yım. Yine 36 ncı madde münasebetiyle Komis
yon tarafından yapılan değişikliği yerinde bul
maktayım. Muhterem arkadaşım Ilhami Ertem 
gerekçede bu endişenin yer almadığını söyledi
ler. Ben okunan gerekçede dahi bu hakikatin 
-değil endişe kelimesini kullanmak- bu haki
katin yer aldığını ifade etmek isterim. Okunan 
gerekçe ancak imkân olursa lütfedilirse bu ka
bil teknik elemanın atanabileceğini âmirdir. 
Asıl olarak' idareci sınıf olarak teknik elemanı 
kabul etmemiştir. Yönetici sınıf olarak kabul 
etmemiştir. Fakat alınabilir idareye takdir 
hakkı verilmiş. Mümkün olabilir. Alındığı tak
dirde mani yoktur. Asıl olan ama bunların 
alınması değildir. Gerekçe bu merkezdedir ve 
bidayetten de madde ona göre tanzim edilmiş
tir. Aksi mütalâayı kabul etmeye imkân yok
tur. Eğer kabul edecek olursak son değişiklik 

yanlıştır. Komisyon o şekilde değiştirmiştir ki 
şimdi, komisyonun değiştirmesine göre, asıl bu 
teknik personelin idareci sınıfa alınması gereki
yor ve bulunmadığı takdirde, diğer yönetici sı
nıflardan atanmayı imkân dâhilinde görüyor. 
Yani eşitliği bile komisyon ifadesiyle biraz aş
mış, evvelemirde yetkili olan bu teknik persone
lin yönetici olarak atanmasını lüzumlu görüyor, 
son değişiklik. Ondan sonra, diğer yöneticiler
den kadroların doldurulması derpiş ediliyor. 

Demek ki, son değişiklik ile tasarıdaki gerek
çe? arasında mutlak mânada bir fark vardır. Ay
rı görüşler vardır. Ve ben bu bakımdan 36 ncı 
maddede yapılan son değişikliklerle endişelerin 
zail olduğunu kabul ediyorum. 
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Konuşulanları tekrar etmemek için Sayın 

Güven'in endişelerine, temennilerine, sözlerine 
bütün kalbimle iştirak ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım buna mukabil Ko
misyonun getirdiği değiştirge önergesinde kulla
nılan bir kelime Sayın Rüştü Özal arkadaşımız 
tarafııidan tenkid edilmiştir. Pek istirham ede
yim aynı noktalara temas ettiğim için, vaktinizi 
aldığım için beni mazur görsünler. Fakat «Mes
lekî ihtisasla ilgili» tâbiri kullanılsaydı, daha 
tatminkâr bir ifade kullanılmış olurdu. «Mesle
kî ihtisasla ilgili» ifadesi yerine, «Meslekî isti-
sas istiyen» teriminin kullanılması arasında fark 
vardır. «Meslekî ihtisas istiyen» tâbiri biraz dar 
mânaya gelir. Bilfarz Su İşlerinin başına birisi 
gelecek, meslekî ihtisas istiyen demek, mutlaka 
su mühendisidir. Ama meslekî ihtisasla ilgili 
dendiği zaman mühendisliğin diğer şubeleri de 
olabilir. «Meslekî ihtisasla ilgili» şeklinde bir 
tashihat yapılacak olursa tahmin ederim ki, da
ha tatminkâr olur. Diyeceksiniz ki, madem ki ih
tisasa bu kadar ehemmiyet verildi, madem ki 
ihtisas sahibi kimselerin yönetici mevkiinde ol
masını istiyorsunuz, şu halde niçin biraz geniş
letmiyorsunuz? Bu sual gelebilir akla. Ben ile
rideki tatbikattan endişe ediyorum. Bu madde 
bu tarzda kaldığı takdirde, meslekî ihtisasla il
gili dendiği takdirde hakikaten meslekî ihtisas
la ilgili personeli daha fazla bulmamız mümkün
dür. Fakat, meslekî ihtisas istiyen dendiği tak
dirde; o meslekî ihtisası istiyen personeli bula
mamak tehlikesi vardır. Bulamadığımız takdir
de meslekle hiç ilgisi olmayan diğer yönetici 
personelin tâyin edilmesi tehlikesi olacaktır. 
Bundan bendeniz endişe ediyorum. Bunun Tür
kiye'de bir endişesi vardır. Memuriyet kadrola
rında her yerde muayyen kişilerin birbirlerini 
koruduğuna dair dedikodular, rivayetler vardır. 
Muhterem arkadaşlarım, bunlar bir realitedir. 
Bir tarihte cemiyetimizde Arapkir- realitesi var
dır. Bu vardır. Bir tarihte memleketimizde Ka
radenizliler realitesi vardı, Hasan Saka Kabi
nesi zamanında. Bir tarihte memleketimizde Ga
latasaraylılar realitesi vardı ve şimdi bir mülki
yeliler meselesi çıkmıştır karşımıza. Bunu ifade 
edersek realiteleri cevaplandıracak kanunları 
yapmış oluruz. Israr ediyorum; «Meslekî ihtisas 
istiyen» tâbiri çok dar bir tâbirdir, öyle mes
lekî ihtisas sahipleri vardır ki, adedleri mahdut-
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tur. Personel Dairesi bu mahdut adeddeki ki
şileri bulamadıkları takdirde mazeret göstere
ceklerdir; ne yapalım, istenilen meslekî ihtisas 
sahiplerini bulamadık, binaenaleyh meslekle hiç 
ilgisi olmayan yönetici sınıfından filânı tâyin 
ettik, diyeceklerdir. Tatbikatta aksaklıklar ya
ratacaktır. Bu itibarla terimin «Meslekî ihtisas
la ilgili» olarak tashihinde zaruret görüyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, komisyondan 
bir sual sormak istiyorum; kendim şahsan âde
tim değildir, hususi temas etmem komisyonlarla, 
3,5 senedir vâki değil. Ama öğrendim, «Meslekî 
ihtisasla ilgili» tâbirini kullanmamakta ısrar et
miş. Neden? Neden ısrar etmiş? Aynı komisyon 
değil miydi ki bizini değiştirme önergelerimiz 
gelmeden evvel hiç meslekle ilgisi olmıyan ki
şileri yönetici olarak tâyin ediyordu. Hiç mes
lekle ilgisi olmıyan kimseleri âmir olarak, yö
netici olarak tâyin etmekte beis görmiyen kim
se tıpatıp meslek sahibi, ihtisas sahibi olmıyan-
ları tâyin etmemekte niçin ısrar eder ve inat 
eder.'' Burada bir tezat var. Deminki misali alı
yorum. Komisyonun noktai nazarına göre Dev
let Su İşlerinin başına eski metne göre bir hu
kukçu gelebilecekti, eski metne göre bir mülki
yeli gelebilecekti. Yeni metne göre kendilerinin 
kaleme aldıkları metne göre mutlaka ihtisas is
tiyen birisinin gelmesi lâzımdır. Yani su işlerin
dim anlıyan su mühendisinin gelmesi lâzım. Ama 
Komisyon der ki, su mühendisi bulursam tâyin 
ederim, su mühendisi bu lam azsa m inşaat mü
hendisi bulursam kabul etmem. Mülkiyeliyi, hu
kukçuyu tercih ederim. Bu bir tezattır. Komis
yonun bu tarzda ısrarını şahsan izah edemiyo
rum. Niçin sualimi sormakta devam ediyorum? 

Muhterem arkadaşlarını, diğer bir bahse de 
temas etmek isterim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları ile 
ilgili durum : Biz kanun yapıyoruz. Yangından 
da mal kaçırmak gibi hareketlere lüzum yoktur. 
Esasen Meclis bu hususta kâfi derecede muta-
vaatkâr davranmış, kâfi derecede kolaylık gös
termek gayreti içine girmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclis olarak biz 
kendi personelimizi de düşünmeye mecburuz. 
Hükümetin getirdiği teklifte Meclis personeli 
yer almamıştır. Komisyon, Meclis personelini 
nazarı dikkate almış ve maddeye ilâve etmiştir. 
Son değişiklikte Meclis personeli çıkarılmıştır. 
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Şimdi sual sormak isterim. 
Sual: 1. Meclis personeli neden çıkarılmış

tır? Eğer Meclis personeli çıkarılacaksa, aynı 
mahiyette bulunan Cumhurbaşkanlığı personeli
nin de çıkarılması iktiza eder. («Bravo» sesle
ri.) Ama Cumhurbaşkanlığı personeli 59 ncu 
maddede duruyor. Hususi olarak öğreniyorum. 
Komisyon istemiş Meclis personelinin hukukunu 
bu kanun içinde tanzim etmeyi, Hükümet iste
memiş. Şimdi insanlar biraz mantığının tatmin 
edilmesini ister. Birçoğumuzu isyana sevk eden 
nokta bu. Hükümet neden istemez acaba Meclis 
personelini? Bu nedenin cevabı yoktur. Bina
enaleyh komisyona tevcih edeceğim suallerden 
birisi de budur. Hükümet neden istemez? Velev 
ki Hükümet istememiş olsa dahi bu konu Hükü
metin konusu değildir. Evvelâ bu konu benim 
Meclisimin konusudur. Yani personel ile ilgili 
bu kanun hazırlanırken Hükümetin bir rolü 
vardır, bütün personel için vardır. Fakat Mec
lis personeline ait mevzu her şeyden evvel Mec
lise aittir. Meclisin idare âmirlerini, Riyaseti, 
Meclis Başkanlığını bu hususta bilhassa ikaz et
mek isterim. Plükümet ister, Hükümet istemez 
sözünden evvel, gönül isterdi ki, Riyaset Divanı 
itiraz etti densin. Riyaset Divanının haberi yok
tur. Hükümet istemiyor deniliyor. 

Muhterem arkadaşlarım bir nokta daha var. 
Bugün Komisyonda görüşülmekte bulunan bir 
kanun vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Teşkilât Kanunu. Bu kanun Komisyonda... (Baş
kana hitaben) Sayın Başkanım Komisyon beni 
dinlemediği takdirde Komisyona protesto olmak 
üzere kürsüyü terk edeceğim ve bundan sonra 
da kürsüye çıkmıyacağım. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ RAT1P TAH1R BU
RAK (İstanbul) — Lütfedersiniz. 

BAŞKAN — Dinliyorlar efendim, dinliyor
lar. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Devamla) — «Lüt
federsiniz» şeklindeki alayınızı da olduğu gibi 
size iade ederim. Alaya lüzum yok. Ben âmme 
vazifesi yapıyorum. 

BAŞKAN — Kimse kimseyle alay etmiyor. 
Herkes hassasiyeti evvelemirde kendi nefsinde 
tanısın rica ediyorum. Buyurun Sayın Giritli-
oğlu. 
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FAHİR GİRİTLİOĞLU (Devamla) — Ben 

özür diliyeceğim, asabım bozuldu, devam edcmi-
yoceğim. Affmızı rica ederim. 

BAŞKAN — Estağfurullah, sakin olunuz 
Sayın Giritlioğlu. (Gürültüler.) Arkadaşlar ri
ca ederim niçin havayı bozuyorsunuz? Komisyon 
olarak cevap vermek hakkını haiz... 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Ne cevap vere
cek? 

BAŞKAN — Sayın Özal, bu akşam çok fazla 
reaksiyon gösteriyorsunuz. Sesiniz hep burada 
duyuluyor. 

Sayın Görentaş, buyurun efendim. 

MUSLİH GÖRENTAŞ (Van) — Muhterem 
arkadaşlarım, ben de 36 ncı maddenin son fık
rası üzerinde fikirlerimi arz edeceğim. 

Biraz evvel gerek Fahir Giritlioğlu arkadaşı
mız ve gerekse Muslihittin Gürer arkadaşımız 
temas ettiler. 36 ncı maddenin son fıkrasında 
komisyonun değiştirgesine göre, «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Teşkilâtında yasama faaliyet
leri ile doğrudan doğruya ilgili hizmetleri ifa 
edenler için bir sınıf tesis olunur.» Bu hüküm 
kabul edilecek olursa Meclis içindeki memurlar 
iki kısma ayrılmış olacaktır. Meselâ; Zatişleri 
emrinde çalışan bir daktilo birkaç saat için gidip 
bir komisyonda çalıştığı zaman tamamen yasa
ma faaliyetleri ile ilgili bir vazife yapmış ola
cak. Onun dışında yapmamış sayılacak. Bu tef
riki kaldırmak için bir teklifte bulunduk. Son 
fıkranın «Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murları için bir sınıf tesis olunur.» şeklinde tek
lifte bulunmuşuz. Bu teklifin kabulünü istirham 
edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Rüştü Özal... Sayın Bu
rak siz Komisyon âdına mı söz istiyorsunuz? Bu
yurunuz. Bir dakika Sayın Özal, Komisyon söz 
istiyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RATİP TA
HIR BURAK (İstanbul) — Değerli arkadaşla
rım, bu yönetici sınıfı bir allcrji yaratıyor, dı
şarıda ve Meclis içinde. Dikkatle okunduğu za
man, tasarı, bilhassa son şekli ile bu yönetici sı
nıfın menşeinin ne olacağını da izah etmiştir. 
İstisnasız bütün yüksek mektep, yüksek okul 
mezunları imtihanla bu sınıfa alınırlar. Aller-
ji yaratan bilhassa gerekçedir. Bu gerekçe, ta
sarı Hükümetten geldiği zaman, tasarının ilk 
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şeklinin gerekçesidir. Biz ne bu gerekçeyi, ne bu 
gerekçenin esbabı mucibe tenkil ettiği maddeleri 
aynen kabul etmişiz. Madde madde komisyonda 
tetkik etmişiz, birçok değişiklikler yapmışız, ta
sarı ilk şekli itibariyle dayandığı bir gerekçe
ye dayanmıyor. Bugün elinizdeki, komisyondan 
gelen kanun tasarısının gerekçesi olmaktan çık
mıştır bu. Ve nihayet kanun maddeleri hâkim
dir. İcra kanunun maddelerine göre yürür, ge
rekçeye göre değil. 

Ahmet Şener arkadaşımız bilhassa bu mev
zu üzerinde asabiyete kapılmışçasına bir hassa
siyet gösterdiler. Haklı değiller. Gayet sarih
tir. Riyaset de oylarınıza arz edilirken bir kere 
daha okunacak olan maddenin son şeklinde yö
netici sınıfa tanınan haklar, ihtisas sınıfına da 
tanınmıştır. Kaldı ki, Ahmet Şener arkadaşı
mızın dediği gibi: «Olur Vekil arzu eder, zatiş-
leri inha eder olur.»... Hayır efendim olamaz. 
Çünkü bu kanun dikkatle tetkik edildiği zaman 
ve o gerekçe de okunduğu zaman anlaşılır ki, 
bir temel kanundur. Bu kanunun yürürlüğe gir
mesine kadar eğer Yüksek Meclis kabul buyu-
rursa, bu kanunu onaylarsa 1 Mart 1966 tarihi
ne kadar bu temele bu esaslara göre tedvin edi
lecek bir seri kanunlarla tekemmül etmiş ola
cak. Bir kadro kanunu çıkacak. Yine Yüksek 
Meclisten geçecek bu kanun. Bu kadro kanu
nunda hangi kadroyu hangi sınıftan yönetici 
gelecek, nasıl bir ihtisasa sahibolacak, aylığı ne 
kadar olacak; hepsi ayrı ayrı tesbit edilecek... 
Elimizdeki tasarıda bu hususlar mevcut değil
dir. Binaenaleyh bu alınganlık tamamen yer
sizdir. Şimdi müsaadenizle «Yangından mal ka-
çırmıyalım, komisyon neden ısrar ediyor.» gibi 
sözler sarf etti burada Fahir Giritlioğlu arka
daşımız. Yangından kaçırılan mal yoktur. Biz, 
sizler namına vazife görüyoruz, Meclisin bütün 
temayüllerini, verilen değiştirge önergelerini 
âzami iyi niyetle ve tarafsızlıkla dikkate alıyo
ruz. Değiştirge önergelerini veren arkadaşlarla, 
teşrif edenlerle, zahmet edenlerle derinliğine te
mas ediyoruz, müzakere ediyoruz. Ekseriyet ka
rarı ile ekseriyetle mutabakata vararak, önerge 
sahipleriyle bir neticeye varıyoruz, o neticeyi 
getiriyoruz. 

Arkadaşlarım yıllardan beri bu Meclisten 
hep beraber birçok kanunlar çıkarttık. Bu ka
nunun müzakeresinin istisnai bir durumu oldu-

18 . 6 . 1965 O : 3 
ğunu kaçırmamamızı istirham edeceğim. Ne ha
tiplerin sayısı tahdidedilmiştir şu ana kadar, ne 
tamamen tahdidine uğramıştır. Teşrif eden ar
kadaşların huzurunda her arkadaş dilediği ka
dar konuşuyor. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — önerge üze
rinde. 

RATÎP TAHİR BURAK (Devamla) — Ne 
yapılmasını istersiniz. Yangından hangi malı 
kaçırıyoruz. Sizin malınızı mı, kendi malımızı 
mı? Mal müşterek malımız. Kaçırılan bir şey 
yok ortada. Demagoji yapmaya da lüzum yok. 
Sertleşmeye de lüzum yok, sinirlenmeye de lü
zum yok. Müşterek bir vazife görüyoruz. Be
nim kadar bu çatı altında vazife gören her ar
kadaş mesuldür, görevlidir. Komisyon neden İs
rar ediyor?... Komisyon hangi mevzuda, neden 
ısrar ediyor? Fahir Giritlioğlu arkadaşım bu
yurdular. Komisyon bir cevap vermedi. Rüştü 
özal arkadaşımızın teklif ettiği kelime değişikli
ği, «ihtisas istiyen» mi olsun, «ihtisasla ilgili» 
mi olsun? Komisyon konuşma hakkına şu anda 
sahip bulunuyor. Bundan evvel Komisyon, bu 
arzu karşısında, bu sual karşısında, bu istek 
karşısında bir cevap vermiş değildir. Henüz bir 
cevap vermiş değiliz. Peki nereden çıkıyor? 
«Komisyonun ısrarı» ithamı hangi menşee daya
nıyor? Komisyonu karşınızda görmeyiniz, istir
ham ederim. Komisyon sizinle beraber müşterek 
bir mesai içindedir. Komisyona vazifesini gör
mekte ancak yardımcı olursunuz. 

Sonra bu Meclis personeli neden tasarıdan 
çıkartılmış? Arkadaşlarım benim şahsi anlayı
şım Meclis personelini ikiye ayırmak burada 
yasama dışında çalışan görevlileri, muhasebe de, 
levazımda, Meclis parkında, koridorlarda, hiz
mette çalışan takip memurlarının filân memur
ların umumiyetle sahiboldukları haklarından 
mahrum kalacakları gibi bir netice tevlidetme-
sinden şahsan ben çekindim. Hangi zümredir? 
Meselâ hususi kalem müdürleri bu statü içinde 
mütalâa ediliyor değil mi? Nedir bir hususi ka
lem müdürünün durumu? Bakan, dilediği insanı 
alır hususi kalem müdürü yapar. Ve iki duda
ğının arasındadır kaderi, dilediği anda Allah 
selâmet versin, der. Bu Mecliste çalışan, yasa
ma ile ilgisi olmıyan memurların kaderini iki 
dudak arasında bırakmamak endişesine şahsan 
ben kapıldım ve nihayet bu Meclisteki memur-
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lar ikiye ayrılmış durumda: Bir kısmı «aman 
durumumuz böyle olsun», bir kısmı «aman du
rumumuz şöyle olsun» diye sabahtan akşama et
rafımızda dolaştıklarını da, tazyikte bulunduk
larını da bizler kadar sizler de müşahede etmiş
sinizdir. Meclis ne şekilde karar verirse, gerçi 
değiştirge önergeleri verilmiştir, şudur, budur, 
filân; Komisyonumuz emrinizdedir, anlayış gös
terir lütfederseniz arzularınızı biz derhal bura
da Riyasetten de rica ederiz. Riyasetin de an
layış göstereceğim eminiz. Komisyon o şekil
de de tedvin eder. Arzularınızı, memurlar için, 
memleket için Devlet için hayırlı olacak netice
yi istihsal için elbette yerine getirmek için gay
ret sarf eder. Sizden istirhamım, Komisyonu 
karşınızda değil, yanınızda görünüz arkadaşla
rım. Birbirimize karşı kırıcı olmıyalım. Bunun 
hiç icabı yok. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökay, Komis

yon adına sıra zatıâlinizde («Komisyon konuş
tu», sesleri.) o da aynı hakka haizdir. O da mil
letvekilidir. Rica ederini efendim. Buyurun Sa
yın Gökay. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ FAHRET
TİN KERİM GÖK AY (İs tanbul)— Muhterem 
Başkan, aziz arkadaşlarım ; şimdi vereceğim iza
hatla bütün muhterem üyeleri tatmin etmiş ola
cağım için başlamış olan bu kanunun müzake
resinde burada takılıp kalmamayı ve ilerlemeyi 
rica edeceğim. Bir dakika, kısaca arz edeyim. 

Bu '56 ncı maddenin allerji yaratan sebebi 
gerekçesi idi. Şimdi demin arkadaşını Ratip 
Tahir pekâlâ izah etti. O gerekçe birtakım mad
deler getirdi bize. Ve ilk günden itibaren de
min Fahir Giritlioğlu arkadaşımın ve Şener ar
kadaşımın dediği gibi bir mülkiyeli mevzuu 
çıkmıştı Biz bunun karşısında bir taraf ve ta- ' 
mamiyle objektif mahiyette olmak üzere hâdi
seye el koyduk. Ve biraz evvel gerek Rüştü 
Özal ve Giritlioğlu arkadaşımızın dediklerinin 
aksine Komisyon tasarısını gördünüz ki, biz Hü
kümet tasarısından farklı olarak değiştirdik. 
Ve bu defa tekrar gelen şeyde bir «İlgili» keli
mesi üzerinde duruyor. Sayın Rüştü Özal şim
di Hilmi Beyle muhabbeti bırakarak beni dinle
mek lûtfunda bulunursa kendilerine diyorum 
ki: Komisyon adına: Bu «isteyen» yerine «ilgi-
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li» kelimesi üzerinde duruyorlardı bu «ilgili» yi 
kabul ediyoruz. 

Bitti. 

Geride ikinci bir mevzu vardı. Bana diyor ki, 
Bayındırlık Bakanı arkadaşım : «efendim» di
yor, «gerekçe böyle imiş». Arz ettim efendim. 
Bir kere gerekçe fonksiyonunu bitirmiş, fakat 
şunun içerisinde Komisyonun ikinci gerekçesini 
kimse okumadan buraya gelmiş. Ben okuyayım, 
ondan sonra rica edeyim kimse söz almasın. Ba
kınız, o ikinci gerekçe, sayfa 80 de diyoruz ki : 
«Mülki idare kaymakamlık ve valilik mevkileri
ni işgal edenler bu sınıfın tabiî unsurları ola
rak akla gelebilirler denildiği, Hükümet tem
silcisinin verdiği tamamlayıcı bilgilere göre 
kaymakamlık ve valiliğin içişleri Bakanlığının 
bir meslek sınıfı olduğu tasarının bu madde ve 
gerekçesinde bir redaksiyon hatası olduğunu be
lirtmesi...» Yani ikinci gerekçede arkadaşları
mızda allerji yaratan o maddeyi dahi burada 
kimse okumamış. Kimse okumadığı için ortak
lıkta allerji vardır. Benim iki saatimi arkadaş
larım heba ettiler. Kendilerine hak vermişiz, 
yapmışız. Onun için bu mevzu halledilmiştir. Bu 
mevzu bitmiştir ve yalnız bir mevzu kalıyor. 
Meclis mevzuu. 

Meclis mevzuu şudur arkadaşlar: Bize Bü
yük Millet Meclisi Teşkilât Kanununu biliyorsu
nuz biz geri aldık, komisyona aldık. Komisyona 
aldığımız zaman Riyaseti Cumhur memurları
nın mukayesesi yapıldı. Dendi ki, burada - de
min Ratip Tahir'in de izah ettiği gibi - istisnai 
vazife görecek şekilde ayrı bir sınıf ihdas edi
liyor. Bu sınıl* ihdas edildiğ zaman şimdi Mec
lis ikiye ayrılmış vaziyette. Yasama organına 
tabi olan, dedikleri kavanin şubesi, zabıt mu
amelât şubesi, üçüncü bir şube daha vardır. 
Bunlar yasama organı ile ilgili. Diğer kısım
lar da, onlar da haklı olarak diyprlar ki, «Ca
nını bu Meclisin Levazım Müdürü olarak ben 
de memuruyum, Zatişleri Müdürü olarak ben 
de memuruyum...» Binaenaleyh Muslih Gören-
iaş arkadaşım bir takrir verdi. «Bunların müş
terek olarak ödenmesi» diyor. Şimdi biraz ev
vel Katip Tahir'in dediği gibi eğer bu madde
de oya konulur Meclisi Âlinin vereceği karara biz 
ittiba edeceğiz. Şu halde biz (Komisyon olarak 
Muslih Görentaş arkadaşımızın takririni kabul 
etmeden buraya geldik. Binaenaleyh şimdi onun 
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takriri de okunuyor. Biz onan takriri okundu
ğu zaman, hani «Komisyon katılıyor mu, ka
tılmıyor nn\1» diye sual tevcih eder ya Sayın 
Başkanlık, biz bunu da Meclisi Âlinin takdi
rine bırakıyoruz. Bu suretle öyle zannediyorum 
ki, objektif ve tarafsız bir Komisyon Başkanı 
olarak bütün noktalara cem etmişizdir. Hat
tâ arkadaşlar, müsaade ederseniz, Mühendis
ler Birliğinin temennisinde bir nokta vardı, 
Onlar yalnız meslekî ihtisastan atansın diyor
lardı. Bunun evvelsi gün misalini verdim. Bir 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğüne ica
bında kafası işliyen bir hukuk mezunu gelebi
lir. Bir Behiç Bey gelebilir. Binaenaleyh biz 
her türlü inhisarı kaldırarak hepsini tanzim 
eden bir şey getirdik. Bunun için de meslekî 
ihtisasa da âzami önem verdik. Onun için bu 
izahatımın tatminkâr kanaatinde olarak bu 
müzakerelerin burada kesilmesini ve oylama
ya gidilmesini istirham ederim. 

Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Rüştü ö/al. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya). — Komisyonun 

izahatı beni tamamen tatmin etti. Kendilerine 
iştirak ediyorum. 

BAŞKAN —- Sayın Adal. 
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANİ HASAN 

ŞÜKRÜ ADAL — Sayın Başkan. benim de 
arz edeceğim hususları söylemişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Vazgeçtim. 

konuşursam çok sert konuşacağım, onun için 
vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Muhiddin Güven. 
MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Efen

dim; belki benini de vazgeçmem lâzım gelirdi. 
Fakat müsaade ederseniz birkaç söz söylemek 
istiyorum. 

Ve aynı sıra arkadaşım Sayın İlhami Er-
iem'e bâzı hitaplarda bulunmak mecburiyeti
ni hissettim. Çünkü yanlış anlamışlar, hattâ 
hiç anlamamışlar da diyebileceğim, çünkü biz 
ortaya getirdiğimiz bir hayat sahası mücadele
si yapmak için değil bir hizmet sahasının en 
iyi bir şekilde değerlendirilmesi için çareler 
arıyoruz. Mesele âmmeye ait hizmetin kıymet 
kazanmasında bütün elemanlardan gereği gibi 
istifadeyi temindir. Endişelerimiz hurdan geli
yor. Yoksa ne şahsi ne zümrevi endişemiz 

18 . 6 . 1965 O : 3 
mevcut değildir. Evvelâ bunu tesbit etmek is
terim, o zaman bizim söylediklerimiz katiyen 
hissî değildir, indî değil, aklîdir. İdrak için
dedir ve bilgi dahilindedir. Bilhassa Sayın İl
hamı Ertem'in bizim söylediklerimizi bu mâ
nada değerlendirmesini bilhassa istirham ede- ' 
rim. 

Ayrıca şu konuya ila işaret etmek isterim. 
Sözlerimde de ifade ettiğim gibi kanun 

vaz'ettiği esas ile bir merhale atlatmaktadır. 
Bir inkılâp temin etmektedir. Ama şahsi kana
atimce bugün yine tekrar ediyorum bu yine 
eksiktir. Fakat yine de bir gelişmedir, bunu 
memnuniyetle müşahede ederim ve komisyo
nun anlayışına da müteşekkir olduğumu ifade 
ederim. Yalnız kürsüye çıkan arkadaşlarımı
zın, ister milletvekili ister komisyon azaları, 
bilhassa komisyon azaları, Umumi' Heyete kar
şı hitabederken ve tavsiyelerde bulunurken 
aslında bu tavsiyelerin esasını kendilerinde 
tekemmül ettirip neticeye varmaları doğru 
olur, ondan sonra hitabetmekte haklı olacak
lardır. Eğer önümüze gelen kanunda gerekçe 
ile maddeler arasında bir münasebet kalma
mış ise bizim elimize o şekilde gelmesi icabe-
derdi, biz de bir yanlışlığa girmemiş olurduk. 
Hissî plânda elbetteki çıkıp, aklî bir plânın 
içine ve gayet tabiî ki, sükûnet çerçevesi için
de meselelerin mütalâa edilmesi icabettiğine 
kaaniim. 

Sayın Burak arkadaşımın bir sözüne de işa
ret etmeden geçemiyeceğim; konuşan bir ar
kadaşımızın sözünü burada anlatmaya çalışır
ken kendileri de rnuınıi Heyete bir alınganlık 
neticesi «yersiz» ibaresini de kullandılar. El
bette ki, kendilerine yani komisyona mütevec
cih olan bir tenkidin kendilerine yapmış oldu
ğu menfi tesirin karşılığında aynı yolun yol
cusu olmamak gerekir. Ben bunu temenni ede
rek huzurunuzdan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Savacı buyurunuz. 
SABAHATTİN SARACI (Grümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, bendenizin anladığı bu 
klâsifikasyondan muayyen mesleklere has sınıf
lar yapılacaktır ve bu sınıflandırmada bir sınıf
tan diğerine rahatlıkla geçilebilecektir. Ancak 
bir sınıftan diğerine geçilirken her halde - bura
da açıkça ifade edildiği gibi - bir menşe arana
cak ve bir kıdem aranacaktır. Burada her hangi 
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bir kuruma ait bir sınıflandırmada, her hangi 
bir hizmete ait sınıflandırmada meselâ bir dak
tilo sınıfından pekâlâ kademe kademe yönetici 
sınıfa, idareci sınıfa da geçebilecektir. Ama bu 
geçmede aranılan şart nedir ? Daktilo sınıfına al
dığınız adamların daktilo olarak alındığında bir 
tahsilleri vardır. Yönetici sınıfa geçerken kendi
sinden daktilo sınıfındaki tahsili kâfi görülmi-
yecek, gayet tabiî başka bir tahsil aranacaktır. 
Bunlarda ayrıca kıdem aranacaktır. Hizmet ara

nacakt ı r . 
Yalnız bendeniz demin bir arkadaşımla ko

nuşurken zihnimi kurcalıyan bir hususu, öğren
mek istiyorum. 

Meselâ dışarda serbest hayatta muvaffak ol
muş bir insan tasavvur edelim; farzı muhal 
büyük bir şirketin, meselâ bir inşaat şirketinin 
veya büyük bir sanayi şirketinin yahut bir ti
cari şirketin başında muvaffak bir müdür. Hu
susi bir şirketin başında bulunan bu zat, acaba 
her hangi bir Vekâlet tarafından, meselâ Ba
yındırlık Bakanlığı tarafından bayındırlık mü
dürlüğüne getirilebilecek midir? Bayındırlık 
müdürlüğüne bir imtihana tabi tutulacak mıdır? 
Öyle ya meselâ ticaret hayatında fevkalâde mu
vaffak olmuş, tanınmış bir kimseyi Ticaret Ve
kili Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığına getirmek 
ister, yahut Dış Ticaret Dairesinin bilmem bir 
yönetici mühim bir kısmına getirmek ister. Dı
şarıdan gelen adamı derhal hususi hayattan 
Devlet hayatına ve Devlet hayatının yönetici 
sınıfın en başına koymak için bir imtihan bahis 
mevzuu olacak mıdır? Eğer, bir imtihan bahis 
mevzuu olacak ise, şüphesiz ki, bu adam ya 
imtihana talibolmıyacaktır; yahut da Devlet 
hayatı bu tarzda imtihansız alınmama sebebiyle 
bu adamın hizmetinden mahrum olacaktır. Bu 
mühim bir keyfiyettir. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bir yasama sınıfının 
ve bir de büro sınıfının ayrı ayrı kurulmasında 
fayda görüyorum. Şimdi yasama sınıfı bilmi
yorum, arkadaşlarımız komisyondaki mesaide 
muttali olmuşlardır, yasamaya yardımcı olan 
kimseler eski kanunların yeni çıkan kanunla
rın takibinde bir ihtisas sahibi olmaları gere
kiyor. Ve bu arkadaşlarımızdan biz komisyon 
çalışmalarında büyük yardım görüyoruz. Ama 
şimdi ulu yani yasama sınıfı, Büyük Millet Mec-
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lisi yasama sınıfı kurulurken evleviyetle bir tah
sil, bir menşe aranacaktır, bir hizmet süresi 
aranacaktır. Bunları tesbit ettikten sonra öyle 
bir ihtisas sınıfının kurulmasında ben yalnızca 
fayda mülâhaza ederim. Bunun dışında, bu ya
sama sınıfı dışında büro hizmetlerini gören, 
daktilo hizmetlerini gören gayet tabiî sınıflar 
da olacaktır. Bu T. B. M. M. nin yapacağı bir 
yönetmelikle pekâlâ tatbik edilebilir ve bu ayır
ma kanaatimce faydalı da olur. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon tarafından 

bir talep geldi; (Gerekli tadilâtı tekrar yap
mak üzere maddenin Komisyona gerivcrilmcsi-
ni rica ederim.) buyuruyorlar. Önergelerle be
raber maddenin geri verilebilmesi ancak kararı
nıza vabestedir. Bu hususu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Madde Meclisin karariyle geriverilmiş-
tir. Gerekli tadilât, verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerinin ışığı altında yeniden icra edilecek
tir. 

Derece : 
MADDE 37. — Derece, sınıf içerisinde, gö

revin önem veya sorumluluğunun artışı ile ayar
lı yükselme adımıdır. 

Gerektiren hizmetler için tek dereceli sınıflar 
tesis edilir. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergesi yoktur. Bu sebeple 
37 nci maddeyi metinde yazılı şekilde oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... 37 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Kademe : 
MADDE 38. — Kademe, dereca içerisinde, 

görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, 
Develt memurunun olumlu sicil almasına ve bu
lunduğu derecedeki hizmet süresine bağlı ola
rak aylığındaki ilerleyiş adımıdır. 

BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde değiş'k-
lik önergesi mevcut değildir. Bu itibarla mad
deyi metinde yazılı olan şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 38 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Sınıf dışında kadro ihdas edilemiyeceği : 

MADDE 39. — Bu kanuna tabi kurumlarda 
sınıflar dışında memurluk kadroları ihdas edile
mez. 
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BAŞKAN — 39 ncu madde üzerinde deği

şiklik önergesi yoktur. Maddeyi metinde yazılı 
olan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 39 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Sınıflandırmada yaş : 
MADDE 40. — Genel olarak 18 yaşını ta-

mamlıyanlar Devlet memuru olabilirler. 
Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en 

az onbeş yaşını doldurmuş olmak şartı ile sınıf 
tüzüklerinde belli edilen Devlet memurluklarına 
atanabilirler. 

Sınıf tüzüklerinde gerekirse bir sınıfa gire
bilmek ve sınıflar içerisindeki derecelere geçe
bilmek için şart koşulacak en küçük ve en büyük 
yaş hadleri belirtilir. 

BAŞKAN — 40 ncı madde üzerinde değişik
lik Önergesi mevcut değil. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Var efendim, 
bendenizin önergesi mevcut, sizde değilse, ko
misyonda her halde. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt tarafından bir 
değişiklik önergesi verildiği iddia olunuyor, biz
de yoktur. Onu lütfen tahkik ediniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI F A H - ' 
RETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Şifa
hidir her halde. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Şifahi değil 
efendim? Yazılı * verdim. 

Maddenin Medeni Kanun hükümleriyle te
lif edilmesini istemiştim. 

BAŞKAN'— Efendim araştırsınlar. Riyasete 
verilmiş bir önerge bulunamadı, 40 ncı madde
ye ait bir önerge burada yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAH
RETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — SayTn 
Başkan, muhterem Paksüt'ün bir takriri olacak
tır, burada bulamıyoruz. Yalnız biz komisyon 
olarak şunu ifade edelim ki, 15 yaş fikrine işti
rak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Yalnız önerge yazılı olarak ve- | 
rilmiş bulunduğu cihetle yazılı olarak Yüksek 
Meclisin huzurunda okunması lâzımdır. Ya ta
zelenmesine imkân veriniz; yahut tra maddeyi 
geçelim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Efendim izin 
verirseniz kürsüden bu hususu arz edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, şu anda yazılı bir 
önerge olmadığı için oylama da mümkün olamı- I 
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yacağma göre... («Bulundu» sesleri.) Bulunmuş, 
efendim. 

Müsaade ederseniz Sayın Paksüt evvelâ öner
genizi okutayım da ondan sonra izah ediniz. Bu
yurun efendim kürsüyü terk etmeyin. 

Yüksek Başkanlığa > 
40 ncı maddenin Medeni Kanun hükümleriy

le telifi için yeniden tedvin edilmek üzere Ko
alisyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Ankara.. 
Emin Paksüt 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Şimdi âmme 
hizmetlerini tevdi ettiğimiz insanlarla Devlet 
memurlariylc ilgili bir temel kanun yapıyoruz. 
Devletin hizmetlerinin görülmesinde muhtelif sı
nıflar, dereceler kabul ediyoruz. Askerliği yap
ma şartın,ı düşünmüyoruz. Ondan evvel alınma
sı mümkündür diyoruz. 18 yaşı temel yaş olarak 
kabul ediyoruz. Ama bizim hukukumuzda, ehli
yeti hukukiye, ve hattâ bir bakıma, cezaiye 18 
yaşla olur. 18 yaştan önce iki yol vardır; ya ev
lenmenin kişiyi reşit kılması hali, bir de kazai 
rüşt hali. Ben tatbikatta duyulan ihtiyacı kabul 
ediyorum, bunun misalleri vardır. Gene eski ça
lıştığım bir müesseseden misal vereyim; bizim 
DD da bir çıraklık müessesesi vardır. Yani 18 
yaşından daha küçük olan insanların hizmet gör
düğü, çırak olduğu ve sonra yetiştiği vâkıdır. 
Burada da ilerde memur olmak üzere, bir nevi 
adaylık, bir nevi memur statüsünün dışında hiz
mete alıştırma devresi imkânsız değildir. Çün
kü gerekçede bâzı okullardan 18 yaşından evvel 
çıkmış olma bakımından arada geçen zaman zar
fında âmme hizmetinde bunların mesaisinden is
tifade etmenin çaresini arıyalım düşüncesiyle 
bir adım atılmış. Ama dikkat buyurun, benim 
ricam 15 yaş ile 18 yaş arasında bulunan insan
ların da Devletin muayyen sahalarında muay
yen bir statü ile çalışmasının zemini hazırlan
ması mânasında değildir. Fakat Devlet memuru, 
adım verdikten sonra bunu Medeni Kanunun eh
liyetle ilgili hükümlerini çiğniyerek yapmaya im-
ldh| yoktur. Yaparsanız bir temel kanun çok daha 
büyük bir temel kanuna, Medeni Kanuna haki
katen tearuz teşkil eder. Bunu izah edemezsiniz. 
Binaenaleyh muhterem komisyondan istirhamım, 
çok değerli başkanı ve çok değerli sözcüsü bütün 
tecrübelerine rağmen, hukukçu değiller ama, 
hukukçu olmamakla beraber şu ehliyeti hukuki-
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ye meselesini, rüşt meselesini takdir edecek du
rumdadırlar. Kaldı ki, geniş bir ekiple beraber
dirler, düşünsünler, taşınsınlar, bu işi telif et
sinler diyorum. Misal de veriyorum, vardır bu
nun yolları. Ama Devlet memurları Kanunu 
maddesine yazarsanız bunu, bunun izahı yoktur. 
İstirhamım bu. Eğer şu anda müstacelen tetkik 
imkânı yok ise rica ediyorum komisyondan, na
sıl olsa başka maddeler üzerinde çalışacak, bu
nun üzerinde de çalışsın. Ama hepimizin gönül 
rahatlığı ile kabul edebileceğimiz bir metin ha
line getirsin. Teşekkür ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAH
RETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Ken
dileriyle istişare ederek bir formül bulmak üze
re Komisyona verilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — 40 ncı maddeyi komisyon üze
rinde mütalâada bulunmak üzere geriverilmesi-
ni istiyor. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 40 ncı madde komisyonun talebi 
ve Meclisin karariyle komisyona iade edilmiştir. 

Sınıflandırmada öğrenim derecesi : 

MADDE 41. — Genel olarak ortaokulu biti
renler Devlet memuru olabilirler. 

Sınıf tüzüğünde belirtilen bâzı hizmetler için 
Devlet memurluğuna ilkokulu bitirenlerin de 
alınmaları caizdir. 

Sınıf tüzüğünde, bir sınıfa veya gerekirse 
sınıflar içinde derecelere girebilmek için şart ko
şulacak daha yüksek öğrenim dereceleri, lüzum
lu hallerde okul isimleri ve öğrenim dalları sa
yılarak belirtilir. 

BAŞKAN — 41 nci madde üzerinde deği
şiklik önergesi mevcut değil. Bu sebeple madde
yi metinde yazılan şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 41 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Yetişme ve deneme süreleri: 

MADDE 42. — Gerektiren görevlerde sını
fın tüzüğünde belirtilen derecelere yükselen 
Devlet memurları, 6 seneden çok olmamak üzere 
bir yetişme ve deneme süresi geçirirler. 

Bu yetişme ve deneme süresinin sonunda sı
nıfının tüzüğünde belirtilen esas ve şartlara gö
re başarı sağlıyamıyan Devlet memurları hak
kında yapılacak işlem, sınıfının tüzüğünde belir
tilir. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde değişik
lik önergesi verilmemiştir. Bu sebeple 42 nci 
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maddeyi metinde yazılı olan şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 42 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Göstergeler : 
MADDE 43. — Bu kanuna tabi kurumların 

kadrolarında aylıklar, hizmetin Devlet için taşı
dığı değere göre tesbit edilir. 

Sınıf tüzüklerinde, aylıklar, hizmetin Dev
let için taşıdığı değer, varsa, hizmet riski, deği
şik hizmet şartları ve sağlık hizmetlerinin sos
yalleştirilmesi için gereken özel şartlar hesaba 
katılarak diğer hizmetlerin Devlet için taşıdığı 
değerlerle orantılı olarak her derece ve kademe 
için gösterge rakamları ile belirtilir. 

En düşük gösterge rakamı 70 ve en yüksek 
gösterge rakamı 1 000 dir. 

BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergelerini ve bu öner
gelerin ışığı altında düzenlenmiş bulunan yeni 
komisyon metnini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
43 ncü maddedeki 70 rakamının 100 olarak 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

Millet Meclisi Başkanlığına 
43 ncü maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

En düşük gösterge rakamı 80 ve en yüksek 
gösterge rakamı 1 000 dir. 

Gerekçe 
İçtimai adalet bunu icabettirdiği gibi, asgari 

geçim şartı dahi, en küçük gösterge rakamını 
biraz yükseltmeye bizi mecbur etmektedir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 43 ncü maddesinin son fıkrasında

ki gösterge kelimelerinden sonra gelen «rakamı» 
kelimelerinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Nevşehir 
Ali Baran Numanoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen önergeler üzerine Devlet memurları 

kanun tasarısının 43 ncü maddesi son fıkrasın-
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daki gösterge rakamı ibaresin deki rakamı keli
melerinin kaldırılması uygun görülmüştür. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 

BAŞKAN — Demek komisyon Sayın Nu-
manoğlu'nun ibare değişikliğini ve rakamı keli
mesinin kaldırılmasını kabule şayan gördü ve di
ğer önergelere katılmadı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAH
RETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Mali
ye ile de konuştuk, imkân olmadığına karar ver
dik. 

BAŞKAN — Sayın Numanbğlu takririniz 
kabule şayan görülmüş, gerekli tadilât yapılmış
tır. 

Sayın Dizman buyurun. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım ; Devlet personel rejimi hakkındaki ön-
raporunun bâzı bilgilerini sizlere takdim edece
ğim. 21 nci sayfa aynen şunu söylemektedir: 

«Genel bütçeli, katma bütçeli dairelerle İk
tisadi Devlet Teşebbüsleri ve belediyeler ve özel 
idarelerde bulunan maaş ve ücretler toplamın
dan % 6,7 si asgari geçim haddinin üstünde pa
ra almaktadır. % 93,3 de mezkûr miktarın altın
da para almaktadır. Demek ki, elimizde bu ta
sarıyı hazırlıyan teşkilâtın verdiği bilgiye göre, 
ki rakam hali hazırda Türkiye'de âmme hizmeti 
görenlerin yüzde 93 ünden fazlası asgari geçim 
haddinin üstünde para almaktadır. Ancak 
% 6 dan biraz fazlası asgari geçim haddinin 
üstünde- para alabilmektedir. Bir diğer 
realiteyi de belirtelim. Asgari geçim haddinin 
altında para alan grupa arz fazladır. Bir yerde 
en alt kademede bir memurluk, bir hizmetlilik 
boşaldığı takdirde ihtiyacın pek çok katında 
kimseler müracaat eder ve bu grup dertlerini 
daha yüksek mercilere intikal ettirmekte de 
müşkülât içindedirler. Buna mukabil asgari 
geçim haddinin üstünde bir miktar alabilen 
% 6,7 olan sınıf ise, birçoğu refaha ulaşmış mil
letleri görmüşlerdir, oradaki hayatı yakînen bil
mektedirler. Elbette ki, hakları olan ona yakın 
değilse bile, bugünkünden daha yüksek bir hak
kı talebederler ve bu taleplerini de bizlere ka
dar intikal ettirmek imkânlarını bulurlar. Nite
kim son günlerdeki tazminat kanunlarımız ^bu 
taleplerin bir karşılığını teşkil etmektedir. Şim-
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di biz bugün burada bu iki gruptan hangisi le
hine Devletin kısır imkânlarım tahsis edeceğiz? 
Buna kesin olarak bir karar vermek mecburiye
tindeyiz. Gerçek olan bir cihet varsa hem yüz
de 93 ü asgari geçim haddinin değil üstüne, ya
kın bir seviyeye çıkarak, hem de yüzde 6,7 yi 
rıfaka etmiş milletlerdeki hayat seviyesine ulaş
tırmak ikisi birden mümkün değildir. Bunlar
dan birisi lehine bir miktar kaymakta zaruret 
vardır. Bu tasarıya hazırlayan Devlet Personel 
Dairesinin görüşüne göre bugünkü Devletin 
mevcut imkânlarını üst derece lehine kullan
makta zaruret vardır. Zira idare ehil eleman 
bulmakta müşkülât çekmektedir, bunların mik
tarı arzıdır. Her zaman isteğiniz miktarda bu 
elemanları tedarik etmek imkânından mahrum
sunuz. Bu görüşün bir ifadesini bu şekilde, ne- ' 
den 20 katı olması lâzım geldiği noktasında, be
lirttiği gibi, yine Devlet personel rejimi hakkın
daki önraporun 18. nci sayfasının bir paragra
fında şunları yazmaktadır: 

«1939 dan 1962 ye kadar endeksler on mis
linden fazla bir artış kaydettiği halde evvelce 
600 olan en üst kademe maaşı bugün 6 000 ye
rine 2 400 de kalmıştır.» demektedir. Ki bu 
% 20 zammın verildiği fakat henüz ikinci,% 15 in 
verilmediği rakamlara göredir. 

Personel Dairesi üst kademedeki 6 000 olma
sı lâzım geldiği halde 2 400 de kalışı belirtti
ği halde alt kademenin durumu nedir? Bunun 
da hemen bu paragrafın altında ayrı bir para
grafta belirtmesi gerekirdi. Onda da şu ciheti 
göstermesi lâzımdı: 

Acaba hayat pahalılığı 10 misli artmadan 
evvel en alt kademede para alan şahıslar asgari 
geçim haddinin yüzde kaç altında idiler, bugün 
asgari geçim haddinin yüzcle kaç altındadırlar 
ki, böylece bir tarafını asgari geçim haddinin 
üstünde olmakla beraber, nisbet miktarındaki 
düşüklüğü anlamakla beraber, diğer taraftan 
da öbür grupun asgari yaşama seviyesinin ne 
kadar altında kaldığını görebilelim. 

Bunu ince bir tetkikten geçirmiş değilim. 
Ancak yine buradaki rakamlara istinaden arz 
edeyim. Hayat pahalılığındaki artışı 10 misli 
olarak mütalâa ettiğine göre, mevzuubahsettiği 
tarihte hayat bugünkünden yüzde 90 nisbetinde 
ucuz sayılmak gerektir. Bugün takriben asgari 
geçim haddini bin lira olarak mütalâa edersek, 
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o gün yüz lira olması lâzım gelirdi. En alt ka
deme maaşı da 50 lira olduğuna göre, demek 
ki, o gün asgari yaşama seviyesinin yüzde 50 al
tında imiş bu grup. Bugün nedir acaba? Bugün 
asgari yaşama haddi bin lira olduğuna göre 
bugün takriben "300 - 350 lira civarında olduğu
na göre demek ki, asgari yabama seviyesinin üç
te birindedir. Şu halde diğeri ne kadar alçal-
mışsa bu da asgari yaşama seivyesinden o dere
ce düşmüştür. 

Şimdi arz ettiğim gibi Sayın Personel Teşki
lâtı bilhassa sesini duyurabilmekte olan üst ka
demeye doğru Devlet imkânlarım kaydırmak ni
yetindedir. Bunun içindir ki, dünyanın birçok 
yerinde olduğu gibi alt kademe ile üst kademe 
arasındaki farkın Türkiye'de altıbuçuk katına 
kadar düştüğünü, halbuki diğer milletlerde bu
nun pek yüksek olduğunu, dolayısiyle yirmi ka
tın Türkiye için uygun olacağını beyan eder. Yi
ne kencli raporunda 150, 151 ve mütaakıp*"say-
falarda dünyanın diğer milletlcrindeki en alt 
kademe maaş ile en üst kademe maaşı arasında
ki nisbetler nedir, bunları gözden geçirelim. 

Belçika'da 8,21 kat; en alt kat ile en üst kat 
arasındaki nisbet. Almanya'da 14,57; Fransa'
da 12, İngiltere'de yirmi kattan biraz fazladır. 
Aynı listeye dâhil olmamakla beraber bitfaz son
ra arz edilen Amerika'da sadece altı kattır, İs
viçre'de ise sadece dört kattır. Demek ki ko
misyon hemen İngiltere istisna edilirse diğer bü
tün milletlerden daha yüksek bir farklılaşmayı 
Türkiye için münasip görmektedir. Buna muka
bil İsviçre'deki dört kat ile, Amerika'daki altı 
kattan hiç. bahsetmemektedir. Her ne kadar ko
misyon en alt haddi 50 den 70 e çıkarmak sure
tiyle 15 kata indirin işse de 15 kat dahi kat ola
rak çok fazladır. İki kutup arasındaki uçurumu 
bugünkünün iki misli derinleştirmektedir. An
cak mâruzâtım sadece üst kademeye bu kadar 
farkı fazla gördüğümden dolayı değildir. Müm
kün olsa da en alt kademeyi asgari yasama se
viyesi hizasına getirebilsek, ondan sonra imkân
larımız geniş ise bu nisbeti yirmi kat değil hat
tâ kırk kat yapmakta hiçbir mahzur mütalâa 
etmem. Herkes bilgisine, ehliyetine, Devlete ifa 
ettiği hizmetin ağırlığına ve mesuliyetine göre 
elbette ki değerlenecektir. Bu değerin ise ölçü
sü yoktur. Ama bir taraf asgari yaşama haddi-
nin ancak üçte bir seviyesinde dururken, diğer, 
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taraf asgari yabama haddinin üstüne çıkmış iken, 
Devletin mahdut imkânlarını üst kademe lehi
ne kullanmak bugünün anlayışı ile kabili telif 
olmasa gerektir. Aslında yüze çıkardığımız tak
dirde dahi yine de bu görüşe inanmış bir teşki
lâtın hazırlıyaeağı tüzüklerin alt kademeye bir 
refah getireceğini ummak safdillik olur. Çünkü 
sınıflar hazırlanacaktır. Biz bu kanunda, sınıf
lar şunlardır ve bunların birinci derece ilk ka
demesi ile sonuncu derece son kademesi şu gös
tergeleri ifade eder, dememekteyiz. Ne olacak
tır? Devletin imkânlarının mahdut olduğu görül
düğü için çok geniş bir zümre alt kademelere 
düşük göstergelere itilecek, pek az bir grup, ya-' 
ni c/c 6 ile ifa edilen bir grup ise, üst kademele
re yani göstergenin 700, 800, 900, 1 000 civarı
na yerleştirilecektir. Böylece Türkiye'de bu ka
nun çıktıktan sonra % 93 nisbetinde olan asga
ri yaşama haddinden aşağı para alan kimsele
rin nisbetini % 91 veya % 92 ye indirilmesi im
kânına katiyen sahibolamıyacağız. Sadece % 6,7 
olan nisbetin biraz daha bu asra yakışır şekilde 
yaşıyabilmesini temin etmiş olacağız. 

İşte benim gönlüm böyle bir gidişe katiyen 
razı olamamaktadır. Bunun içindir ki, pek cüzi 
bir tedbir olmakla beraber, asgari haddi 70 den 
100 e çıkaralım, ama yarının katsayısı bugün 
zannederim 5 olarak düşünülüyor. Katsayı bu 
şekilde 4 e inebilir, 4 e indiği zaman alt kade
me 400, üst kademe 4 000 alır. Bu da bütçe im
kânları ile karşılanamıyorsa katsayı 3,5 a indi
rilebilir. Alt kademe 350 de kalır, üst kademe 
3 500 e çıkar. Ama bu durumda dahi üst kade
meye bugüne göre 800 liralık bir artış temin 
etmiş oluruz. Ama hiç değilse de alt kademeye 
de 60 - 70 liralık bir artış temin etmiş oluruz. 
Ama bunu 70 de bıraktığımız takdirde veya bir 
önergede bahsedildiği gibi 80 de bıraktığımız 
takdirde, Devletin bütün imkânlarını şu günler
de hemen toplıyabileceği imkânları üst kademe 
lehine kullanmış olmak dolayısiyle, alt kademe 
mahrutun tabanı çok daha geniş kütleyi ihtiva 
ettiği için, görünebilir bir gelecekte Devletin im
kânlarını o alt kademeyi de az çok kalkındıra-
bilecek şekilde gelişmesini bekliyenıeyiz, umama-
yız. Ancak bugünün fırsatında bunlara bir yar
dımımız dokunabilirse dokunur, ama bugünün 
imkânı da geçtikten sonra, plân hedefinde 
«% 3 ten fazla cari masraf artışı olmıyacak» 
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demesine rağmen cari masraflarda yapacağımız 
bir artışı kullandıktan sonra yakın bir gelecek
te alt kademeye bir tesirimiz olmıy a çaktır. Pek 
muhtemeldir ki, bugün yavaş yavaş başlıyan, 
başlıyan değil de mütemadi surette - cüzi de ol
sa - devam eden hayat pahalılığmdaki artışlar 
dolayısiyle alt kademe biraz daha asgari yaşa
ma seviyesinin altında kalmakta devam edecek
tir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Hasan 
Şükrü Adal, buyurunuz. 

HÜKÜMET ADINA HASAN ŞÜKRÜ,* 
ADAL — Etendim, Sayın Ali Dizman'm izah
ları karşısında çok ehemmiyetli olan bu konu 
üzerindeki çalışmaları arz etmem lâzımgeliyor. 
Maliye Bakanlığının, Maliye temsilcisiyle bu 
mevzu üzerindeki kanaatini ve Maliyenin görüş
lerini de bu mâruzâtımla j'üksek huzurlarınızda 
arz etmiş olacağım. 

Bir kere şu noktayı sarih olarak belirtmek 
lâzımdır. Sayın Ali Dizman birinci genel ko
nuşmasında gerek Devlet Personel Dairesinin 
gerek Hükümetin bu tasarısı da sadece yüksek 
derecelerdeki memurların düşünüldüğünü ve 
alt kademedeki memurlar hakkında daha az 
bir dikkat ve itina gösterildiğini beyan buyur
muşlardır, Bu bizim görüşümüze göre sahih 
bir görüş olmasa gerektir. Ve vereceğim iza
hat zannediyorum ki Muhterem Ali Dizman 
Beyi tatmin edecektir. 

Bir kere bugünkü sistemi bir tarafa bıra
karak yarınki sistem üzerinde çok kesin ve 
sarih kanaate varmamız lâzımdır. Sistem ye
nidir. maalesef diğer hususlarda da çok yan
lış demiyeyim ama, mesele yeni olduğu için 
bizim de izah edemediğimiz hususlar bulundu
ğu için muhterem milletvekillerinin telâkkile
rinde tereddütler hâsıl olduğunu görüyoruz. 
Bu bizim kabahatimiz belki, az propaganda 
yapabilmek, ikna kudretimizin belki noksan 
oluşu dolayısiyle oluyor. Demin ki yönetici 
sınıf hususunda ki yanlıj anlaşmalarda bun
dan geliyor. Şimdi en az indeks, gösterge, es
ki deyimimizle (müş'ir) dediğimiz husus ile en 
yüksek gösterge arasındaki farkı daraltmaya 
doğru gittikçe bir temayül var. Bu temayülün 
neticeleri ne olur? Bir kere önce mali bakım
dan ölçmemiz lâzım ve hakikaten bu fayda mı 
getirir, zarar mı getirir? Bunu tesbit ederken / 
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en alt gösterge ile en yüksek gösterge arasın
daki farkları azalttığımız zaman, yani ücret 
yelpazesini daralttığımız zaman, alt dereceler,' 
baskı grupları halinde hükümete, personel da
iresi yukarıya çıkmak için devamlı olarak ça
lışacaklardır. Bu mutlaktır. Tabiî bu manip-
lâsyonu ne maliye, ne personel dairesi lâyıkıyle 
yapamıyacaktır. Bu mutlak bir hesap mesele
sidir. Maliye, Personel Dairesi ve Plânlamanın 
müşterek çahşmasiylc olacaktır. Meselâ 80 ile 
100 arası değişivcrsiıı dersek acaba Devlet Büt
çesine malî sahada ne kadar bir akis yapacak
tır? Bunların hepsinin hesaplarının yapılması-
]azimdir. Bizim ilk hesaplarımızda 1, "2 farkı 
katsayıda, diğer indekste 1,1 farkı dahi mil
yonların üstündedir. 40 - 50 milyon arasındadır. 
Binaenaleyh, yüksek Komisyon bu işi te lkik* 
ederken hakikaten ciddî çalıştı. Biz 50 ile 100 
getirdik, maniplâsyonu daha kolay yapalım di
ye. Bu demek değildir ki 50 bütün alt kade
medeki memurlara verilecektir. Şurasını da sa
rih olarak Yüce Meclise arz etmek isterim ki, 
bizim Devletimizin özelliklerinden biri de alt 
kademede bulunan ve bekçi, kâğıt dağıtıcı, 
odacı ve hademe şeklinde isimlendirilen bir 
kadromuz vardır. Bu kadro diğer Devletlerde 
memur değildir. Yanıldığımız cihet de bu. Bi
ze yabancı mütehassıslar daima bu kadroyu 
yevmiyeli kışıma atınız derler. 30, 40 bin kişi 
kadar bu kadro vardır. Bunu atınız ve me
murla başlayınız. Bunu yapsak Sayın Ali Diz
man'in buyurduklarını gayet tabiî olarak ya
pabiliriz. Ama yapamayız. Çünkü «D» cetveli
ne alınmış memur kadrolarıdır. Ve bunlar da 
Anayasamızın 117 nci maddesinin tasrih etti
ği asli ve sürekli görevlerde çalışan memur
lardır. Bunları Devlet kadrosu içinde yeni 
sınıflarına intibak ettireceğiz, «D» cetvelinden 
alacağız, memur olarak yerleştireceğiz. Ve ta-
biatiyle bir inkişafa mazhar olacak bu sınıf. 
Yani bir odacı kadrosu artık kalmıyacak, kah
ve, çay dağıtan... Bunları daha barjka şekiller
de çalıştıracağız ve yeni kadrolarda yeni yeni 
odacı kadrolarını da yığmak halinde getirmiye-
ceğiz, ama bunları Devlet kadrosu içinde bu
lundurmak zaruretindeyiz. 

Bu bakımdan bir bedenî hizmetlere yakın 
hizmet gören fakat asli ve sürekli görev gören 
bu kadronun en az sorumlu kadro olarak en 
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az kalifiye kadro olarak devlet ve özel sektör- I 
de çalışan isçilerle mukayesesini yaptığımız 
zaman en az kalifiye olan, en az sorumlu olan 
bekâr bir işçinin alacağı para bizim için en alt 
kademedeki asgari maaş seviyesiyle, ücret sevi
yesiyle yakın alâkası vardır. Ve bunun içindir-
ki, Yüksek Komisyon bize ciddî bir vazife ola
rak bunu vermişti ve biz Devlet dairelerinin 
Maliye Vekâletinin, Ticaret Vekâletinin, İsta
tistiğin, Plânlamanın Ticaret odasının mütehas
sıs elemanlariyle müştereken yaptığımız komis
yonun raporunda bu mevcuttur, arz edebilirim. I 
Devlet Sektöründe ve Özel Sektörde çalışan ve I 
toplu sözleşmeye tabi olarak ücret alan perso- I 
nelin ücretlerinin mutlaka bir yüzde 10, yüzde 
20 nin üstünde telakki ederek bir alt kadro ile I 
başlıyacağız. Şimdi bu en az ücret değildir. 
Bunun yanında sosyal yardımlar faslı vardır 
ki, sayın Ali Dizman bunların kaldırılmasını 
teklif etti. Herhalde bizim burada vereceğimiz 
izahlara göre bu tekliflerinden ileride maddele
re geçildiğinde lütfedip vaz geçerler ve bu şe
kilde kendilerinin de arzu ettiği alt kademe 
personelinin hayat seviyesini yükseltmede bi
ze de yardımcı olurlar. Sebebi şu: Bugün çecuk 
zammı, aile zammı, dediğimiz çok sembolik bir 
rakam vardır ki, hakikaten bu faydasızdır ama I 
bizim bugünkü takibetmekte olduğumuz ücret 

rejimi sosyal bir ücret rejimidir ve eşit işe eşit 
geçim prensibini ihtiva^trtmektedir. Aile düşü
nülmüştür ve ananevi geleneksel bir sistemdir. 
Bunun hakkında bunu tavsiye etmiş olan ya
bancı mütehassısların da raporları vardı ama 
maalesef çok seneler nazarı itibara alınmadı. 
Aile tazminatı ve çocuk tazminatı, mahrumiyet 
yeri ödeneği ve sağlık yardımları ile beraber 

maaşları hesabettiğimiz zaman alt kademede ça
lışan memurların ki bunların ekseriyetinin ço
cukları fazladır, istatistikler, de buradadır bun
lara bir geçim imkânı sağlamak çok daha müm
kün olacaktır. Bu aylıklara ilâve edilecek olan 
diğer tazminatla. Şimdi katsayı sistemi müte-
havvil olduğu için ve her yıl Yüksek Meclisin 
karariyle bütçe kanunları da değişeceği için bir 
katsayının çarpımiylc husule gelecek olan mik
tar, her an hayat seviyesinin artışına ve millî 
gelirin artışına ve millî gelirden Türk Devlet 
personeline ve ailelerine isabet eden hissenin 
inikasını da hesabiyle ve malî imkânların da, I 
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I şüphesiz hesabiyle meydana gelecek olan bir 

kat sayıdır. 

Şimdi bu kat sayı tek olduğuna göre, alt ka
deme ve üst kademede beraber çarpılacağına 
göre arada bir fark olmıyacaktır. Yani 5 le çar
pacağımız zaman aşağısı da aynı şekilde, yu
karısı da aynı şekilde... 

Yukarıya karşı bir alerji var. Yani, ne ya
palım ki yukarı kademedeki aylığı aşağıya dü
şürelim diye tuhaf bir allerji var. Ama bu bizi 

I yarın belki çok yanlış noktalara da götürebilir. 
3 - 4 hesabediyoruz. Haddizatında bugün ücret 

I tavanı 5 500 dür, teknik personelde. Teknik per
sonelin yönetici sınıf mı olsun, teknik personel 

I mi olsun diye akademik münakaşasını yapan 
muhterem milletvekilleri haddizatında teknik 
personeluı durumu üzerinde katiyen meşgul de
ğillerdir. Halbuki bugün Ali Dizman beyefen
dinin üç veya dört olur diye işaret buyurdukla
rı katsayısı uygulansa bugün teknik personelin 
aldığı 5 500 aylığı 4 000 e iner ki, buna imkân 
yoktur, tabiatiylc. Elbette bu düşünülecektir. 
Bugün 4 600 lira olan Devlet Şûrası, Temyiz ve 
Anayasa mahkemelerinin tavanı malûmunuzdur. 
Yine aynı şekilde sosyalizasyon bölgesinde çalı
şan doktorlara 5 400 liralık bir tavan tesbit edil
miştir. Muhtelif tavanlar muhtelif sınıflarda ay
rı ayrıdır, yarın bunlar birleşecektir. Şimdi alt 
kademeyi 50 don 70 e çıkardık. 70 ve 1 000 ka
bul ettiğimiz takdirde, piramidin alt tabanı -ki 
asıl büyük kütleyi teşkil ediyor- 70 den bağlı
yacak, yavaş yavaş yükselecektir, 70 en alt ka
demedir. Fakat her sene bu 70 indeksine yavaş 
yavaş kademe zamları eklenecektir. Binaenaleyh, 
o alt kademedeki memurun maaşı her sene arta
caktır. Bugün böyle bir sistem yoktur. Üç sene
de, dört senede bir derece terfii olacaktır; arta-

I çaktır. Her yıl millî gelirin artışına göre katsa
yı artımı da olacaktır. Demek ki, etap etap, ted
ricî bir şekilde bugün için kifayetsiz olan maaş 
rejimi düzelecektir. Birdenbire maaş sisteminin, 
tümünü birden ve kesin olarak bir yıl içerisinde 
yükseltmeye imkân yoktur. 

Binaenaleyh, Sayın Ali Dizman'm bugünkü 
hayat şartlan ve geçim indeksleri hakkındaki 
sözleri hakikaten yerindedir; doğrudur ama; bu
nu 1966 yılında kesin olarak bir yıl içerisinde 

I halletmemize ve bu açığı kapatmamıza ne malî 
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takat müsaittir, hattâ, olsa dahi, ne ekonomik 
gerçekler ve ekonomik kurallar bizi bu yola, bir
denbire yüksek ücret rejimine girebilmeye gö
türür. O bakımdan gerek Maliye, gerek Komis
yon, gerek Hükümet şu hususta müttefiktir ki; 
70 indeksi son haddir. Bu had yükseldiği tak
dirde memur da fayda görmez. Malî imkânlar 
da müşkülâta uğrar. Sonra sınıflandırma ve de
recelendirme tam bir rasyonel çalışma içinde 
yapılamaz. Alt kademeler yukarıya çıkmak is
ter, tazyik yapar ve piramit üstüvane olur. Bu
günkü vaziyet. O bakımdandır ki; çok hesaba, 
dikkate lüzum gösteren bu indeks artışları me
selesinde muhterem milletvekillerinin komisyo
na, Maliyeye ve Hükümete itimat buyurmala
rını rica ediyoruz. Katsayı esasen huzurunuza 
gelecektir. Katsayıların tâyininde tamamen Mec
lis Bütçe Kanunu müzakere* edilirken reyini ve 
kararını izhar edecektir. Onun için komisyonun 
kabul ettiği şekil üzerinde, 50 den 70 e çıkma
sını Hükümet yapılan hesaplara göre kabul et
mişti, iştirak etmiştik; bu müşterek karara uy
manızı ve lütfen bu komisyon kararını destekle
menizi rica ediyorum efendim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 43 ncü madde hakkında veril
miş olan-önergeleri tekrar okutuyorum. 

(Ali Dizmau'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmî-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

(Fahir Giritlioğlu'nun önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET

TİN KERİM GÖKAY (istanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi reddedil
miştir. 

43 ncü maddenin metinde görüldüğü üzere 
komisyon tarafından tanzim edilmiş şeklini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... 43 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Çalışma yaş hadleri : 
MADDE 44. — Hizmetin özelliğine göre, her 

sınıfta ve gerekiyorsa her derecede, Devlet me
murlarının yaş haddi üe zorunlu olarak emekli-
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ye çıkarılacakları yaşlar, sınıf tüzüklerinde gös
terilir. 

Bu suretle Devlet memuru 45 yaşından ev
vel emekliye çıkarılamaz, 70 yaşından sonra ça
lıştırılamaz. 

BAŞKAN — 44 ncü madde üzerinde değişik-
nik önergesi mevcut değil. Bu sebeple metinde 
44 ncü madde nasıl yazılmışsa o şekilde oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Aynen kabul edilmiştir. 

Memurun başka görevde çalıştırılamıyacağı : 
MADDE 45. — Hiçbir Devlet memuru, sını

fının ve sınıfının içindeki derecesinin görevle
rinden başka bir görevde çalıştırılamaz. 

BAŞKAN — 45 nci madde üzerinde değişik
lik önergesi yok. 45 nci maddeyi metinde yazılı 
olan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

KISIM — I I I 

. Devlet memurluğuna alınma 

BÖLÜM : 1 

Usul 
Atanma yapılacak boş kadroların bildirilme

si : 

MADDE 46. — Kurumlar, altı aylık devre 
içinde personel atanmasına lüzum gördülderi 
boş kadroların sayılarını, sınıf ve derecelerini 
belirterek Başbakanlık Devlet Personel Dairesi
ne altı ayda bir bildirmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — 46 nci madde üzerinde değişik
lik önergesi yok. Maddeyi metinde yazılı olan 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 46 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Duyurma : 
MADDE 47. — Başbakanlık Devlet Perso

nel Dairesi : 
a) Atanma yapılacak boş kadroların sınıf 

ve derecelerini, 
b) Kadroların bulundukları kurum ve yer

lerini, 
c) Kadrolara alınacak personel sayılarını, 
ç) Kadroların aylık miktarlarını, 
d) Alınacak personelin genel ve özel şart

larını, 
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e) En son "başvurma tarihini, 
f) Başvurulacak mercileri, 
g) Yarışma sınavı ile atanma yapılacaklar

da ayrıca sınav yerlerini ve zamanlarını, 
Başvurma süresinin bitiminden en az onbeş 

gün önce radyo, Resmî Gazete ve uygun görü
lecek diğer araçlarla duyurmaya mecburdur. 

Sınavsız atanma yapılacak yerlere kadro ade
dinden fazla istekli bulunduğu takdirde açılacak 
sınavın gün ve yerini yukardaki şartlara uygun 
olarak ayrıca duyurmaya mecburdur. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde değişik
lik önergesi verilmemiştir. Bu sebeple maddeyi 
metinde yazılı olan şekliyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 47 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : 2 

Şartlar 

Genel ve özel şartlar : 
MADDE 48. — Devlet memurluğuna alına

caklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır : 
A) Genel şartlar : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Bu kanunun 40 nci maddesindeki yaş 

şartlarını taşımak, 
3. Bu kanunun 41 nci maddesinde yazılı 

öğrenim şartlarını taşımak, 
4. Kamu kaklarından mahrum bulunma

mak, 
5. Ağır hapis veya G aydan fazla hapis ve

yahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahteci
lik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi 
yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından 
hükümlü bulunmamak. 

6. Askerlik durumu itibariyle : 
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağma gelmiş ise, eylemli as

kerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 
yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabi
lecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakat
lığı ile özürlü bulunmamak. 

B) Özel şartlar : 
Hizmet göreceği sınıfın özel tüzüğünde belir

tilen : 
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1. Öğretim veya eğitim kurumlarının birin

den diploma almış olmak, 
2. Diğer şartları taşımak. 
BAŞKAN — 48 nci madde üzerinde deği

şiklik önergesi verilmiş değildir. Bu sebeple 
48 nci maddeyi metinde yazılı olan şekliyle... 

SAMİ ÖZTÜRK (Muş) — Değiştirilmesi lâ-
zımgelen bir husus var. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET
TİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Biz bu hu
susta bir önerge bulamadık. 

SAMİ ÖZTÜRK (Muş) — Kendileriyle bu 
madde üzerinde konuştum, fakat bir önerge tak
dim etmedim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET
TİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Kendileri 
bize müracaat ettiler, eğer 48 nci madde hakkın
da bir önergeniz varsa müracaatınızı kabul ede
lim dedim, fakat bir önerge vermediler, bu se
beple arkadaşım beni mazur görsünler. 

BAŞKAN — 48 nci madde üzerinde bir öner
ge mevcut değil. Bu sebeple 48 nci maddeyi me
tinde yazılı olan şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 48 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Yarışma sınavlarına katılma : 

MADDE 49. — Devlet kamu hizmetlerine 
girmek istiyenlerden genel ve özel şartları haiz 
bulunmıyanlar yarışma sınavına katılamazlar. 

Genel ve özel şartları haiz olanların girmek 
istedikleri sınıfın yarışma sınavına katılmaları 
ve sınavı kazanmış olmaları şarttır. 

Yarışma sınavına tabi tutulmadan girilebile
cek görevler sınıf tüzüklerinde gösterilir. 

BAŞKAN — 49 ncu madde üzerinde değişik
lik önergesi verilmemiştir. Bu sebeple maddeyi 
metinde yazılı olan şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler,.. Kabul etmiyenler... 49 ncu mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Yarışma sınavlarının yapılması : 

MADDE 50. — Yarışma sınavlarının tertip
lenmesi ve yürütülmesi Başbakanlık Devlet Per
sonel Dairesinin gözetimi ve denetimi altmda ya
pılır. 

. Kurumlararası sınıflara alınacak personel 
için tertibedilccek yarışma sınavları, Başbakan
lık Devlet Personel Dairesi tarafından kurula
cak «Sınav kurulları» nca; 
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Kurumsal sınıflara alınacak personel için 

tertibedilecek yarışma, sınavları Devlet Personel 
Dairesinin gözetimi altında kurumları tarafın
dan kurulacak «Sınav kurulları» ca yapılır. 

Sınavlara karşı itiraz mercii Devlet Personel 
1 )airesidir. 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde değişik
lik önergesi verilmemiştir. Bu sebeple 50 nci 
maddeyi metinde yazılı olan şekliyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 50 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Yarışma sınavlarının sonuçları : 
MADDE 51. — Her yarışma sınavının sonu

cu, sınava girip kazananların başarı sıralarına 
göro «Başarı listesi» şeklinde Resmî Gazete ile 
yayınlanır ve yazı ile ilgililere bildirilir. 

BAŞKAN —- 51 nci madde üzerinde bir de
ğişiklik önergesi mevcuttur. Onu okutturuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
51 nci maddedeki (Resmî Gazete ile yayın

lanır) ibaresinin (düzenlenecek listelerin sına
vın yapıldığı yere asılması suretiyle ilân olu
nur) şeklinde değiştirilmesini saygı ile arz ve 
teklif ederim. 

Tokat 
Ali Diznıaıı 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ALİ DİZMAN (Tokat) — Yarışma sınavla

rının sonucunun Resmî Gazete ile ilânı zarureti
ni bendeniz anlamadım. Eğer kanun tasarısın
daki zaruret alınacaklar o sıraya göre tesbit edi
leceğine göre belirli olsun, ilerde her hangi bir 
itiraza mahal kalmasın şeklinde bir teminatı ih
tiva, etmesi için beyan ediliyorsa bu teminat ya
rışma sınavlarının sonucunun bir nüshasının 
Devlet Personel Dairesine - ki itirazen gidecek 
mercidir - peşinen gönderilmesi suretiyle önle
nebilir. 

Biliyoruz, her hangi bir yerde bir memuri
yet açıldığı takdirde bunun derecesi ne olursa 
olsun müracaatçi adedi haddinden fazla olmak
tadır. Şimdi zannederim bu biraz daha toplu 
olacağına göre yarışma sınavına katılacakların 
adedi pek yüksek rakamlara baliğ olabilecektir. 
Bu kadar isim listesi hiçbir fayda sağlamıyaca-
ğı halde Resmî Gazete sütunlarında ilânı sure
tiyle Resmî Gazeteye bir yük yüklemek ve neti-
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cesinin de bir olmayış karşısında, arz ettiğim şe
kilde, Resmî Gazetede yayınlamak mecburiyeti
nin kaldırılarak yarışma sınavlarının sonucunu 
yarışma sınavının yapıldığı yerin karşısına ta
lik edilmek suretiyle ilânı ve nihayet yarışma 
sınavına katılanların da isimlerine zaten mek
tupla tebligat yapılacağına göre, her iki netice 
de elde edilmiş olacaktır, zannederim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAH
RETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Sayın 
Ali Dizman tarafından verilmiş bulunan deği
şiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi metinde yazılı olan şekliyle oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... * 
Madde metinde yazılı şekliyle kabul edilmiştir. 

Kurumların memur ihtiyacını karşılama şekli 
MADDE 52. — Kurumların memur ihtiyaç

la i'i, başarı listesinde belirtilen başarı sırasına 
göre, kurumlarınca atamalar yapılmak suretiyle 
karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi verilmemiş. Bu sebeple maddeyi mad
dede yazılı olan şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 52 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Devlet memurluğuna atanma ve yarışma sınavı 
yönetmeliği 

MADDE 53. — Devlet memurluğuna alınma 
ve yarışma sınavları hakkındaki hükümlerin uy
gulanması ile sınav kurullarının kuruluşu ve ça
lışma usulü ve sorumluluğu Başbakanlık Devlet 
Personel Dairesince hazırlanacak bir yönetme
likle düzenlenir. 

BAŞKAN — 53 ncü madde üzerinde Sayın 
Emin Paksüt tarafından verilmiş bulunan ve 
maddenin yeniden tedvini için komisyona iade
sini istihdaf eden önerge var. Ayrıca Sayın Ali 
Dizman tarafından verilmiş bir önerge var, Sa
yın Ali Dizman tarafından verilmiş olan öner
geyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
53 ncü maddedeki (sınav kurullarının kuru

luşu ve çalışma usulü ve sorumluluğu) ibaresi
nin (sınav kurullarının kuruluşu, çalışma usu-
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lü, sorumluluğu ve sınavlara karşı yapılacak iti
razların tetkiki) şeklinde değiştirilmesini saygı 
ile arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

BAŞKAN — Buna göre komisyon tarafın
dan 'intihabed.il.en yeni maddeyi okutayım. 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen önergeler üzerine tasarının 53 ncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi 
uygun görülmüştür. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Isatnbul 

Fahrettin Kerim Gökay 

Madde 53. — Devlet memurluğuna alınma 
ve yarışma sınavları hakkındaki hükümlerin 
uygulanması ile sınav kurullarının kuruluşu 
ve çalışma usulü ve sorumluluğu ve sınavla
ra karşı yapılacak itirazların tetkiki Başbakanlık 
Devlet Personel Dairesince hazırlanacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Sayın Dizman, önergenize uy
gun olarak hazırlanmıştır, madde. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Efendim, 53 ncü maddeyi 

okunan şekli ile oya sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : 3 

Adaylık 
Adaylığa kabul edilme : 
MADDE 54. — Devlet memurluğuna gir

mek istiyenlerden yarışma sınavını kazanmış bu
lunanlarla, sınavsız olarak kabul edilenlerden 
ihtiyaca göre alınacaklar, kurumlarınca «Me
mur adayı» olarak atanırlar. 

Aday olarak atanmış olan Devlet memuru 
altı aydan az, iki yıldan çok olmamak üzere 
bir adaylık süresi geçirir. 

Her sınıfta geçirilecek adaylık süresi sını
fının tüzüğünde belirtilir. 

BAŞKAN — 54 ncü madde üzerinde deği
şiklik önergesi verilmiştir. 54 ncü maddeyi 
m etinde yazılı olan şekliyle oylarınıza sunuyo-
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rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 54 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Adayların yetiştirilmesi : 
MADDE 55. — Adaylar, görev alacakları 

sınıfların hizmet içi eğitim yönetmeliklerinde 
belirtilen usul ve esaslara göre yetiştirilirler. 

BAŞKAN — 55 nci madde üzerinde deği
şiklik önergesi verilmemiştir. Maddeyi metinde 
yazılı <>la,.n şekliyle oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 55 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Adaylık devresi içinde göreve son verilme 
usulü : 

MADDE 56. — Sınıf tüzüklerinde belirti
len usul ve şartlara uygun olarak ilgili kurum
ların «değerlendirme kurulları» nca başarı
sızlıklarına karar verilenlerin, atamaya yetki-
'ı âmirin onayı ile adaylık devresi içinde gö-
t evlerine son verilebilir. 

BAŞKAN — 56 nci madde üzerinde deği
şiklik önergesi verilmemiştir. Maddeyi metin
de yazılı olan şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 56 nci madde 
j.ynen kabul edilmiştir. 

Adaylık süresi sonunda, başarısızlık : 
MADDE 57. — Adaylardan, adaylık süresi 

sonunda sınıf tüzüğünde belirtilen usul ve 
şartlara göre yapılacak sınavlarda veya değer
lendirilmelerde başarı gÖsteremiycnlerin özür
süz olarak bu sınavlara girmeyenlerin ve olum
lu sicil alamıyanların, kurumların değerlendir
me kurullarının kararı ve atamaya yetkili âmi
rin onayı ile ilişikleri kesilir. 

BAŞKAN — 57 nci madde hakkında deği
şiklik önergesi verilmemiştir. Bu sebeple 57 nci 
maddeyi, maddede yazılı olan şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler. 
57 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, vakit çok gecik
miş bulunduğundan ve verilen müddet hitama 
ermek üzere bulunduğundan birleşimi 22 Ha
ziran 1965 Salı günü saat 10,00 da toplanılmak 
üzere kapatıyorum. Hepinize iyi geceler. 

Kapanma saati : 23,45 

http://'intihabed.il.en
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Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Giresun Milletvekili t. Etem Kılıçoğlu-

nun, istanbul Emniyet teşkilâtında kaçakçılık, 
hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın tica
reti ve bunlarla ilgili konularda inceleme yap
mak üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi (10/19) 

2. — Antalya Milletvekili thsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia 
ve isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu 
incelemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/20) 

3. — Çorum Milletvekili thsan Tombuş'un, 
petrol konusu ile ilgili tartışmaların vuzuha ka
vuşması için, Anayasanın, 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/21) 

4. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve Gümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir'in memleketimiz petrol sanayiinin istih
salden tüketime kadar bugünkü durumu, bu 
sanayiin gelişme ve genişlemesi için birtakım 
kanuni tedbirlere zaruret olup olmadığı husu
sunda Anayasanın 88 nci maddesine göre bir 
Araştırma Komisyonu kurulmasına dair öner
gesi. (10/22) 

5. — îstanbul Milletvekili Sabri Vardarlı ve 
2 arkadaşının Türkiye'nin petrol mevzuundaki 
durumunu ve politikasını açıklığa kavuşturmak 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi. (8/14) 

6. — Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'-
m Türkiye'nin petrol meselesi hakkında, Ana

yasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel gö 
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/15) 

7. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga hak
kında Başkanlık Divanı karan. 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Devlet memurlan kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi 
Rasim Hancıoğlu ve Kastamonu Milletvekili 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Ticaret Vekâ
leti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Ka
nuna ek 21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin tadiline, mezkûr ka
nuna 4 madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu 
ve 3 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret Ba
kanlığının vazife ve teşkilâtına dair 3614 sa
yılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair, İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma'nın, Ticaret Bakanlığı teşkilât 
ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kütahya Milletvekili 
gadrettin Tosbi ve 7 arkadaşının Ticaret Ba
kanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı 
Kanuna ek 4442 sayılı Kanuna ek Kanun; Edir
ne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Emeklilik 
Kanununa ek Kanun, İçel Milletvekili Yahya 
Dermancı ve 2 arkadaşının, Emekli Sandığına 
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dâhil memurları ev sahibi yapmak amacı ile I 
sermaye tahsisi hakkında; Cumhuriyet Senatosu 
İzmir Üyesi izzet Birand ile Cumhuriyet Se
natosu Manisa Üyesi Refik Ulusoy'un, ek gö
rev ve aylık ödenekleri namı altında 1962 malî 
yılı Bütçesinden her hangi bir tediye yapılma
ması hakkında, İçel Milletvekili Mazhar Arı-
kan'ın, Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Dışişleri, Millî Eği
tim, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Tarım, Çalışma, Ticaret, Sanayi, Turizm 
ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından ikişer 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(1/723^ 2/479, 800, 488, 483, 663, 753, 798, 73, 
667) (S. Sayısı : 977) [Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1965] 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti 
ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafından 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 ta
rihli Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişik olarak 
kabul edilen metnin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ticaret, 
Gümrük ve Tekel, Dışişleri ve Plân komisyon
ları raporlan (1/862) (S. Sayısı: 1012) [Da
ğıtma tarihi: 16 . 6 . 1965] 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasında imzala
nan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî Tem
silcileri ve Milletlerarası Statüleri hakkında 
Anlaşma» ve eki mektuplarının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/166) (S. Sayısı : 971) [Dağıtma tarihi : 
20. 5 .1965] 

4. — Gaziantep Milletvekili Kudret Mavitan 
ve 37 arkadaşının, Malatya Bölge Tayyare Ta
mir Fabrikası tamirhanesine ait bir kerpiç de
po ile içinde bulunan malzemeden bir kısmının 
25 . 1 . 1949 da yanması neticesi meydana ge
len 515 925,44 kuruş alacağın affı hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân Komisyonları 
raporlan (2/820) (S. Sayısı: 981) [Dağıtma 
tarihi: 1 . 6 . 1965] | 

5. — Millî Mücadele kahramanlarından Tel
grafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Mar^ 
tonaltı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına dair 17 . 9 . 1963 tarihli ve 330 sa
yılı Kanunun birinci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporlan (1/676) (S. Sayısı: 
720) [Dağıtma tarihi: 23 . 6 . 1964] 

6. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 
2 arkadaşının, Kurtuluş Savaşına iştirak edip 
emsallerine nazaran üstün hizmet gören Musta
fa Konur'a vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonlan raporları (2/742) (S. Sayısı: 999) 
[Dağıtma tarihi: 12. 6 . 1965] 

7. — Ceza ve infaz kanunu tasansı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/850) (S. Sayısı: 982) 
[Dağıtma tarihi: 31 . 5 .1965] 

8. — Millet Meclisi idare Âmirlerinin, Sayış
tay Kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
ile Anayasa Komisyonunun mütalâası (2/532) 
(S. Sayısı : 706 ve 706 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 7.5.1964; 12.5.1965] 

9. — Askerî Memnu Mmtakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasansı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (Ş. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 .1963] 

10. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasansı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

11. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve 
olağanüstü hal tatbikatlannda mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasansı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 .1964] 

12. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasansı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonlan raporlan 
(1/517) (S. Sayısı : 614) JDağıtma tarihi : 
25 . 2 .1964] 

13. — 5539 sayılı Karayollan Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 



dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi: 13.5.1964] 

14. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının 
Hazinece terkin ve tahkimi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve İçişleri ve Plân komisyon
ları raporları (1/490) (S. Sayısı : 935) [Dağıt
ma tarihi : 9.4.1965] 

15. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfi
yesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/817) (S. Sayı
sı : 951) [Dağıtma tarihi : 14 . 5 .1965] 

16. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Ada
let ve Plân komisyonları raporlan (1/577) (S. 
Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1964] 

17. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ncü maddesinin (B) 
bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/757) (S. Sayısı : 972) [Dağıtma 
tarihi : 19 . 5 .1965] 

18. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 
sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/766) (S. Sayısı : 
802) [Dağıtma tarihi : 26.1.1965] 

19. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 974) [Dağıtma tarihi : 21 . 5 .1965] 

20. — Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve haber
leşme işlerinin olağanüstü hallerde ve seferde 
ne suretle yürütüleceğine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, Ulaştırma ve Plân komisyonları 
raporlan (1/702) (S. Sayısı : 944) [Dağıtma 
tarihi : 4 .5 .1965] 

21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasında imzala
nan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî 
Temsilcileri ve Milletlerarası Statüleri hak
kında Andlaşma» ve eki mektuplarının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları 
raporlan (1/166) (S. Sayısı: 971) [Dağıtma 
tarihi: 20 . 5 . 1965] 

22. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/706) (S. Sayısı : 865) 
[Dağıtma tarihi : 23 .2 .1965] 

23. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ile 
Çorum Milletvekili Hilmi incesulu'nun, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askerî Tekaüt 
ve İstifa Kanunu ile Memurini Mülkiye Te
kaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanunu ve tadilâtı gereğince kendilerine emek
li, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının ayar
lanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonlan raporlan (2/599) (S. Sayı
sı : 938) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1965] 

24. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 6 arkadaşının, gecekondulann düzenlenmesi 
hakkında, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ile Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, Gece
konduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkın
da ve İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 
3 arkadaşının, 6785 saydı İmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (2/605, 2/620, 
2/411) (S. Sayısı : 930) [Dağıtma tarihi : 
31.3.1965] 

25. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve 
iki arkadaşının, İdareî Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair, Çankm 
Milletvekili Kâzım Arar'ın, İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muad
del 116 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında, 



Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, îdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Kar 
nunla muaddel 140 ncı maddesinin değiştirilme
si hakkında ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'-
nun, îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 
sayılı Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 7396 sayılı Kanunla ay
nı kanunun değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/700, 2/664, 2/665, 2/680) (S. Sayısı : 973) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1965] 

26. — Ordu Milletvekilli Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul'un, 657 sa
yılı Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 
8 ncü maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
3 ncü bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
komisyonları raporlan (2/515) (S. Sayısı : 740) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1964] 

X 27. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve 
makinaları ile kimyevi gübre ve ilâçların it
halât ve memlekette satışının münhasıran Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından yapıl
masına ve bu maddelerin Gümrük Vergisi, re
sim ve harçlardan muafiyetine dair kanun tek
lifi ile Geçici Komisyon raporu (2/731) (S. Sa
yısı : 784) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1964] 

28. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtı ve Memurları Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayıllı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonları raporları (1/856) (S. Sayısı : 948) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1965] 

29. — Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu ile Anayasa Komisyonunun mü
talâa raporu (1/549) (S. Sayısı : 978) [Da
ğıtma tarihi : 31 . 5 .1965] 

30. — Kocaeli iline bağdı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporla
rı (1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16.8.1963] 

4 — 
31. — Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tüzün'-

ün 2197 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yü
rürlükten kandırılmasına ve Aksaray'ın tekrar 
il haline getirilmesine dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (2/697) 
(S. Sayısı : 985) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1965] 

32. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
29 arkadaşının, Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında 5 . 6 . 1963 tarihdi ve 
2996 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/859) (S. Sayısı : 1011) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1965] 

33. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü uçucu personeline verilecek uçuş 
tazminatı hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Plân komisyonları raporları (1/718) (S. Sa
yısı : 1004) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1965] 

i 34. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 5656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis

yonları raporları (1/782) (S. Sayısı : 1001) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 .1965] 

35. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer ve 
107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/287) (S. Sayısı : 1010) [Dağıtma tarihi : 
15 . 6 .1965] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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