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1. — ZABIT HULÂSALARI 

A — Sabık zabıt hulâsası 

îzmir Mebusu Pertev Arat ve üç arkadaşı
nın, vekâlet, idare, müessese kurum emrine 
alınmak suretiyle vazifeden uzaklaştırılacaklar 
hakkındaki kanun teklifinin kurulacak Muvak
kat Encümende görüşülmesi, kabul olundu. 

Avrupa Konseyi Iştişari Asamblesi toplan
tılarında memleketimizi temsil edecek asıl ve 
vekil temsilci mebusların isimlerinin bildirildi
ğine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezke
resi okundu ve kabul olundu. 

1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde münakale ya
pılmasına ; 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1954 
Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına; 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılmasına dair olan kanunlar, 
kabul olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1953 Aralık ve 

1954 Ocak, Şubat ayları; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1954 Mart, Ni

san, Mayıs ayları hesabı hakkındaki Meclis 
Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbataları 
okundu. 

6327 sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı Kanununa iki madde ve bu kanuunun 13 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun, kabul olundu. 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de- ' 
ğiştirilmesine dair olan 6123 sayılı Kanuna mu
vakkat bir madde eklenmesine dair kanun, ka
bul edildi. 

5 . VI I . 1954 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Balıkesir Mebusu Çanakkale Mebusu 

E. Budakoğlu Ö, Mart 
Kâtip 

Çorum Mebusu 
8, Baran 

Sualler 

Şifahi sualler 
1. — Manisa Mebusu Muhlis Tümay'm, 

yurdumuzda halen kaç şeker fabrikası tarafın
dan ne miktarda şeker yapıldığına, istihsalin 
ihtiyacımızı karşılayıp karşılamadığına ve An
kara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerimiz
de son günlerde görülen şeker darlığının sebep
lerine dair şifahi sual takriri İktisat ve Ticaret 
ve İşletmeler Vekâletlerine gönderilmiştir. (6/6) 

2. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm, ge
çinme endeksleri ve toptan eşya fiyatlarının 
memleketimizde ve dünyada 1953 yılı başından 
1954 yılı beşinci ayma kadar takibettikleri sey
re ve bu fiyatların 1951 - 1954 yıllarındaki ar
tış ve eksiliş nispetlerine dair şifahi sual takri
ri İktisat ve Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/7) 

3. — Balıkesir Mebusu Halil İmre'nin, mes
ken ve iş yerleri kiraları ve Devlet dairelerinin 
ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri-
nin'bir yerde toplanması hakkındaki şifahi sual 
takriri Adliye, İktisat ve Ticaret, İşletmeler ve 
Malive Vekâletlerine gönderilmiştir. (6/8) 

Tahrirî sualler 
1. — Ankara (Mebusu Seyfi Kurtibeik'in, Mü

nakalât Vekâletine bağlı ulaştıırma vasıtaların-
datki ücretsiz seyahatlere dair tahrirî sual tak
riri, Münalkalât Vekâletine gönderilmiştir. (7/9) 

2. — Ankara Mebusu iSeyfi Kurtbeık'in, 4 
Kasım 1952 den 14 Mayıs 1954 tarihinıe kadar 
Münakalât Vekâletine bağlı ulaştırma işletmeler 
rinin hangi mütaahhitlerden neler satmaldığı-
na ve bu müddet içindeki satmalıma işlerinde 
umum müdürlüklerle Vekâletçe talimat verilip 
verilmediğin'e dair tahrirî sual taikriri, Münaka
lât Veikâletinıe gönderilmiştir., (7/10) 

3. — Ankara Mebusu Seyfi Kurtbeık'in, 1953 
Mayı'sundan 19-54 (Mayısına kadar Bilecik Vilâ
yetimde ulaştırma teşkilatındaki personel du
rumunda ne gibi değişdlkliıkleır olduğuna ve ay
nı müddet içinde bu vilâyette ne kadar yeni 
ulaştırma tesis ve binası yapıilmasıına teşebbüs 
edildiğine dair tahrirî sual taikriri, Münakalât 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/11) 

4. — Sivas Mebusu Rifat öçjten'in, Devlet 
nakil vasıtalarım şahsi menfaatleriîide kullar^ 
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<mak suretiyle vazieflıerini suiistimal ©den Eti-
baıjık Greıneıl Müdürlüğüaııde vazife; göreni mühenh 

dişler hakkındaki tahrirî sual (takriri, tşıleıtaxL'e-
ler Vekâletine gönderilmiştir. (7/12) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. —• 1949 Malî yılı Hesabı kati kanunu lâyi

hası (1/38) (Divanı Mıihasebat Encümenin©) 
2. — 19150 Malî yılı Hesabı katî kanunu lâ

yihası (1/39) (Divanı Muhasebat Encümenine) 
3. — 1951 Malî yılı Hesabı katî kanunu lâ

yihamı (1/40) (Divanı Muhasebat Encümenine) 
4. — 1952 Malî yılı Hesabı katî kanunu lâ

yihamı (1/41) (Divanı Muhasebat Encümenine) 
5. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

1948 Malî yılı Hesabı katî kanunu lâyihası 
(1/42) (Divanı Muhasebat Encümenine) 

6. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1949 MaJİî yılı Hesabı katî kanunu lâyihası 
(1/43) (Divanı Muhasebat Encümenine) 

7. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
19*50 Malî yılı Hesabı katî 'kanunu lâyihası 
(1/44) (Divanı Muhasebat Encümenine) 

8. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1951 Malî yılı Hesabı katî kanunu lâyihası 
(1/45) (Divanı Muhasebat Encümenine) 

9. — Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1947 Malî yılı Hesabı 
katî kanunu lâyihası (1/46) (Divanı Muhase
bat Encümenine) 

10. — Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1948 Malî yılı Hesabı 
katî kanunu lâyihası (1/47) (Divanı Muhase
bat Enlcümenine) 

11. — Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1949 Malî yılı Hesabı 
katî kanunu lâyihası (1/48) (Divanı Muhase
bat Enlcümenine) 

12. — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
1951 Bütçe yılı Hesabı katî kanunu lâyibası 
(1/49) (Divanı Muhasebat Encümenine) 

13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1951 Bütçe yılı Hesabı katî kanunu 
lâyihası (1/50) (Divana Muhasebat Encüme
nine) 

14. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Mü

dürlüğü İ951 yılı hesabı katî kanunu lâyihası 
(1/51) (Divanı Muhasebat Encümenine') 

15. — istanbul Teknik Üniversitesi 1950 Ma
lî yılı Hesabı katî kanunu lâyihası (1/52) 
(Divanı Muhasebat Encümenine) 

16. — İstanbul Üniversitesi 1950 Malî yılı 
Hesabı katî kanunu lâyihası (1/53) (Divanı 
Muhasebat Encümeninle) 

17. — Mülga Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1950 Malî yılı 
Hesabı katî kanunu lâyihası (1/54) (Divanı 
Muhasebat Encümenine) 

18. — Posta, Telgraf ve Telefon Umum Mü
dürlüğü 1951 Malî yılı Hesabı katî kanunu lâ
yihası (1/55) (Divanı Muhasebat Encümenine) 

19. — Tekel Genel Müdürlüğü 1946 Malî yılı 
Hesabı (katî kanunu lâyihası (1/56) (Divanı 
Muhasebat Encümenine) 

20. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 Malî 
yılı Hesabı katî feanunu lâyihası (1/57) (Diva
nı Muhasebat Encümenine) 

21. — Tekel Genel Müdürlüğü 1948 Malî 
yılı Hesabı katî kanunu lâyihası (1/58) (Diva
nı Muhasebat Encümenine) 
' 22. — Tekel Genel Müdürlüğü 1949 Mnlî 
yılı Hesabı katî kanunu lâyihası (1/59) 
(Divanı Muhasebat Encümenine) 

23. — Tekel Genel Müdürlüğü 1950 Malî yı
lı Hesabı katî kanunu lâyihası (1/60) (Divanı 
Muhasebat Encümenine) 

24. — Tekel Umum Müdürlüğü 1951 Malî 
yılı Hesabı katî kanunu lâyihası (1/61) (Diva
nı Muhasebat Encümenine) 

25. — Türkiye Hükümeti ile Amerika Birle
şik Devletleri Hükümeti arasında 12 Temmuz 
1947 tarihinde Ankara'da imzalanan - Türkiye'
ye Yapılacak Yardım hakkında Anlaçma - nın 
onanmasına dair 5jl23 sayılı Kanunun 2 nci mad
desine bir fıkra ve aynı kanuna geçici bir madde 
efelenmesi hakkında kanun lâyihask (1/62) (Ha
riciye, Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe Encü
menlerine) , 
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B Î R Î N O Î C E L S E 
Açılma saati : 15,10 

, REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : ihsan Gülez (Bolu), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

2. — YOKLAMA 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

yoklama yapıldı.) 
REÎS — Ekseriyet var; celseyi açıyorum. 

EDİLEN MADDELER 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Denizli intihab dairesi mebuslarına kadar 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 
GURUPÜ ADINA NÜVlT YETKÎN (Malatya) 
•— Muhterem arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi
nin bu devresinin başlından beri müstacelen hu
zurunuza getirilen ve rejimimizin almakta oldu
ğu yeni istikameti belirtmek bakımından, mevcut 
rejimi temellerinden sarsmak bakımından (Sol
dan öyle şey yok sesleri) çok mühim ve manidar 
görünen kanunlar serisine bu tasarı ile bir ye
nisi eklenmek üzeredir. 

Bundan evvelkilerde olduğu gibi bunda da 
teklifin gerekçeninde ve encümen raporunda ka
nunun sevkını icabettiren birtakım sebep ve ba
haneler irae edilmektedir. Fakat bu gerekçelerin 
asıl maksadı gizlemeye matuf olduğu da gözler
den kaçmamaktadır. Biz gerek bu zahirî sebep
ler üzerinde ve gerekse bu kanunun istihdaf et-

fl] 31 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

tiği asıl maksat üzerinde görüşlerimizi ifadeye 
çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlar, memur statüsünü esa
sından değiştiren bir tasarı karşısındayız. Bu ta
sarı da: 

1. Alelûmum memurların hiçbir sebep ve 
lüzum iraesiııe hacet kalmaksızın neticesi azle, 
tasfiyeye müncer olacak tarzda işten el çektiril-
meleri ve bu muameleye karşı hiçbir kaza mer
ciine müracaat edememeleri; 

2. Altmış liradan aşağı maaşlı hâkimlerin 
diğer memurlardan farklı durumlarının izalesi; 

3. Üniversite muhtariyetinin ilgası, gibi üç 
önemli teklifi ihtiva etmektedir. 

Teklifi huzurunuza getiren arkadaşlar ve 
encümen mazbatası bu kanun ile takibed'ilen ga
yenin idarede ıslahat olduğunu söylüyorlar. 

İdarede ıslahat gayesini güden bir kanunun 
Hükümet tarafından değil de milletvekilleri ta
rafından teklif edilmiş olmasındaki tezat ve ga
rabet yüksek nazarlarınızdan kaçmamıştır. 

Eğer gerçekten idarede ıslahat hedefi güdü
lüyorsa bu ıslahatı gerektiren zaruretleri ve dü
şünülen tedbirleri açıklıyan bir gerekçe ile tek
lifin Hükümetten gelmesi icabederdi. 

Bu noktayı tesbitten sonra gerekçeyi tahlile 
devam edelim. Gerekçede bu ıslahat fikrini izah 
ederken idari bünyemizde mevcut kırtasiyecilik 
itiyadından bahsediliyor? Hakikatta idaremiz
de ve birçok idarelerde mevcut kırtasiyeciliğin 
sebebi bu teşkilât içinde çalışan memur değil 
teşkilâtı yapan ve sevku idare edenlerdeki zihni
yetle kabiliyettir. Bu 'itibarla kırtasiyeciliği ön
lemenin çaresi bu teklifi ihtiva ettiği tedbirler 

1. — izmir Mebusu Pertev Arat ve 3 arka
daşının, vekâlet, idare, müessese veya kurum 
emrine alınmak suretiyle vazifeden uzaklaştırı
lacaklar hakkıda kanun teklifi ve Muvakkat 
Encümen mazbatası (2/25) [1] 

RElS — Söz alan arkadaşların isimlerini 
okuyorum. 

C. H. Partisi Meclis Grupu adına Nüvit Yet
kin (Malatya), Cumhuriyetçi Millet Partisi Mec
lis Gurupu adına Tahir Taşer (Kırşehir), Pet-
tev Arat (izmir), Sırrı Atalay (Kars), Mustafa 
EkinÜ (Diyarbakır), Halil Imre (Balıkesir), Si
nan Tekelioğlu (Seyhan). 

Buyurun Nüvit Yetkin. 
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değil kül olarak idari teşkilâtta iyi bir iş birli
ği ve yetki dağıtımı tesis edebilmektir ve bun
dan mesul olanlar sevk ve idare makamlarında 
bulunanların ve bunların başında Hükümet ol
mak lâzımdır. Tasarıda memurun liyakatsizliği, 
tenbelliği de sebepler arasındadır. Devlet teşki
lâtımızın ehliyet ve liyakatin yeter derecede he
nüz geliştirilmemiş olduğu kimsenin inkâr etme
diği bir olaydır. Ancak liyakat sistemini geliş
tirmenin tedbirleri liyakatsiz diye bir kısım 
memurları işten çıkarmak değil Devlet memuri
yetine intisabedenlerin ehliyet ve liyakatini ge-

. liştirecek tedbirleri almaktır. 
Devlet memurunu ehliyet ve liyakat bakımın

dan tasfiye yetkisini hiçbir murakabeye tâbi 
olmadan icra makamının emrine vermek tatbi
katta tasarıda ileri sürülen faydayı değil tam 
aksini intaceder. Zira kırtasiyecilikle mücadele 
tembelliği önlemek, vatandaşa iyi h'izmeti sağla
mak elbette gayedir. Lâkin getirsin kanun tek
lifini bu neticeyi ararken hem aradığını bula-
mıyacak hem de son otuz yıl içinde çok hayırlı 
bir tarzda geliştirilmiş güzel bir esası yıkacak
tır. Memurun emniyet altında çalışması asla za
rarlı değildir, işe yaramıyan memuru vazifeyi 
kurtarmak, memura tanınan asgari teminatı 
baltalamaksızm demek mümkün olabilir. 

Memura tevdi olunan âmme hizmetinin 
hüsnüsuret, selâmet ve salâbetle ifası için 
memurun maddi ve mânevi huzur ve 
emniyet içinde bulundurulması lâzımdır 

• ve zaruridir. Aksi halde hayatı me
muriyeti üst makamda bulunan şahsın keyfî 
takdirlerine bağlı, istikbalinden 'endişeli bir 
memurda ne şahsiyet, ne vicdan s'elâmeti ve ne 
kanuna sadakat kalır ve ne de bu memurun ifa 
edeceği hizm'etten memlekete fayda beklenir. 

Esasen çok korkarız ki, bu şartlar altında 
Devlet kadrolarına kifayetli, dirayetli ve fazi
letli memur bulmakta da bundan böyle hükü
metler güçlük çekecektir. 

Modern d'evletin esası vatandaşa iş bulmak
tır. Bunun içindir ki, meslekî teşekküller ve iş 
kanunlariyle ve iş bulma müesseseleriyle çalı
şanların bir işe kavuşmaları ve işte devamlı 
olarak çalışabilmeleri esasları araştırılmaktadır. 
Halbuki bu tasarı Devlet hizmetinde . bulunan
ları işlerinden uzaklaştırmak ve. memleketimiz
de en büyük iş veren Devlet kapılarında vatan
daşı iş bulmak imkânından mahrum bırakmayı 

1954 C : İ 
hedef tutmuştur. Bugün hususi teşebbüsü eri 
geniş bir Ölçüde kabul eden hiçbir memlekette 
misline rastlanmıyan bu tek taraflı ve egoist 
politikada sosyal adalet hisleri ile taban tabana 
zıttır. Memuru memuriyete alırken iyi seçmek 
ve her memuru verimli olacağı yerde kullanmak 
lâzımgelir. Yoksa kaderini bir âmme hizmetine 
bağlamış olan bir insanı sorgusuz, sebepsiz kapı 
dışarı etmek ve maişetiyle oynamak en basit 
vicdanları bile rahatsız edecek bir harekettir. 

Gerekçede diğer bir nokta da yabancı sistem
lerden alman misallerdir. Şunu derhal haber ve
relim ki, bu hususta esbabı mucibe lâyihasında 
yer alan misal tamamen yanlış ve noksandır. Biz 
Büyük Millet Meclisi kürsüsünü yabancı hukuk 
sistemlerinin mukayese yeri addettiğimiz için 
burada bu noktalar üzerinde fazla durmayı lü
zumsuz buluyoruz. Yalnız şuna işaret edelim 
ki, demokratik memleketlerde memurlara mad
di, mânevi huzur ve refah sağlamak âmme hiz
metlerinde verimliliğin esaslı bir şartı sayıl
maktadır. Demokratik memleketlerde memurla
rın teminatı hukuki müeyyideler yanında ve 
onun kadar mühim olarak meslekî şekillerin de 
vikaye ve sıyaneti altındadır. Bizde ise me
murlar meslekî teşekküllere sahip olmak şöyle 
dursun, böyle bir teşekkül kurmak hakkından 
dahi kanunen memnudurlar. Binaenaleyh tek 
teminatları kanun ve kazai mercilerdir. Bu ka
nunla bu da ellerinden alınınca memurlar işçi
lerimizin sahip olduğu teminat kadar teminat
tan dahi mahrum bırakılmaktadırlar. Yine em
sal gösterilen bu memleketlerde halk efkârının 
murakabesi esaslı bir emniyet unsurudur. Biz
de ise basın yoliyle murakabenin artık sadece 
hâtırası kalmak üzeredir. Tenkid hürriyetini 
çok daraltmış olan kanunlardan sonra, temyiz 
hâkimlerini emekliye ayırma tehdidi, iktidarı 
tenkid edecek' gazeteler için yegâne emniyet 
halkası olarak kalmış olan hâkimlerimizin hür 
vicdanlarını da ister istemez baskı altına almak
tadır. 

Teklifin gerekçesinde İsviçre'de memurların 
üç yıllık devreler için tâyin edildiklerine işaret 
edilmiştir. Filhakika İsviçre 'de çok eskiden kal
ma bu gelenek muhafaza edilmiştir. Fakat bu 
hiçbir zaman üç senenin hitamında memurun 
vazifesinin hitam bulacağı mânasını tazammun 
etmez. Bu hususta şu müşahadeyi ibretle tesbit 
etmeliyiz. 

— 431 —. 
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Madrit 'te toplanan îdari lîimler Kongresin

de İsviçre Başbakan yardımcısına (Lehi Gruler) 
bir ispanyol Profesörü Gaston İmar'in : Sizde 
üç yılı tamamlıyan memur açıkta kalmak en
dişesi içinde midir? Diye soruyor, Devlet ada
mının cevabı şudur : İsviçre'de üç yılı tamam
lıyan memurun açıkta bırakılması için baba
sını öldürmek gibi pek ağır bir suç işlemiş ol
ması lâzımdır. 

Görülüyor ki, murakabesizliğe örnek olsun 
diye teklif gerekçesinde ele alman memleket
lerde fiilî durum teamüller sağlam bir mura
kabe meydana getirmiştir. Kaldı ki, hiçbir de
mokraside hâkimlerin ve üniversite öğretim üye
lerinin icra uzvu ve Hükümet tarafından azle
dilmesine imkân yoktur. 

Gerekçedeki sebeplerden sonuncusu ve tekli
fin sevkında hakiki âmilin aksi müddea kaziye 
ile ifadesi şu düşüncede kendini gösteriyor : Ge
rekçede (Memurların siyasi tesir ve hislerin 
her türlü ukubetten azade kalmak emniyeti 
içinde, hattâ vatandaşa işkence yapmaya kadar 
varan davranışlar haline kolayca inkilâbettiği 
bugün memleketimizde açıkça müşahade edilen 
hakikatler olarak ortada durmaktadır.) deni
yor. Biz böyle bir müşahadeden malümattar de
ğiliz. Yalnız bizim de ve bütün umumi efkârın 
da bildiği, Demokrat Parti idaresi zamanında 
memlekette gelişen partizanca bir idarenin hü
küm sürmüş oluşudur. (O sizin kuruntunuz ses
leri) Bu idareden sorumlu olan da memur de
ğil, iktidar partisidir. Eğer partizan idare tar
zını ortadan kaldırmak matlup ise onun ted
biri başkadır ve bu kanun olamaz. 

Hulâsa görülüyor ki, öne sürülen gerekçe 
bu kanunun çıkarılmasını muhik gösterecek bir 
mahiyette değildir ve teklifi yapan arkadaşları 
dahi tatmin edemez. Bu itibarla gerekçeyi biz 
kanunun sevkında görülen esas maksadı ört
meye matuf bahaneler olarak mütalâa etmekte
yiz. Asıl maksat, Hükümete hiçbir kazai mura
kabeye. tâbi olmıyan ve kanunlarla kayıtlanmı-
yan geniş bir yetki tanımak suretiyle Devlet 
teşkilatındaki bütün memurları bir tehdit ve 
baskı altında bulundurmaktır. 

Askerler ve güya hâkimler hariç olmak üze
re bütün Devlet memurları, tâyin eden makam 
tarafından hiçbir sebep ve lüzum iraesine muh
taç olmaksızın Vekâlet emrir.o alınmak suretiy
le vazifeden uzaklaştırılabileeekl?r ve bu suret-
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[ le uzaklaştırılan memur 6 ay içinde yeni bir 

vazifeye tâyin edilmezse tasfiyeye tâbi tutula
cak ve bu suretle tatbik olunan işleme karşı 
hiçbir kaza merciine başvuramıyacaktır. 

Teklif sahipleri ve komisyon bu umumi tet-
hiş sisteminden askerleri istisna ediyor. Tabiî 
bu istisna memnuniyetimizi muciptir. Çünkü, 
esasında mahzurlu gördüğümüz bir kanun ne 
kadar az şümullü olursa zararı o nispette az 
olacağ: için sevinmemiz lâzımgelir. 

Teklifte 60 liradan aşağı derecedeki hâkimle
rin de aynı tasarı ile istihdaf edilmiş olması ve 
komisyon raporunda Hâkimler Kanununun 82 
nci maddesinin değiştirilerek 60 liradan yukarı 
derecedeki hâkimlerin de vekâlet emrine alınma
larına yol açılması gerektiğine işaret edilmiş bu
lunması durumun ağırlığını artırmaktadır. 

Hâkim sınıfına mensup memurların icra uz
vunun şu veya bu şekilde nüfuz ve tesiri altına 
alınmak istenmesi medeniyet âleminin müşterek 
hukuk ve adalet anlayışına aykırıdır. Anayasa
mızın sarih emrine de aykırıdır. Hâkimlerin Ada
let Bakanı tarafından emekliye ayrılması veya 
vekâlet emrine alma adı altında arz edilebilir ol
maları Türkiye'de yepyeni bir devir açmaktadır. 
Bu yeni devir bilhassa muhalefeti adalet temina
tından büsbütün mahrum bırakan bir devir olmak 
istidadındadır. 

D. P. İktidarı 1946 - 1950 ye kadar mevzuatı
mızda mevcut hâkim teminatını eksik buluyordu. 
1950 de, ilk Hükümet program ve beyanlarında 
da aynı düşüncede göründü. Dört yıl geçti, hâkim 
teminatı kuvvetlendirilmediği şurada dursun, 
on gün önce çıkan kanunla 25 yılını dolduran 
Temyiz üyelerini vazifede tutmak veya emekliye 
ayırmak yetkisi Adalet Bakanına verildi. Şimdi 
bu tasarı ile, maaşı 60 liraya yükselmemiş olan 
hâkimler büsbütün teminatsız duruma düşürül
mek isteniyor. Vekâlet emrine alındıktan sonra 
Danıştaya başvuramıyacaklar ve altı ay sonunda 
emekliye sevk edilerek fiilen azledilmiş olacak
lardır. 

Temyiz üyeleri emekliye sevk edilmek tehdidi 
altında, 60 liradan az maaştaki hâkimler bir ka
lemde azledilmek endişesi içinde, bunlar yetmi
yormuş gibi; komisyon, Hâkimler Kanununun 82 

I nci maddesindeki vekâlet emrine alma yetkisini 
I genişletecek bir tasarı getirmesini Hükümete tel-
I kin ediyor. Eğer bu da yapılırsa Türkiye'de hâ-
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kim teminatı ve buna sıkı sıkıya bağlı mahkeme 
istiklâli tarihe karışmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; böyle bir tasarının 
Meclise gelmesini samimen arzu ederiz. Gerçek
ten hâkimlerin azil olunamazlığı esası, tekrar 
edelim bir Anayasa ve hukuk Devleti rejiminin 
en iptidai şartlarmdandır; 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — öyle bir şey yok. 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Müsaade bu
yurun, görüşlerimizi ifade edelim. Bu kürsü açık
tır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Veçhi ruşeninizde bunun aksini görüyo
rum. Onun için söyledim. 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Ben de gö
rüyorum sizinkinde. 

Son kanunlarla esaslı bir surette sarsılan re
jimimize bu kadarcık olsun bir riayet gösterile
ceğini ümidetmek isteriz. Ayrıca Anayasanın 55 
nci maddesine dikkatinizi çekeriz. Bu maddeye gö
re, hâkimler kanunen muayyen olan usul ve ahval 
haricinde azil olunamazlar. Bu usul ve ahvali 
meriyetteki Hâkimler Kanunu tesbit etmektedir. 
Anayasanın bu maddesi müzakere olunan kanun 
teklifinde olduğu gibi hâkimleri kayıtsız şartsız 
işten çıkarma imkânını vermez. 

Huzurunuza sunulan tasarı, gerçi Hâkimler 
Kanununun bu hükmünü mahfuz tutuyorsa da 
kendi kanunlarına tebaan vekâlet emrine alman 
hâkimleri diğer memurlar gibi tasfiyeye tâbi tut
mak ve kazai mercilere müracaat hakkından mah
rum etmek gibi hükümleri ihtiva ediyor ki, bu da 
Anayasanın 56 ncı maddesine aykırıdır. Zira bu 
maddeye göre Hâkim Statüsü Kanunu mahsusla 
tâyin olunur. Memurlar için hazırlanan bir ka
nuna konulacak ek bir madde ile hâkim statüsü
ne dokunulamaz. 

Tasarıdaki vekâlet emrine alma yani, aslında 
azil yetkisinin gerekçede ve komisyon raporunda 
belirtildiği üzere sadece bir imkândan ibaret 
olduğu ve geniş bir tasfiye bahis mevzuu olma
dığı hususunda itina ile serd edilen teminat işin 
fecaatini hiçbir suretle azaltmaz. 

Kazai murakabeye tâbi oîmıyan bu türlü yet
kilerden daima korkmak lâzımdır. 

Bir hamlede yapılacak ve vazifede kalanları 
artık teminat içinde yaşatacak bir tasfiye bu 
tasarının ve bundan evvel çıkan Emeklilik Ka

nunundaki değişikliğin memur ve hâkimlerin 
tepesine astığı demoklesin kılıcından çok daha 
az vahîm olurdu. 

Teklifde sebepleri hiçbir izaha bağlanmamış 
bir husus da kaza mercilerine müracaat hakkı
nın kaldırılmasıdır. 

Arkadaşlar Hükümetin tam bir iyi niyetle 
hareket ettiğini ve kanunu böyle bir zihniyet 
içinde tatbika çalışacağını kabul edelim. Memuru 
azledecek olan üst makamı işgal, eden zat da Ba
kan da tıpkı azledilen memur gibi bir insandır. 
Yanılması mümkündür. Kendisini hislerine kap
tırması imkânsız değildir. Bunları ve bunlara 
benzer ihtimalleri karşılamak için umumiyetle 
medeni memleketlerde kullanılan usuL kazai mu
rakabedir. 

Hâkimler tarafsız bir gözle memurun şikâ
yetini inceler eğer kanunu tatbik edeyinı der
ken üst idari makam veya doğrudan doğruya 
Bakan bir yanlışlık yapmışsa kendisini hislerine 
kaptırmışsa mahkeme kanuna aykırı olan bu du
rumu düzlendirmek imkânını verir. 

Medeni olan bu usul terkedilmek isteniyor 
ve buna sebep olarak da mahkemenin vekâlet 
emrine alma işlerinde idarî otoritenin takdirine 
de müdahale ettiği komisyon raporunda ileri 
sürülüyor. 

Eğer kaza uzvu idarenin takdirine karışmışsa 
bunu önleyici tedbirler düşünülebilir. Böyle ya-
pılmıyarak azil gibi ağır bir disiplin tedbirini 
kazai murakabeden ve her türlü murakabeden 
büsbütün uzak tutmak daha büyük fenalıklara 
yol açacaktır. 

Elinde kontrolsüz bir kuvvet bulunduran her 
insan umumiyetle onu ifrata vardırmaya mey
yaldir. Şahsi garaz, jurnalcilik, partizanlık, üst 
mercidekine yaranma gayreti, siyasi tesirler me
murları huzurdan mahrum edecektir. 

Esasen kazai murakabe, Yüksek Meclîsin 
vaz'ettiği kanun hükümlerinin icra organların
ca hakkiyle tatbikini kontrol eden bir müessese
dir. Bu müessese Yüksek Meclisin drektiflerine 
icra makamlarının riayetini sağlar şimdi bu ka
nunla idari bir tasarrufta kanunun hakkiyle tat
bik edilip edilmediğinin incelenmesi demek olan 
kazai murakabenin ortadan kaldırılmasını teklif 
etmek bu kanun tatbikatında keyfiliğe gidilece
ğini peşinen itiraf ve bundan dolayı Meclisten 
icazet istihsali mânasını tazammun etmez mi? Ve 
o takdirde "Yüksek Meclisinizin kabul ettiğiniz 
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kanunların tatbikatında maksatlarınızın aşılma- | 
sına mur,akabesiz ve keyfî icraata müsamaha et
meniz ümit olunabilir mi? 

Muhterem .arkadaşlar; eğer bu ıteklif ka
nunlaşırsa üniversite muhtariyeti ağır ıbir dar
be daha yemiş olacaktır. Geçen yıl bu günlerde 
çıkarılmış lolan -bir kanun üniversite 'muhtari
yetine ilk ağır darbeyi indirmişti. O zamandan 
beri profesörlerimizin ağızlan kilitlenmiştir. 
Bolitikor sosyal ve ekonomik memleket mesele-
leri hakkında ^söz söylemek profesörlerimiz için 
kahramanlık halini almıştır. Hiçnir gerçek de-
ımokraside muhtar olan üniversitelerin' profe
sörleri politik dahi olsa fikirlerini yazıp söyle-
eıekten menedilemezler. Gıeçen yıl ıkaıbul ©di
len .kanun üniversite öğretim üyelerini fikir | 
hürriyetini alelade vatandaşın söz hürriyetinden 
daha dar tutmuştur. Bu yetmiyormuş gibi şim
di de profesörleri 'azletme yetkisi Maarif Veki
line verilmek isteniyor. Teklifin ikinci madde-
sine komisyonun verdiği tşeikil daha da ağırdır. 
İlik .teklifte azilden önce senato karan şart ko
şulmuş idi. Mamafih 25 yılını dolduran pro
fesörler Hükümetçe 'emekliye ayrılma tehdidi 
.altında vazife gördükleri için senatoda Hükü
metin işarına aykırı ıbir karar 'almak da artık 
kahramanlık olacaktır. Lâkin anlaşılıyor ki 
komisyon senatonun kararını da fazla görmüş, I 
komisyonun yaptığı değişikliğe göre senato
dan sadece mütalâa istenecek, ibu mütalâa yu-
kardaki şartlara rağmen arzuya aykırı-olursa 
Maarif Vekili bununla bağlı olmıyarak azil 
muamelelimi buna rağmen yürütebilecektir. 

Acaba üniversiteleriımiz profesörleri kendi 
kendilerini muraikaıbede 'nıe gibi bir ağır suç iş
lediler k i (böyle bir teklif ile üniversite muhta- \ 
riyeti tahribedilmek ve hattâ profesörlere diğer 
memurların t âyini erindeki usule tebaan tanı
nan vekâlet emrine 'alıma yetkisi dahi fazla gö
rülerek aynı müessesenin memur ve hadem'e-
lerinin tâbi olduğu şarttan daha 'ağır bir şart j 
içinde sadece Vekilin takdir ve yetkisi ile ve
kâlet emrine alınmaları derpiş olunuyor. 

Arkadaşlar, elemle müşahede etmekteyiz ki 
2 Mayıs seçimlerini "büyük ekseriyetle kazan
mış olan iktidar, demokrasiyi 'geliştirmek ve • 
kökleştirmek yerline demokrasinin temeli .olan 
müesseseleri yıkmaya koyulmuştur. Seçim Ka- j 
nunu, Emeklilik Kanunu, hâkim teminatı, üni- ! 
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versite muhtariyeti totaliter bir 'zihniyetim kur
banı olmaktadır. (.Soldan Allah Allah sesleri)). 

Günün Devlet kudretini elinde tutan çolklu^ 
ğu medeniyet âleminin müşterek prensiplerini, 
insan haklarını çiğnıeme yolunda koşar adım
larla ilerlemektedir. 

Onu ıbu yolda durdurmak ve geri çevirmek 
görülüyor ki ıbi-rim kuvvetimizin haricinde ve 
fakat sizin elinizdedir. 

IBu kürsüde yaptığınız yemini haıtırlaftarak 
sizi bu vazifeye davet ediyoruz ve sizi vicdan
larınızla baş t>aşa bırakıyoruz. (ıSoldan gürültü
ler) (Sağdan alkışlar).. 

REİS - - Başvekil. . 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlarım; (Sırçadan 
köşkte oturanların başkasının evine taş atma- ' 
ması lâzımgelir) darbımeseli çok eski ve derin 
hakikatları ihtiva eden bir darbımeseldir. 

İşte bugün müzakere edilmekte olan tasarı
yı istibdat devrinin aleti olarak bir kanun diye 
göstermek istiyenler vaktiyle kendilerinin neler 
yaptıklarını bir defa daha söylemek fırsatının 
tecelli ettiği şu anda, sırçadan köşklerine tarar 
fımızdan gelecek taşları görmemek ve atacağı
mız taşların sırça köşklerini şangır şungur yı
karken çıkaracağı sesleri duymamak için Mec
lisi ve huzurunuzu terketmiştir. (Soldan, bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar). 

Ben diğer söz alacak hatip arkadaşlarımıza 
da icabeden noktalarda tavzihlerde bulunaca
ğım ve arzı cevap edeceğim, fakat sadece biraz 
evvel bu kürsüden konuşan arkadaşımın, her-
şeyde olduğu gibi bu tasarıda da memlekette 
âmme hizmetlerinin iyi görülmesi düşünülmekte 
bulunulmasına ve Devlet memurunun politika- , 
dan uzaklaştırılması gayesi takibedilmekte ol
masına rağmen, bunu tamamiyle bir rejim mese
lesi yapmak ve Demokrat Bartiye birtakım muz
lim, fikir ve niyetleri isnadetmek hevesi ile yap
tığı konuşmanın sadece bu noktasına cevap ve
receğim. 

Muhterem arkadaşlar, basit bir mantıkla 
derhal keşfolunacak, ilk bakışta meydana çıka
cak bir hakikattir ki, istibdadın ve tahakküm 
idaresinin kurulması ile memur statüsü ara-
sanda bir münaseb'et aramak tamamiyle beyhu
dedir. Arz edeyim: 1954 e kadar bu memlekette 
tek parti hâkimiyetinin gereği gibi tatbik 
edilmekte olduğunu bilmiyen ve*ya reddedecek 
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olan tek bir vatandaş zuhur etmez. Belki tek 
bir vatandaş vardır, o da benden biraz evvel 
bu kürsüden konuşan zat olabilir. Onun öte
sinde 1945 e kadar diğer partilerin kurulması
na, dünyada demokratik zaferin tahakkuk et
mesine kadar Türkiye'de hiçbiriniz vicdanları
nızda ret ve inkâr edemezssiniz ki, memleketi
mizde çok esaslı bir tahakküm idaresi kurul
muş oluyordu. Bu tahakküm idaresi nasıl işli
yordu? Hâkimin, memurun teminatı yok mu 
idi? Memurun teminatı vardı, hâkimin temina
tı da vardı. Yani beyefendi arkadaşımızın söy
lediği teminatların hepsi mevcut ve üniversite 
muhtar bulunduğu halde tabutluklarda vatan
daşlar işkence altında tutulmaktan ve, kitle 
halinde vatandaşlar kurşuna dizilmekten geri 
kalınmıyordu. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 
Ondan sonra hiçbir gazetede belediyenin edna 
hatalarını dahi tenkid edebilmek imkânı mev
cut değildi. Müstakil mahkemeler, o muhteşem 
muhtariyete sahip üniversite ve bütün, dedik
leri insan haklarını koruyan müesseseler dahi 
ne İstiklâl Mahkemelerinin havasını kaldırabil-
miş, ne Takriri Sükûn Kanununun tesirini, ne 
vatandaşların tabutluklarda işkence edilmeleri
ni bertaraf edebilmiş ve ne de kitle halinde 
kurşuna dizilmelerini önliyememiştir. (Sol
dan : Bravo sesleri, alkışlar) Bu itibarla bun
larla memur statüsünü karıştırmak katiyen ca
iz değildir. İşte İsviçre'deki tepeden tırnağa ka
dar, A dan Z ye kadar demokrat bir memleket 
olduğunda şüphe yoktur, bu demokrat memle
kette de Devlet memurla irtibatını üç senelik 
bir mukaveleye bağlıyor ve her üç senenin biti
mine üç ay kala ya memur Devlete, artık senin
le çalışamıyacağım diyor veya Devlet memura 
senin mukaveleni tecdidetmiyeceğim diyor. 
Mahkeme kadının mülkü fehvasınca memur 
mutlak .olarak, âciz, suiistimalci milletin sırtın
dan geçinen, memlekete bâr olan ve halka kötü 
muamele yapan bir unsur olarak 25 - 30 sene 
yerinde bırakılamaz. Devlete intisabından iti
baren üç sene va hattâ bu üç seneyi bile tamam
lamadan hizmetine son veriyor, İsviçre Hükü
meti. Daha âcil sebeplerin vukuunda ise böyle 
altı aylık müddetlerle değil, asla vekâlet emri
ne bile almadan derhal azledebiliyor. Şu nok
tayı bilhassa arz edeyim ki, aczi ve zararı do
kunan bir memur, bu üç senelik müddeti dahi 
beklemeden derhal vazifesinden affediliyor. Ya-
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i ni İsviçre gibi en demokratik memlekette Dev

lete, o memura «Ben senin hizmetinden artık 
bugünden itibaren müstağni kalmış bulunuyo
rum.» diyecek şekilde kanuni bir hak tanın
mıştır. Bizde ise bir taraftan tabutluklar, 1946 
seçimleri, Senirkent hâdisesi, valilerin parti rei
si olmaları hâdiseleri cereyan etmiş. Hani Me
murin Kanunu, hani valilerin, memurların po-

I litikanın dışında tutulması iddiası? 17 Vekil
den ibaret olan Hükümet tahakküm idaresini 
memurlariyle tatbik eder. 1945 senesine kadar 
bu memlekette devam ettirilmiş olan tahakküm 

I idaresi, kendilerinin ifadelerini doğru olarak 
kabul edersek, memurlar eliyle tatbik edilmiş 
bulunuyor. Bir tarafta bu bizdeki misal, diğer 
tarafta ise demokratik memleketler misali var. 
Kendileri İsviçre'den bahsettiler. Orada memu
run bu şekilde telâkki edilmesi, onun hizmeti
nin 3 yıllık bir devreye inhisar ettirilmesi de 
gösterir ki, tahakkümie memur statüsünün hiç
bir alâkası, hiçbir münasebeti mevcut değildir. 
Fakat lisebebin minelesbap doya doya tahak
küm idaresini bu memlekette yaşattıktan son
ra, iktidardan düşer düşmez (Tahakküm idare
si kurmak istiyorlar.) silâhını bir. türlü elinden 
bırakmak istemiyen muarızlarımız, muhalifle
rimiz bu memur statüsü muvacehesinde aynı 

I muarız iddiaları yüksek huzurunuzda ve büyük 
milletin huzurunda tekrar etmekten çekinmedi
ler. 

Muhterem arkadaşlar, şurasını ifade etmek 
lâzımgelir ki, bir tahakküm mevzuubahis de
ğildir. Fakat hakiki mânasında Türk milletine, 

i Türk Devletine hizmet edecek olan memur sı
nıfı yaratma hâdisesi, mutlaka ve mutlaka Me
murin Kanununda, daha doğrusu memurlar 

I statüsünde değişiklik yapmak hususuna bağlı-
j dır. Eğer bir memur hiçbir suretle yerinden 
I oynatılamaz hale gelirse ister istemez kendisi

ni rehavete, beşerî zaıflarm pençesine kaptır
makta gecikmez. Bürokrasi dediğimiz yedi baş
lı ifritin elinde bu memleket işlerini mütemadi
yen1 geciktiren, iş yapma yerine, kendisimi dos
yalarla, Ikıâğııtlarsla müdafaaya ehemmiyet veren 
Devlet memurunum zihniyetimde, vicdanımda 
yerleşen saik, emim olunuz ki, memur statüsü
nün yanlış hükümlerinden ibarettir. Bumdan 
sonra Devlet memuru dosya vücuda getirilmek, • 
ımütem;adiyem ikâğııt yaamıak ve kâğıtlarla iken^ 
dişini müdafaa etmek yerine, bu tasarı kamu-
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niyet (kes'bettiği1 takdirde, mutlaka iş yapmak 
Vıe vatandaşı memnun etmek gayesinin.' «sos ol-
''duğunu anlıyacaktır. Burada büyük lâflar söy-
»liyenler gömecekler iki, sadece statüde vukua 
'gelecek bir 'değişiklik yüzünden, kendisini re
havete ve dalâletıe kaptırmış olan bir kısım 
Devlet memurları da yeni statünün tesiri' altımda, 
*ona göre hareket edip Devlete daha faydalı' ol
ma yoluna girecektir ve hiçbirini kapı dışarı (et
meye; ve hıer ıhangi bir tedibine /başvurmaya, lü
zum dahi kalmryacaktıır. 

IBir taraftan zulüm ve istibdadı istedikleri 
gibi tatbik 'ederler, diğer taraftan, hattâ Dev
let mıeımurlarınıı (milletin başına belâ ederler. 
Bütün bu tatbik 'ettikleri sistemi tamamıeın unu
turlar .da kalkarlar bugün Devleti Türk: Mille
tinin hizmetinde bir unsur olarak çalıştırmak 
iısıtiyen bir tasarıya türlü bühtan ve iftiralarda 
•bulunmaktan çekinmezler. Tarafgirane hanelket, 
partizanca zihniyet ancak ıbu yaptıklarıından 
ibarettir. Bunu terk etmedikleri takdirde mut- j 
laka mütalâları haikilkatın hilafımda ve dalâlet j 
ifade edecek istikaımıeıtlerde cereyan edecektir 
muhterem arikadaşılar. (ISoldan şiddetli alkışlar). 

REÎS —• Cumhuriyetçi 'Millet Partisi Meclis 
Grupu aıdma Tahir 'Taşer. 

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ ADI
NA TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar; Türkiye'de Devlet memurlarını ve 
Devlete bağlı müessese ve kurumlarda çalışan 
bütün hizmet erbabını tamamen iktidar partisi
nin hüküm ve nüfuzu altına almak maksadiyle 
hazırlanmış olan tasfiye kanunu teklifi hakkın
da C. M. P. si Meclis Grupunun görüşünü ifade 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

İki Mayıs seçimlerinde iktidarı büyük bir ek
seriyetle muhafaza eden D. P. Hükümeti son 
haftalar içinde yüksek Meclisinizi acele kanun 
teklifleriyle karşı karşıya bırakmış bulunmak
tadır. Birbiri arkasından gelen bu fevkalâde 
ahval kanunu karşısında ne yapmak, ne demek 
lâzımgeldiğini tâyin etmeye artık imkân kalma
mıştır. Müzakere formalitesi ikmal edilmek üze
re bugün huzurunuza getirilmiş bulunan ve Hü- ' 
kümete, kayıtsız şartsız memurların vazifelerine 
nihayet vermek hakkını bahşeden teklif de bun
lardan biridir. Anlaşılıyor ki bütün iktidarı elin
de bulunduranlar 11 nci Meclise görülecek iş 
bırakmamak kararındadır!ar. Bu durumun bir ! 
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mânası da ekseriyete ve ekseriyet milletvekille
rini tarihi mesuliyetlerine iştirak ettirmek ol
duğunda şüphe yoktur. Bu sebepten muhterem 
arkadaşlarımın teker teker milletvekili olarak du
rumu tesbit etmek mevkiinde olduklarını bilhas
sa hatırlatmak isterim. 

Adlarını zikretmeye lüzum görmediğim dört 
milletvekili gece rüya görmüşcesine üç gün ev
vel Meclis Başkanlığına rejimin kaderini ve Dev
let teşkilâtını alâkadar eden bir kanun teklifin
de bulunuyorlar. Aynı gün muvakkat bir komis
yon kuruluyor. Komisyon bir hamlede toplanıp 
teklifi müzakere ve kabul ediyor. Yine aynı gün 
Meclis gündemine alınıp teklifin kanunlaşması 
için bütün formalitelerin tamamlanmasına çalı
şılıyor. Yalnız şu manzara içtüzüğün ruh ve 
maksadının gümrükten mal kaçırma haleti ru-
hiyesiyle nasıl zedelendiğini ortaya koymaya 
kâfidir, sanırız. 1950 den beri Orman Kanununu 
çıkarmaya muvaffak olamıyan 'iktidarın memur
ların tasfiyesiyle alâkadar bir kanunu üç günde 
Meclis huzuruna getirmesini hayret ve endişe ile 
karşılıyoruz. Bütün memurları şahsi nüfuzu al
tına almak ihtirasiyle azil hakkını elde etmek 
yolunda olan Hükümetin bu teklifi doğrudan 
doğruya getirmeyip de dört mebus vasıtasiyle 
getirmesi de şayanı dikkat bir keyfiyettir. 

Emeklilik kanunu tadilâtı, Milletvekilleri Se
çimi Kanunlnda rey serbestisini ve müsavat 
prensibini külliyen zedeliyen ve muhalefetin se
çim zamanlarında radyo ile fikirlerini yaymak 
hakkını kaldıran ve nihayet siyasi ihtirasları uğ
runa Kırşehir Vilâyetini ilga eden kanun teklif
lerini (beni millet seçti) gibi sakat bir haleti ru
hiye içinde getiren Hükümetin bu kanunların 
âmme vicdanında yarattığı derin ve fakat ifa
desiz endişe ve ıstırabın farkında olduğu içindir 
ki bu sefer dört milletvekilinin gölgesine gizle
mek lüzumunu hissetmiştir. Temenni ederiz ki 
Meclis huzurunda hakikati açıklamak suretiyle 
Hükümet kendini ve zihniyetini bir defa daha 
gösterecektir. 

Muhterem arkadaşlar; mevzuunun esasına ge
lince : Bu teklifin gayesi mucip sebep lâyihasına 
göre şöyle sıralanabilir : 

1. Kırtasiyeciliğin itiyatlarını kaldırmak. 
2. Halka hizmet duygusunu yaratmak. 
3. Bürokrasiyi kaldırmak. 
4. Memurlara teminat namı altında verilen 

imtiyazı mahsusu kaldırmak. 
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5. 2aman ve mekân içinde formalite kaide

lerinin takip ve tesbitine imkân bulunmıyan yol
suzlukların müeyyidesiz bırakılmasına mâni ol
mak. 

6. Ve nihayet siyasi tesir ve hislerin her tür
lü ukubetten azade kalmak emniyeti içinde hattâ 
vatandaşa işkence yapmaya kadar varan davra
nışlar haline kolayca inkilâp ettiği bugün mem
leketimizde açıkça müşahade edilen hakikatler 
olarak ortada durmakta olduğuna göre buna ni
hayet vermek. 

7. Bir nesil boyunca teşekkül ve adeta ta
haccür etmiş olan kötü zihniyet ve itiyat unsur
larını bünyeden tamamen söküp atmak. 

îtiraf ederiz kd, Türkiye'mizde yukarda sıra
lanan kötü itiyat ve akibetlere ^ çare bulmak çok 
yerinde bir temennidir. Fakat ne çare bu güzel 
gaye ve maksatlar tamamen aksine bir netice 
verecek bir (azil) salâhiyetinin Hükümete veril
mesi için basamak yapılmaktadır. 

Bilmeyiz, teklif sahipleri ve bunların karma
sından teşekkül eden muvakkat komisyon azaları 
bilirler mi. Fakat biz iyice biliyor ve hatırlıyoruz 
kd, D. P. nin mücadelesine temel yaptığı pren
siplerden T birisi âmme vazifesi görenlerin kaderini 
Hükümet adamlarının keyfi ve şahsi takdirinden 
kurtarmaktır. Nitekim Sayın Başvekil her fırsat
ta îller İdaresi Kanununda yapılan ve mücerret 
memurun vazife ve hizmet derece ve yerini de
ğiştirmek hakkını Hükümete bırakan tasarıyı 
muhalefette bulunduğu zamanlar meydanlarda, 
Mecliste, ve gazete sütunlarında defaatle protes
to ve tenkidettiği gibi 1950 de iktidar mevkiine 
geldikleri Yüksek Meclis huzurunda okuduğu ilk 
Hükümet programında da memurlar hakkında şu 
yolda idarei kelâm etmişlerdi. 

«Yine memlekette istikrarı teyit ve vatandaş 
haklarını teminat altında bulundurmak bakımın
dan idare cihazının iktidar değişmesinin tesirle
rinden masun ve yalnız kanunun emrinde ve 
milletin hizmetinde bulundurulmasını zaruri 
görmekteyiz. Bu maksadın elde edilmesi herşey-
den evvel her sınıf memur hak ve haysiyetinin 
kanunlarla mahfuz bulundurulmasına bağlıdır. 
Devlet memurları şahıs ve zümrelerin emir ve 
arzularına tâbi olmaktan kurtarılmaları esbabı 
üzerinde duracağız.» demiş ve bu sözler D. P. me
busları tarafından alkışlarla tasvip olunmuştur. 
Elimizde mevcut Meclis zabıtları bu sözlerin bir 
delilidir. 

.1954 0 : İ 
Bundan başka D, İ*. programında Devlet me

murlarının durumu üzerinde çok esaslı hükümler 
vaz'edilmiş bulunmaktadır. Nitekim programın 
23 ncü maddesinin A fıkrasında memurların hal 
ve âtilerinin emniyet altına alınması, (B) fıkra
sında memurların tâyin, terfi, cezalandırılmaları 
hususlarının takdirden ziyade objektif usullere 
bağlanması kabul olunmuştur. 

Binaenaleyh Başvekilin devlet memurlarını 
şahıs* ve zümrelerin emir ve arzularına tâbi ol
maktan kurtarılması yolunda mesul bir Baş
vekil sıfatiyle yaptığı açık vait ve Genel Baş
kanı olduğu Partisinin programında mevcut 
sarih hükümlerle şimdi mür.akere mevzuu olan 
kanun teklifini nasıl bağdaştırabiliriz? Memur
lar üzerinde mutlak bir hegemonya tesisini he
def tutan kanun teklifi hukuk devleti zihniyeti 
ile de kabili telif değildir. Hâlen mer'i 1926 
tarihli memurin kanununun 50 nci maddesi 
(her memur hakkında tatbik edilen muamelem
den dolayı âmirinden şikâyet hakkını) tanıdığı 
halde- bu lâyiha totaliter bir idare zamanında 
kabul ve tatbik olunan bir kanundan daha sert 
ve daha şiddetli davranmakta a^il olunan bir 
memura şikâyet hakkını dahi tanımamaktadır, o 
memuru azil eden âmir acaba, lâyuhti midir ki 
onun emirleri bir nassı ilâhi gibi vacibülittiba 
olsun. Teklif sahiplerinin esbabı mucibesinde 
Batı devletlerinin bâzılarında da idareye me
muru mutlak surette azil etmek salâhiyetinin 
verildiği belirtilmektedir. 

Hayır arkadaşlar, Garp demokrasisi böyle 
bir usule asla müsaade etmez. Bu iddia tama
men mesnetsizdir. Bilâkis batı demokrasilerin
de memurun kanuna aykırı keyfî, gareze müste
nit partizanca veya iftiraya müstenit muamele
lere mâruz kalması ihtimalini önlemek için hü
kümetçe memurlar hakkında alınacak tedbirler 
son merci olarak bir mahkemeye murakabe 
ettirilmektedir. Medeni memleketler bu yolda 
hükümler vaz'ederken Türkiye'de ve bilhassa 
D. P. nin iktidarı zamanında tamamen aksi bir 
istikamete yönelmiş olması derin hayretle mü
şahede edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümet adamlarına sorgusuz sualsiz ve 

gayrikabili itiraz bir şekilde memurları vazi-
felernden uzaklaştırmak salâhiyetinin verilme
si ne kırtasiyeciliği ne de bürokrasiyi kaldır
maz. Kırtasiyeciliğin, bürokrasinin kaldırılma-
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sı bütün âmme hizmetlerinin bu maksada göre 
tanzimine ve memurların mesuliyetsizliğini 
meydana getiren âmillerin ortadan kaldırılma
sına bağlıdır. Nitekim Demokrat Parti daima 
memurların muhakemesine ait usullerin değiş
tirilmesinden bahsetmiştir. 

Bugün mevzuatımızda ihmal, suiistimal gibi 
suçlar müeyyidelere bağlanmıştır. Bunlarda 
işlemiyen taraf varsa onu düzeltmek gerektir. 

Demokratik idarelerde memurların kendile
rine tevdi olunan âmme hizmetlerini tarafsız 
olarak yapabilmeleri için teminata sahip bulun
maları ne kadar zaruri ise âmme vazifesi gö
renlerin vazifelerini ihmal veya suiistimal et
melerine karşı mesuliyetleri de o derece elzem
dir. Lâkin Hükümet adamlarına- (azil) yetkisi
nin tanınması idarede keyfilik meydana getir
mekten ve âmme hizmeti görenlerin vazifeleri
ni göremiyecek bir şekilde huzursuzluğa düşür
mekten başka bir netice vermez. 

Esbabı mueihede /memurlarım vatandaşlara 
işkence yapahileoek kadar işi ileri 'götürdükle
ri ve götürmekte 'olduklarında/n 'bahsedilmekte^ 
dir. 'Greçımişıte vatandaşa işkence yapılabildi ise. 
veya hâlâ Ibu yolda olan mıemurllar varsa bu ne
tice -azil salâhiyetinin Hükümete tanınmasından 
değil aksine olarak Hükümetin memurun mah
kemeye sevk ve mesul ©dilmesine miâni olacak 
şekilde davranmasımdan doğmuştur. Azil salâ
hiyeti yeirine göre (bu .gibi hâdiselerin tekerrürü
ne sebep ve âmil «alabilir. Çünkü saılâhiyelti kul
lanacak âmirlerin leımrine göne hareket edemle -
ıne hiçjbir şey yapılamayacağuna göre «durum es
kisinden daha ağır olabilir. 

Komisyon bir de ıbir nesil iboyuınea teşekkül 
ve âdeta tahaccür etmiş oılan kötü 'zihniyet ve 
itiyat unsurlarını 'bünyeden söküp 'atmıaktan 
'bahsetmektedir. 

'Türkiye'de istibdadın* yıkılmasında azil fer-
ımanlarının,'" (bu fermanları verıen hükümdarla-
rın yurt dışı edilmesi suretiyle ortadan kalk
masını bir hareket noktası teşkil etmiştir. 
Cumhuriyet idaremizle beraber prensip olarak 
/teessüs eden herkesin kanuna tâbi •olması' ka
idesi ve herkesin kanun yollanma müracaat ve 
şikâyet hakkı şimdi bu teklif ile yıkılmaktadır. 
(Evet 'arkadaşlar, kökünden/ yıkıdan Ibir şey var, 
ıo da iddia edildiği gibi kötü itiyat ve ananeler 
değil hilâkis bunlara yaşama imkânı vermiyen 
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i ı (teminat ve mesuliyet) müessesesidir. Artık 

.bundan sonra ocak ıb aşk anlarından, il 'başkan
larına kadar her kademe iktidar partisi idare
cilerinin emir ve arzularını yerime getirmek, 

i . âmme hizmeti görenler için vazifeye devamın 
ıbir şartı haline gelecektir. Aksi halde ilki sa-

; tırlık jurnal ile o memurun istikbali sönımiye 
mahkûmdur. Bu şartlar altında Türkiye'de 
imemuriyet vermek istikbali meçhul 'bir akıbete 

I sürüklenmekten ıbaşka Ibir mâna taşıımıyacak-
tır. Gerçek demokrasilerde hukuka bağlı dev-

. letlerde iktidarlar değişir, hükümetler düşer, 
kalkar, fakat Devletin temel .unsurları arasın
da memur sınıfı günlük vazife ve-faaliyetleri-
m.e her türlü korku ve nüfuzdan azade olarak 
tam bir vicdan huzuru içinde devam ederler. 
Bugün Demokra't Parti İktidarınım sayei şaha-

I nesi ile karşılaştı ğıımız bu durum: ancak ihtilâl 
hâdiselerinin vukuunu takiıbeden muayyen 

j memleketlerde kısmen tatbik edilen nev'i şah
sına münhasır vukuattandır ki memleketimiz
de çok şükür bunlarım hiç'birisi vukubulmıaımış-

I tır. 
I IMuhterıem arkadaşlar, tasarının mucip se

bepleri mâkul ve mantıki se'beplere- istinadet-
ı memektedir. Daha doğru ıbir ifade ile ortaya 

koyduğu meseleleri halletmek için hatırlanma
mıştır. Bundan evvel Yüksek Meclisinizi/n ka
imi ettiği kanunlar gibi bu kanun da Devlet 
imkân Ve nüfuzumu eline geçirmiş olanların, 
hayatım her derece ve safhasına şâmil şahsi nü
fuz ve keyfî idare tesis etmeleri için düşünül-
m üş bir tedbirdir. 

1950 yılından ;beri yalnız memur statüsün
de iktidarım 'bu maksat için yaptığı değişiklik
leri icraatına hâkim olan zihniyetle .bir arada 
mütalâa edecek olursak bu hakikat kemdili-

! ğiındem meydana çıkar. 1950 ele 30 hizmet yılını 
ikmal eden memurlar hakkındaki emeklilik mu
amelelerine karşı kazai merci yolu açık bulun
durulmuşken sonradan çıkarılan bir tefsirle bu 

i itiraz hakkı ortadan kalktı. Sonra bu müddet 
; 25 yıla indirilmekle beraber emekliye sevk 
j olunan bir memura itiraz hakkı da tanımadı. 
I Birkaç gün evvel kabul ettiğiniz bir kanunla 
, bu hüküm Temyiz, Devlet Şûrası, Divanı Mu-
| hasebat reis ve azaları ile üniversite profesör-
' leri gibi Devletin kilit noktalarında bulunan 

yüksek hâkim ve memurlara da teşmil edildi. 
Aradan bir hafta geçmedi, şimdi de Hükümete 
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memurları mutlak surette tasfiye - azil - hakkı 
verilmek yoluna gidiliyor. Bir de tatbikata ba
kalım. 

1954 seçiminde diğer 23 memur arasında 
partimizden adaylık koyan bir kimya mühen
disi izin verilmediği için mahallinde propagan
da yapamadığı ve Devletin her sahada fen ada
mına ihtiyacı bulunduğu ve bilhassa bu kimya
ger vazifesinde gösterdiği muvaffakiyetten do
layı dairesince takdir edildiği halde keyfî ola
rak emekliye sevk edilmiştir. Demokrat Parti
den adaylığını koyan doksan sekiz memurdan 
kazanmıyanlar ise terfi ettirilmiştir. Muhalefet
ten adaylığını koyanların da iktidara râm ol
dukları takdirde cezalandırılmadıkları vâkıdır. 
Bu üç cepheli tatbikata hâkim olan zihniyetin 
mümessillerine (Tasfiye - azil) hakkı verildiği 
gün Türkiye'de neyin kalkacağını bilmeyiz ama 
partizan bir idare tek parti haline gelmenin yo
lunu tutmuş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde âm
me hizmetlerinin tanzim etmek ve bu arada me
mur statüsünü rasyonel ve koordine çalışma ve 

• vazife salâhiyet ve mesuliyet esaslarına göre ıs
lah etmek lâzımdır. Bu neticeye üç gün içinde 
Hükümete tasfiye - azil - salâhiyeti vermekle de
ğil, Türkiye Devlet idaresinde âmme hizmetle

r i n i ve bunların görülmesine dair kanunları 
toptan ehemmiyet ve derecelerine göre gözden 
geçirmek ve bu hizmetleri görecek olan memur
ların yetiştirmek, istihdam usullerini düzeltmek 
•salâhiyet ve mesuliyetlerini işe ve neticeye gö
re yürür hale getirmekle mümkündür. 

Bugün bakanlıkları, müsteşarlara kadar 
prensipleri hizmet kontrolleri ve salâhiyetleriy-
le müesses hale getirmemiş olmanın ıstırabını 
yaşıyoruz. Fennin, ilmin ve ihtisasın otorite sa
hibi olmadığı bir Devlet idaresinde Hükümete 
tanınan azil salâhiyetinden hangi müspet neti
ce elde edilecektir. Haber verelim ki, Hükümet 
teşkilatındaki fen adamları dahi bugün siyasi 
nüfuz ve tesirler muvacehesinde mütalâa ve ka
naatlerini ifade edemez durumdadır. Çün
kü, idaremiz müesses değildir. Çünkü, me
murların durumu D. P. Programında ka
bul olunduğu gibi objektif usullere bağlan
mamıştır, hâlâ takdir zihniyeti hâkimdir. Is-
titraden bir misal olmak üzere farz edelim ki, 
bugün mahkemelerin çoğunda kanunlar külli
yatı yoktur. Mekteplerimizde öğretmen olarak 
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J yetişmiyenler, köylerde eğitmen namı altında 

öğretmenlik etmektedirler. Birçok resmî tabip
lerimiz. Hastanelerimizde mütehassıslar nok
sandır, hâlâ trenler Ankara'ya hacetçi heyet
ler, iş bitirmeye gelenlerle dolup taşmaktadır. 
Devlet hizmetleri ve memur statüsü üzerinde 
duracaksak, meseleyi bütün şümul ve ihatasiyle 
mütalâa etmeliyiz. 

Muhterem arkadaşlar, memur statüsünü bir 
taraftan yarım milyon insanı ve bunların ço
luk ve çocuğunun kaderini diğer taraftan Tür
kiye'de prensiplere istinadeden demokratik bir 
Devlet kurmasını alâkadar eden mühim bir me
seledir. 1954 te aldığı reyi 1950 - 1954 yılma 
kadar bütün yaptıklarının tasvibi şeklinde mâ-
nalandıran bir iktidar (Beni Millet seçti) iddi
asına kapılarak canının istediğini yapmak he
vesine kapılabilir. Büyük Mecliste ve teker te
ker milletvekillerinin sebebi hikmeti ve vazifesi 
bu gibi hareketleri ve ona imkân veren zihni
yet ve temayülü durdurmaktır. Bu tasarı ile 
takibedilen maksat meydandadır. Memur sta
tüsü ve halka hizmet dâvası başka yollarda hal
ledilecek ve başka tedbirlere ihtiyaç gösteren 
meselelerdir. C. M. P. si Meclis grupu bu ka
nun teklifinin iktidarca müteammit bir zihni
yetle ve sırf memurlar üzerinde tedhiş ve baskı 
yapmak için ve demokrasi namı altında tek 
parti idaresi kurmak maksadiyle hazırlandığına 
kaanidir. Reddini talebederiz. 

PERTEV ARAT (İzmir) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, görüşülmekte olan kanun teklifi 
ile Büyük Meclisimiz bu memleketin yıllarca de
vam eden bir meselesine el koymuş bulunuyor. 

Konuşmalarının başında, teklifin bir gece 
rüyasında görülmüş bir mevzu şeklinde hazırlan
dığını ifade ettiler. 

Kendilerine arz edeyim ki bu kanun teklifi 
bizim muhalefet yıllarımızda 1950 - 1954 senele
rinde milletçe çekilen bir ıstırabın ifadesi olup 
uzun uzadıya yapılan tetkikatlar neticesinde ha
zırlanmak suretiyle getirilmiş bir lâyihadır. Bir 
gecede hazırlanması ancak kendilerinin itiyadı 
olabilir. (Soldan alkışlar). 
• Bir de Hükümet tarafından getirilmemiş ol-

I duğuna temas ettiler. Burada Anayasadan bah-
j sedecek değilim. Ancak bizim Demokrat Parti 

tarafından getirilmiş olması, milletvekilleri ola
rak milletin bir ıstırabına ccevap verdiğimiz 

ı mânasını ifade eder. 
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Muhterem arkadaşlar; bizde bilhassa son y i r 

mi beş sene zarfında Hükümet ve teşkilâtı hal
kın dışında ve üstünde bir varlık olarak telâkki 
edilmiş ve bu teşkilâtta vazife almış olan âmme 
vazife ve hizmetlerini görmekle vazifeli memur 
sınıfı da birçok teminatlarla takviye edilerek 
vatandaş kitlesinin fevkmda imtiyazlı bir sınıf 
olarak kabul olunmuştur. 

Bu zihniyetin tabiî neticesi memuriyet mev
kiinin halka hizmetten ziyade halka buyurmak 
mevkii olarak kabul edilmiş ve memur kitlesi
nin vatandaşa güler yüzle kolaylık göstermek» su
retiyle vazife ve mesuliyet hislerini müdrik 
alarak hizmet etmeleri yerine hır SÜTÜ kırtasi 
formaliteler içinde ve sadece mesai saatlerinde 
dairede bulunup muayyen formaliteleri ikmal 
etmekle hizmetin ifa edildiği kanaatinin yerleş> 
mesi olmuştur. Tevcih edilen bu imtiyaza daya
nılarak Devlet kapısında da halka kötü muamele, 
işleri sürüncemede bırakma, bugün git yarın 
gel emirleri sakim bir itiyat halinde yerleşmiştir. 

Halbuki, bilhassa demokraltifc bir idarede Hü
kümet ve teşkilâtının halkın dışında ve üstünde 
bir varlık değil sadece halk tarafından âmone va
zife ve hizmetlerini görmek üzere kurulmuş bir 
idare olduğu, devletle münasebetlerinde vatan
daşa emniyet vermek icabettiği, memurlara ve
rilen kanuni salâhiyetlerin idari otorite teminin
den ziyade vatandaş işlerini süratle Ve müspet 
şekilde görülmesi yolunda kullanılması zaruri 
bulunduğu ve nihayet âmme 'hizmeti görmekle 
mükellef memur sınıfı siyasi his ve tesirler dışm-
da ancak halka hizmet duygusu ile vazife ve 
mesuliyet hissi ile meşbu olarak ve sadece gün
lük işini ikmal etmekle iktifa etmiyerek, yaratıcı 
bir ruhla vatandaşa güler yüz ve kolaylık gös- ' 
termek suretiyle kendisini halk hizmetine vak
fetmeleri lüzumu aşikârdır. 

Hemen, kaydedelim ki, uzun yıllar aksi bir 
telâkki ve kanaat ile vazife gördürülmüş olan 
memur sınıfından (büyük bir ekseriyet memleke
timizde 'vukua gelen mesut demokrasi inkilâlbın-
da onun zihniyetine süratle intibak 4 ederek yu
karda 'belirttiğimiz esaslar dairesinde maddi ve 
mânevi menfaatlerine rağmen kendilerini fazi-. 
let ve feragatla halk ve memleket hizmetine vak-

. fetmişlerdir, nitekim iktidarımrzm bugün ulaş
tığı muvaffakiyet de bu f eyagatkâr vatandaşları
mızın bu müspet zihniyete uygun çalışmalarının 
büyük rldlü olduğu muhakkaktır. Bu gibilere 
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vekilleri olduğumuz vatandaşlar namına bu kür
süden teşekkür etmek ifası zaruri bir vazife
dir. 

Bununla beraber adedleri çok az da olsa hâ
lâ dünkü itiyatlarını terkedememiş, kendilerini 
halka feragatle hizmet etmeye alıştıramamış, şu 
veya bu siyasi parti ve n'üfuzun tesirinden ya
kasını kurtaramamış olan ve dün haiz olduğu 
otoriteyi ve buyurma zevkini kaybettiği vehmiy-
le bugünkü rejimi beğenmiyen ve bu itibarla 
düne hasret duygusiyle iktidarımızın, müspet ça
lışmalarını engellemeye çalışan ve hâlâ reha
vetten kendini kurtarıp bugünkü süratli gidişe 
ayak uyduramıyan ve bu halleriyle vatanda§a ıs-
trap veren ve geniş şikâyetlere yol açan kimsele
rin mevcudiyeti de bir hakikattir ve ilâve ede
lim M, bu gibilerin bu kötülüklerinin, çok defa 
mevcut kanun ve nizamların şart koştuğu müs
pet delillerle tevsik edilememesi veya eldeki de-
lâille haklarında alman kararların gidilen itiraz 
mercileri tarafından türlü sebeplerle bertaraf 
edilmesi, mevcut müeyyidelerin kifayetsizliği, 
bunların teşkilât bünyesinden tasfiyelerine ekse
riya imkân verememekte ve bu halde haklı olarak 
Vatandaş şikâyetinin artmasında ve âmme hiz
metlerinin aksamasına sebep olmaktadır. 

Karma Komisyonun esbabı mucibe lâyiha
sında da çok güzel izah edildiği üzere (Tahak
küm değil, hizmet maksadını kendine şiar edi- * 
nen bir iktidarın bu hale tahammül etmesi el
bette doğru değildir. Âmme hizmetlerinin hüsnü 
ifası mesuliyetini millete karşı yüklenmiş olan. 
böyle bir iktidarın bu hizmetlerin ifası için kul
landığı elemanları ne sebep ve suretle olursa 
olsun hizmete yaramaz hale geldikleri anda 
mevkilerinden uzaklaştırmak hak ve vazifesine 
sahip olması gerektir.) 

îşte kanun teklifimizin esas gaye ve hede
fini bu sebepler teşkil etmektedir. Maksat bu 
kadar halisane ve iyi niyete müstenit iken mu
halefet çevreleri başta olmak üzere bir kısım 
matbuatta bu kanunla memurlar arasında geniş 
bir tasfiye yapılmak gayesinin güdüldüğü, me
murların teminatsız hale getirildiği ve keyfî 
muamelelerle mağdur edileceklerinin iddia edil
diği teessürle görülmektedir. 

Halbuki yukarda da belirttiğimiz gibi gaye
nin memurlar arasında geniş bir tasfiyeye git
mek değil, sadece bugün vatandaşın şikâyet 
mevzuu olan, halka hizmet etmiyen dünün kötü 
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itiyatlarından kendini kurtaramıyan, siyasi te
sirlerle hareket edenlerin ve bu itibarla âmme 
hizmetlerini aksatanların vazifelerine nihayet 
vermek salâhiyetinin hükümete ve mesul makam
lara tanınmasından başka bir şey olmadığının 
bilinmesi icabeder. Nitekim mutlak azil mües
sesesi ihyası fikrinin iltifat tmlmaması onun 
yerine bugünkü vekâlet emrine alma müessese
sinin tatbikatta işler müessir hale getirilmesi 
yoluna gidilmesi, teşkilât emrine . alınanların 
altı ay zarfında tekrar hizmete almabilmeleri 
ve haklarında karar verilenlere kaza yoluna 
değilse bile bu kararlar hakkında üst mevkilere 
müracaat yolunun açık bırakılmış olması bu 
gaye ve iyi niyetin delilleridir. 

Esasen büyük tasfiye hareketlerine giderek 
âmme hizmetleri kadrolarının geniş şekilde bo
lalmalarına, binnetice işlerin yüz üstü kalma
sına mahal verilmemek lâzımdır. 

Bundan başka kendilerinden emin olan, hiz
metlerinden gereği gibi istifade 'edilen, vazife
lerini lâyikıyle görenlerin böyle bir kanundan 
hiçbir korkuları olmamak lâzımdır. Nitekim bu
gün âmme hizmetlerinde ücretli olarak veya İk
tisadi Devlet Teşekküllerinde, bankalarda hiçbir 
teminat ve imtiyaza sahip olmıyarak fakat fera
gat ve dürüstlükle çalışan binlerce insanın böy
le bir 'iddia ve endişeleri mevcut bulunmamak
tadır. Ve nihayet Devlet memuru dokunulmaz 
bir kişi ve memuriyet mevkii de bir gedik değil
dir. Bu mevkilerde ancak vazifesini bugünkü re
jime uygun bir şekilde ifa edenlerin kalması 
matlup ve zaruridir. 

Nihayet hiç şüphe etmiyoruz ki bu kanun va
zifeliler üzerinde terbiyetkâr bir müeyyide tesi
rini gösterecek müspet neticelerini kısa zamanda 
verecek veyahut da mevcudiyetleri hizmetleri re
jime zararlı olanlar hakkında süratle müspet ka
rar alınmasını ve binnetice âmme hizmetlerinin 
daha verimli görülmesini ve vatandaş şikâyetle
rinin azalmasını veya önlenmesini temin edecek
tir. Ancak beklenen neticenin tam ve katı olarak 
alınmasına yalnız bu kanun kâfi gelmiyeceğine 
de işaret etmek isterim. Bu itibarla memur sta
tülerimizin Devlet teşkilât sistemimizin çalışıma 
usullerimiz de süratle yeni baştan gözden geçi
rilmesini, âmme işlerinde rasyonel çalışma yolla
rının bulunmasını, muamelâtta kırtasiyecilik 
usullerinin terkedilmesini, teşkilât kadrolarının 
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adedi az fakat kalitesi yüksek elemanlardan teş
kilini ve nihayet Barem Kanunu tetkikatmm sü
ratle ikmal edilerek memur vatandaşlarımıza bu 
günün hayat şartlarına uygun yaşama ve gelir 
imkânlarının teminini Hükümetten bilhassa rica 
ediyorum. 

Hükümetten bir 'istirhamım da şudur : Büyük 
Meclisimiz bu kanunla Hükümete büyük bir sa
lâhiyet vermekte ve bu suretle ona olan itimadı
nı bir kere daha teyidetmektedir. Bu kanuni sa
lâhiyetle iktifa edilmiyerek bu kanunun esprisi
nin getirmek istediği yeni ruhun yarının Devlet 
işlerinde vazife alacak olan gençlerimize tahsil 
sıralarında, bugün vazifede olanlara bütün im
kân ve vasıtalarla esaslı bir takip hissiyle telkin 
ve izah edilmesi lâzımdır. Aksi halde bütün iyi 
niyetimize rağmen matlup neticenin istihsali 
mümkün olamaz. 

Muhterem arkadaşlar; teklif hazırlanırken bir 
noktada zühul olmuştur; halen Vekâlet veya 
Umum Müdürlük emrine alınmış bulunan me
murların durumları mevzuubahistir. Bunların 
vaziyetleri bu teklifte nazarı itibara alınmamış
tır. Şimdi yaptığımız bir muvakkat madde ile, 
halen Vekâlet veya Umum Müdürlük emrinde 
bulunanlar hakkında da bu kanunun tatbik 
edilmesini teklif ediyoruz. 

Son sözüm; bu kanunu tatbik edecek olanlara 
şimdide* muvaffakiyetler dilemek, millî hayatı
mız için hayırlı olmasını temenni etmektir. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Başvekil biraz 

önce teklifi burada savundular ve mutadları 
veçhile savunmalarını maziye, tahakküm idare
sine, geçmişe istinadettirdiler. Bugünün müda
faası yapılırken en kolay ve en basit müdafaa 
tarzı maziye hücum etmek, maziden misaller 
vermektir. O devrin eğer mesulleri, müntesip-
leri varsa, Sayın Menderes onlardan biridir. O 
devrin Başbakanı, parti müfettişleri, o devrin 
milletvekilleri şimdi Demokrat Partinin idare
cileridir. Biz bugünün zihniyet değişikliğini ten-
kid ederken ve tenkidlerimizi yaparken mazi
den ziyade bugünün gidişlerini ve zihniyeti hu
kukun ışığında tahlil ve tesbit etmeliyiz. 

Ben burada mütalâalarımı dermeyan eder
ken ikinci yola başvuracağım. Hukuki bakım
dan meseleyi tahlile çalışacağım. 

Başbakan dediler ki, memur statüsünde ba-
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sit bir değişiklik yapıyoruz, bu hususta her han
gi bir endişeye lüzum yoktur. Bir değişiklik 
mevzuubahistir. Ama haddizatında basit bir şey 
değildir. Memuru kapı dışarı edeceksin fakat 
onun idari kazaya veya adlî kazaya başvurma 
yollarını kapayacaksın. 

Teşriî organlar, parlâmentolar kendileri ka
nun yapıcıdırlar. Burada ise bu vazifelerinin 
devamı olan kazai organın vazifelerinden bir 
kısmını alıp icranın emrine vermektedir. Bu
rada doğrudan doğruya Anayasa hukuku ile 
karşı karşıyayız. Kanunların hükümranlığı Par
lâmentoların elindedir. Bir de kanunların üs
tünlüğü vasfı vardır. Kanunların üstünlüğü o 
kanuna bütün vatandaşları kül halinde zaruret 
hissini uyandırmaktır. Kanun yaparken Parlâ
mentonun, bütün milleti o kanunun zaruretine 
samimî surette inanması ve hürmet duygula
rını temin etmesi lâzımdır. Bilhassa muhalefeti 
inandırmaları icabeder. Zaten parlâmentoların 
sorumsuzluğunun kanuni mahiyeti budur, ka
nun kolektif iradenin, âmme iradesinin mahsu
lüdür. Kanunun adaletsizliğe, haksızlığa sebebi
yet ve:nmiyeoeği1, beidaıhati bu noktadan neşet 
eder. Bu kanaat ve objektif görüşüdür ki, ka
nunu yapanların sorumsuzluğunu meydana ge
tirir. Eğer kanunlar bir haksızlığa sebebiyet ve
rir ve adaletsiz şekilde yapılırsa o kanun üs
tünlük vasfından mahrum demektir. Şfmdi ge
len bu teklif bu vasfı haiz midir, değil midir? 
Bunun tahlilini yapalım. Ve her şeyden önce 
Anayasaya uygun mudur, değil midir? 

Hukuk Devletinde veya hukuka bağlı bir 
Devlette kanunlar Anayasaya mugayir bir şe
kilde yapilamaz. 

Şu hukuk Devleti veya hukuka bağlı Devlet 
tâbirini daima kullanmaktayız, acaba bu ne de
mektir? Bunu şöyle tarif edebiliriz : Teşriî or
gan Anayasaya ve umuma, hukuk prensiplerine 
mugayir kanun yapamazsa, icra organı kanun
lara ve hukuka mugayir hareket etmezse ve 
bunlar birer teminata bağlanırsa işte o Devlet 
bir hukuk Devleti vasfını haizdir. Şimdi bizde 
Anayasaya mugayir bir kanun yapılabilir mi? 
Bu ıda Teşlkilâıti' Esasiyeınin 103' ıncü maddesinde 
musarrahtır. Kanunlar Anayasaya mugayir ola
maz. Ama burada kontrol ve teminata dair ne 
bir hüküm ve ne de bir müessese vardır. Diğer 
taraftan icranın, kanunlara ve hukaka aykırı 
hareket etmesi halinde teşri organının bunu te-
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minata bağlaması lâzımdır. Şimdi bu teklifle 
icra kanunlara ve hukuka mugayir hareket et
mişse teminat mevcut mudur? Hayır! Teminat 
bu kanunla kaldırılıyor. Farzedelim ki, bir me
mur haksız ve keyfî bir şekilde vazifesinden uzak
laştırılıyor. Misıal vermiyorum, objektif olarak 
anlatıyorum. Şimdi icranın böyle bir şeye karar 
vermesi karşısında haksızlığa ve mağduriyete 
uğrıyan bir memur teminata bağlanmış bir mü
esseseye müracaat edebilecek mi? Yani gidip 
Şûrayi Devlete dâva açabilecek mi? Hayır! Hiç
bir şekilde kazai mercilere müracaat hakkı ol-
mıyacaktır. O halde icranın kuvveti karşısında 
bu memur haksızlığa ve adaletsizliğe uğrıya-
caktır. Bunun aksini hiç kimse1 iddia edemez, 
bir tek istisna dahi olsa. Bu yol açık bulunmak
tadır. 

O halde bu, Anayasaya mugayir, Hukuk 
D'evleti mefhumuna mugayir bulunmaktadır. 
Teşriî organın kendisine bağladığı ve elinde 
tuttuğu egemenlik hakkını, kanun yapmak hak
kını, kanunlara riayetle vazifelendirdiği kaza 
organının salâhiyetini icranın emrine vermek, 
çok mühim bir Anayasa dâvası ve meselesidir. 
Bir taraftan icra, kaza organının, nalâhiyetle-
rini eline almaktadır, diğer taraftan millî ege
menlik mefhumiyle bu teklif telif edilebilecek 
bir durumda bulunmamaktadır. 

Millî hâkimiyet kanun yapmak, karar ver
mek, bunları tatbik etmek ve bu kanun ve ka
rarların tatbikmdan doğacak ihtilâfları hallet
mektir,. Kanun yapmak Büyük Millet Meclisine 
ve parlâmentolara ait olup teşriî vazifedir. Bun
ları tatbik etmek de icranın vazifesidir. Fakat 
tatbikattan çıkan ihtilâfları halletmek kaza or
ganının vazifesi, idari kazanın vazifesidir. Şim
di idari kazanın vazifesini icraya terketmekt'e-
yiz. Ve idari kazaca halledilecek büyük mese
leleri icranın eline vermekteyiz. Bu hal, millî 
hâkimiyetle telif edilemez. Mevzuatımız karşı
sında bu teklifin mahiyeti meydandadır. De
mokrat Parti programının 23 ncü maddesini 
müsaadenizle okuyacağım.. (Soldan «o bizim 
sesleri, onu biz biliyoruz» sesleri) (Devlet vazi
felerinin günden güne artması ve Devletin si
yasi ve idari bünyesinde iktisadi karakterin 
daha belirgin hale gelmesi yönündeki gelişme 
memur meselesini umumi hayatın çetin bir me-
s'elesi haline koymuştur. Memurların her şeyden 
evvel halka hizmet duygusu taşımaları vazife, 
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mesuliyet hislerine bağlı ve ehliyet sahibi olma
ları...) (Tamam işte sesleri) (Programımızda 
da var sesler)... Müsaade buyurun. 

REÎS — Müsaade buyurun, sözlerini ikmal 
etsinler efendim. Buyurun Sırrı Bey. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — (Bu husus
ların sağlanması için bilhassa şju esaslar üzerin
de önemle durulması ve objektif usullere bağlan
ması...) Usul yok ki, memurların hal ve âtilerinin 
emniyet altına alınması, tekrar ediyorum, me
murların hal ve âtilerinin emniyet altına alın
ması, (Soldan, tamam sesleri) emeklilik ve gün
lük geçim endişelerinin giderilmesi memurların 
tâyin ve terfi ve cezalandırılmaları hususunun 
takdirden ziyade objektif usullere bağlanması...) 
(Soldan, bağlıyoruz sesleri) 23 ncü madde, me
murun tâyin, terfi ve cezalandırılmalarının ob
jektif usullere bağlanması takdirden ziyade ob
jektif usule bağlanmasını izah etmektedir. Ka
nun teklifinde ise tamamen takdirî usul ihtiyar 
edilmektedir. Hangi objektif usul? Usul yok ki, 
tamamen takdirî, hal ve âtileri hangi kanunla 
teminat altına almıyor, bütün memurların hal 
ve istikballeri âmirlerinin ve âmirlerinin üstün
de siyasette birinci derecede mevkii bulunan ba
kanların dudakları arasında bulunacaktır. 

Ne halleri ve ne de âtileri teminat altında 
olacak, ne de objektif usule bağlanan bir şekil 
olacaktır. Bu da programınıza tamamen aykırı 
bulunmaktadır. Buna mevzuatımızda 1728 sa
yılı ve 16 . V . 1951 tarihli Büyük Millet Mecli
sinin bir karariyle de başlanmıştır, icranın tak
dir salâhiyetini, icra organın, idari kazanın ka-
rıştırılmıyacağmı ve müdahale edilemiyecceğine 
dairdir. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
(B) fıkrasiyle Danıştaya, emekliye sevk halinde 
müracaat yolu da kapatılmış bulunuyordu. Bir
kaç gün evvel çıkmış bulunan Emekli Kanunu-

.nun bâzı maddelerinin değişmesiyle Şûrayi Dev
lete başvurmak hakkı da nezedildi. Hakkı ha
leldar olan veyahut bu zehapta bulunan büyük 
bir vatadaş kitlesi ne yapacak? Şimdi bununla 
bütün memur zümresinin müracaat hakları ve 
yolları tamamen kapanmış bulunuyor. Sayın 
Başbakan burada isviçre'den misal verdiler, de
diler ki .-«isviçre'de memur 3 senelik dönemle hü
kümetle arasındaki - ister sarih, ister zımni ol
sun - mukaveleyle memuriyetini temdidetmek-
tedir.» 
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Evet, İsviçre'de böyledir. Ama bunun sebe

bi şudur : isviçre'de birçok memuriyetler inti
hapla yapılmaktadır. Bu intihaba muvazi ve 
mücavir olmak üzere diğer memurlar için de 
böyle bir mukavele usulü ile bir memuriyet sta
tüsü ihdas edilmiştir. Fakat hiçbir zaman isviç
re'de vatandaşın icranın kararma karşı Fede
ral Mahkemeye dâva açma hakkı iskat edilme
miştir, böyle bir dâvanın açılmasına hiçbir mâ
ni yoktur. Halbuki buradaki bu teklifle icra
nın kararma ve hareketine karşı idari kaza yol
larını kapatıyoruz ve esbabı mucibemizde de 
İsviçre'den bahsediyoruz. Halbuki arz ettiğim 
gibi, isviçre'de memur ve vatandaş haksız bir 
şekilde verilen bir karara karşı Federal Mah
kemeye başvurmak hakkını haizdir. Meselenin 
mühim ciheti buradadır. Hele Fransa'da gün 
geçtikçe idari kazanın icra üzerindeki muraka
besi artmaktadır. Orada memurlar grev yapa
bilir, orada memurlar sendika kurabilir, orada 

memurlar kendi tezkiye varakalarını ve hakla
rındaki bütün teftiş varakalarını tetkik edebi
lir. Bunların bizde hiçbirisi yoktur. Tek temi
nat gûrayı Devlete başvurmaktır. Şimdi onu da 
elinden alıyoruz. 

Amerika'dan misal veriliyor; Amerika'da 
memurlar hakkında vatandaş şikâyet ederse 
parlâmento tahkikat yapıyor. Bu nüfus kâtibi 
hakkında dahi yapılmaktadır. Bizde ise en yük
sek bir memur veya altmış lira asli maaşlı bir 
hâkim hiçbir kazai mercie başvurmadan icra
nın tehdidi altındadır. 

Memuriyet statüsünden bahsedildi. Bizde 
Cumhuriyet idaresine kadar memur icra orga
nının mutlak olarak elinde idi. Mazulini me
murin sınıfı vardı, icra organı memurları di
lediği zaman.azledebiliyordu. Buna rağmen ma-
zuliyet maaşı alanlar olduğu gibi, tekrar me
muriyete fasılalarla tâyin imkânı mevcut idi. 
Şûrayı Devlet kurulduktan sonra, 1877 tarihi
ne kadar yani Abdülhâmit'in Anayasayı met
ruk bir hale getirmesine kadar; vatandaşların 
bâzı ahvalde Şûrayı Devletin bâzı dairelerine 
müracaat hakkı tanınmış bulunuyordu. 

1926 senesinde Şûrayı Devlet kanunla tek
rar kurulduktan sonra icranın kararma karşı 
kaza yoluna başvurma yolu temin edildi. Yani 
Şûrayı Devlet her hangi bir sebeple memurun 
kısmen veya bir zaman takyidi ile uzaklaştı-

I rılması karşısında, idarenin takdir hakkını bile 
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tetkika karar verdi ve bu yolda içtihada var
mış bulunmaktadır. Memur statüsünün iki cep
hesi bulunmaktadır. 

Birinci cephesinde sayın Pertev Arat'La 
müşterekiz. Âmımıe hızımetinin iyi görülmesi, 
'memurum halk hizmetimde, halkıımıza daha çok 
faydalı ve yararlı1 olması, memurun karakterli 
ve ehil olması ve bunların temin edilmeısi, te
minat altıma alımırnası mevzuunda müşterekiz. 
Bunun temrin edilmesi, demokratik idareinim iyi 
işlemesini temim ©der, vatandaşın idareye karşı 
güvenini artırır. Vatandaşa hizımet içim <bu 
şarttır. Ama işin ikinci esas noktası da vandır. 
Bu hizmeti d er uhde edecek memur vatandaşın 
emniyet ve huzur içinde olması lâzıımgelir. Bu 
emniyet ve huzur âmirin takdirime ıb ağlanırsa, 
eğer keyfî olursa siz o Devlet memurumdan me
deni cesaret, siz o Devlet memurumdan, çalışma 
zevk ve -şevki, siz <o Devlet memurumdan kolay-
ilıik'la iyi hizmet bekliyemıezsizimz. Korlku nere
de nöbet beklerse orada vicdanlar sızlar ve su
sar. Vicdanlar kemdi objektif kanaatlerine 
göre hareket letımıezıleirse iyi iş çıkmaz, Biz bu 
kanunla memura 'bir taraftan iyi hizmet ede
ceksin diyoruz, ama ölbür taraf tan da icranın. 
bütün keyfî hareketlerine karşı her türlü temi
nattan mahrum kalacaksın, diyoıruz. Vatanda
şım ve halkımızın /karakterli, ehil ve istikbali 
teminat 'altıma alınmış meımur tarafından işi an
cak sürat ve doğrulukla yapıiaibilir. İstikbali 
ımeçhul, korku ve endişe içinde buılumam me
mur halika iyi hizmette bulunamaz. Demokrat ilk 
memleketlerde memur ıslahatı bu şekilde yapıl
maz, Memur ıslahatı memuriyete alınma ve 
ımemuriyet sırasında komtrol, teftiş ve tezki
yelerle yapılır. Omdan sonra ehliyetin inkişafı 
da karakterle 'beraber komtrol altımda tutul
makla temin edilebilir. Biz bu teklifte vatan
da»? memuru bütün hu yollardan mahrum etmek 
yolundayız. 

Demokratik rejimlierde idare ve iktidar müm
kün olduğu kadar memura geniş haklar tanır ve 
onu hukuki himaye altıma alır. Aksine dikta 
rejimlerde ise idare ve iktidar memur zümresi 
üzerimde kendi nüfuzunu ve kemdi idaresini 
ve kemdi tahakkümünü temin ve tesis etmek 
için hükümler hazırlarlar ve getirirler. 

iktidarların başlıca normal vazifesi demok- j 
ratik bünye içerisinde memuır statüsünü bu iki j 
esasla birbirine müsavi şekilde telif ve mezcet-
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ınesidir.' Memurdan ehliyet ve karakter istedi
ğimiz kadar mıeımurun ehliyetli ve karakterli 
loılmasımı temin edecek teminatı ımeımura verme
liyiz. Memurlara ıbu teminatı vermedikçe iste
nilen metice elde edilemez. Bunu beklemek 
kendilerinden kahramanlık istenmektir. 

iBu kanun bir ıslahat kanunu dğildir. Zira 
daimî ve umıumi bir karakteri haizdir. Memur 
daimî ve. umumi olarak idaremin keyfî kararla
rımın kendisine tatbik edileceği korlku ve en
dişesi içinde kalacaktır, 'daimî surette huzur
suzluk duya çaktır. 

ıSomra, denilmektedir ki vekâlet emrine alın
mak bir azil değildir. Hayır; bu, vekâlet emri-

-me alınma «müessesesi değildir. Bu azildir. Bu, 
daimî ve umumi şekilde ibir azil muamelesidir. 
;788 sayılı 'Kamum vekâlet emrine alınmayı 60 ncı 
maddesinde şu umumi vasıflarla tesbit etmiştir1: 
Bu tâyin edildiği usule göre ve lüzumu sabit 
olduğu takdirde muayyen bir müddet için me
mur statüsü dışında ıbırakiilmasıdır. Memur 
vazife ve salâhiyetten uzaklaşıyor ama memur 
statüsünün içindedir ve lüzumu sabit olduğu 
takdirde tatbik edilir. Memur Ibu muamelenin 
haksızlığıma ıkaami ise Devlet Şûrasına başvura
bilir ve Devlet Şûrası hu kararı ref 'edebilir. 

'Halbuki gelen teklif bu şekilde değildir ve 
azil mahiyetindedir. Diğer taraftan vekâlet em
ri bir ihtiyat tedbiridir. Memuru vazifesinden 
mıuayyem bir zaman uzaklaştırmak ve hizmet 
görmesi nispetinde, muayyen nispette bir maaş 
vermektir. Bu teklifte derpiş edilen şey ise ic
ranın gördüğü lüzum üzerine memuru altı ay 
vekâlet emrine alıp somunda memur statüsünün 
dışına atmaktır ve azletmektir. 

Aziz arkadaşlarım, bugünkü 788 sayılı Me
murin Kanununun 60 ncı maddesindeki Vekâ
let emri müessesesinin hukuki unsurları bun
dan ibarettir. Azil müessesesinin Kanunumuzda 
mevcut 59 ncu maddedeki idari azil meselesi ise 
icra organına geniş bir yetki vermekte idi ve 
lâğvedilmiş bulunmakta idi. Bu teklifle bu 
müessese yeniden getirilmektedir. Şu farkla ki 
orada azil müessesesi için her memura göre 
muayyen sebepler 'mevcuttu, yani muayyen 
ahvalde azil mümkündü, burada hiçbir sebep 
tadat edilmiyor, şu ve şu sebeplerden dolayı 
memur statüsünün dışında memurun bırakıla
cağı hakkında hiçbir kayıt yoktur. Demoklesin 
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kılıcı memurun başı ucunda asılı duracaktır. 
Ne gibi hareketle ve ne gibi tedbirle bu hare
ketten kurtulacağına dair hiçbir kayıt yoktur. 
Doğrudan doğruya bir huzursuzluk kaynağı, bir 
huzursuzluk âmili olacaktır. 

MAARİF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Her zaman böyle söylediniz, fakat 
öyle olmadı. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Üniversite 
hocaları da bu kanunla idarenin emrine veri
lecektir. Kanun teklifinin birinci maddesinin 
vaz'ettiği esas prensip üniversite hocaları için 
değiştirilmiş bulunuyor. Acaba niçin? Orada 
memurun vekâlet emrine alınabilmesi için «tâ
yin edildiği usule göre» tâbiri vardır. Teklifin 
birinci maddesi de bu esası vaz'etmektedir. Üni
versite hocalarında ise bu esas değiştirilmekte, 
tâyin edildiği usule göre değil, doğrudan doğ
ruya Maarif Vekilinin takdirine bırakılmak
tadır. Bununla üniversite muhtariyetinin telifi 
mümkün müdür? Bunu iddia edenler, hukuki 
mesnetlerle buraya gelip izah edebilirler mi? 
Bu izahı bilhassa kanun teklifi sahiplerinden 
ve muvakkat encümen sözcüsünden beklemek 
ve istemek hakkımızdır. Üniversite muhtariyeti 
ile bu teklif arasında bir münasebet bulmak ve 
bunu izah etmek müşküldür, hattâ muhaldir. 
Hele üniversite rektörünün teminatının bir 
odacı teminatından daha asgari hadde getiril
mesi hakikaten çok fecidir. Bu demokrasimize 
şeref vermiyecektir. («Sizin zamanınızda nasıl 
şeref vermişti?» sesleri) Bu kanunla bir üni
versite rektörünü Maarif Vekili azledebilecek. 
Fakat bir odacı ancak tâyin edildiği usule gö
re azledilebilecektir.. Bir üniversite rektörü
nün kıymeti bir odacı kadar bile kalmadı. 
(«Sizin idarenizde kalmış mı idi?» sesleri, gü
rültüler) Sonra 60 lira maaşa kadar olan hâ
kimlerin durumu... 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Daha 
yukarısını da bırakmıyacağız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Yakanızda 
taşıdığınız rozet bir gün size lanet edecektir. 
Bunu bir düşünün! Ve daima düşünün! 

ÂBİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Sırrı 
Bey ölçülü konuşun, rica ederim. Her halde 
daha iyi konuşabilirdiniz. (Hakaret ediyor ses
leri) 
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| REİS — (Sırrı Beye hitaben) daha yumu

şak konuşunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Reis bey, siz 

benim bu kürsüde konuşmamı temin ediniz. 
REİS — Bir saattan beri konuşuyorsunuz. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Asli maaşı 

60 liraya kadar olan hâkimlerimiz, Hâkimler Ka
nununun 82 nci maddesinin teminatından mah
rum kalacaklradır. Büyük Millet Meclisi adına 
icrayı kaza eden ve türlü tesirden azade olması 
icabeden 60 liraya kadar olan hâkimleri huzur
suzluk içinde bırakacaksınız. Tevzii adalet eden 
hâkimleri her türlü teminattan mahrum edecek
siniz. 

I MUHİTTİN ÖZKEFELl (Samsun) — Ne
reden çıkarıyorsun?... Biz hâkimler teminatının, 
memurlar teminatının değil millet hizmetlerinin 
teminatı peşindeyiz. 

REİS — Sırrı Bey, tahrikkâr konuşmayın ri
ca ederim. Devam buyurun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Diyarbakır 
milletvekilleri bilirler, 1947 de Lice'de Cumhuri
yet Savcısı iken Halk Partisi iktidarı partizanla
rın şikâyeti üzerine beni de vekâlet emrine almış
tı. 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Diyar
bakırlılar, kurşuna dizilenleri de bilir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet, C. H. 
P. iktidarı beni vekâlet emrine aldı. Eğer ben 
orada teminata sahip olmasaydım, boyun eğer
dim... (Gürültüler) Müsaade buyurun efendim... 

REİS — Mevzuunuza devam edin Sırrı Bey. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — O teminatın 

ne demek olduğunu ben bilirim. O teminatın mu-
kaddesliğine inanırım. Müdafaamı yaparım. Ben 
o teminat olmasaydı 1947 yılında Lice'de Cum
huriyet Savcısı bulunurken, o zamanki iktidarın 
keyfine göre yaranmak istiyen bâzı partizanların 
tesiri altında kalırdım. (Gürültüler) bu sebeple 
teminatla teminattan mahrumiyetin tesirini bile
rek hakikatları izah ediyorum. 

REİS — Müsaaade buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Hâkim temi

natı ne Türkiye'nin, ne şu ve ne de bu memle
ketindir. Hâkim teminatı yüz. yılların, bin yılla
rın getirdiği ihtiyaç ve zaruretin mutlak ve şe
refli neticeleridir, bütün demokrasilerin ana te
melidir, teminat kalesidir, demokrasinin mâna 
ve ruhudur. Şimdi biz hâkimleri bu teminattan 
mahrum etmek yolundayız. 
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ZÜHTÜ URAY (Aydın) — Hâkime yum

ruk attığınızı söylüyorlar, doğru mu?.. (Gürültü
ler) 

SIRRI AT AL AY (Devamla) — Hırsız olur
sa... Vurulan hakkın, kanunun yumruğudur. 

RE IS — Müsaade buyurun, muhavere şekli
ne sokmayın, rica ederim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Teminattan 
âri olan bir hâkim adaletteki hizmetlerini lâyı-
kiyle ifa edemez. Hâkimlik yapmış olan arkadaş
ların bunu iyi bilmesi icabeder. Ne yazık ki, 
ne hazindir ki, bilhassa bu hususta fazla şiddet 
gösteren, ve itiraz edenler de hukukçu arkadaşla
rımız olmaktadır. («Sizin söylediğiniz şekilde öy
le bir teminat diye bir şey yok ki,» sesleri) (Gü
rültüler) . 

Aziz arkadaşlar, sonra vekâlet emrinde altı ay 
beklemek ne demek?. Memur bütün teminatlar
dan mahrum bir şekilde vekâlet emrine alınacak 
ondan sonra da altı ay bekliyecek, niçin?. 

Eğer memur altı ay içinde yaranırsa, sadakat 
yemini ederse... (Hayır sesleri) D. P. ye şirin gö
rünmek için mi?. 

ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Hayır 
öyle değil; hata olursa hatayı tamir içindir. 

AKÎF SARIOĞLU (Muğla) — O, Paşa ba
banız zamanında idi. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Uzun yıllar 
Paşa babanın elini öpen kimse bana, Paşa ba
ban diye hitabedemez. Ben Paşa babanın elini 
dün menfaat için öpenler gibi öpmüş değilim. 

REÎS — Rica ederim. Müzakere âdabı kay
boluyor. Sırrı Bey siz de tahrikâmiz kelimeler 
intihabetmek suretiyle konuşuyorsunuz. Rica 
ederim böyle yapmayın. Kendi noktai nazarınızı 
ifade buyurun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Memur 6 ay 
işinden uzakta kalacak. Nihayet sadakat gös
terirse memuriyetine iade edilecek dedim. (Sol
dan gürültüler). 

REİS — Efendim, kendi noktai nazarını, 
kendi anlayışını söylüyor, rica ederim, karşıla
mayın. 

SIRRI ATALAY (Devraıla) — Sultan Ha-
mid devrinde bir kaymakam azledilmiş. Kay
makam memuriyetine iade edilmesi için müta-
addit kereler müracaatta bulunuyor, fakat bir 
türlü işe alınmıyor. Nihayet bir gün intihap ko
misyonuna gidiyor. Niçin beni işe almıyorsunuz 
diyor, ihtiyarsın, yaşlısın, iş yapamazsın, diyor-
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lar. Derhal nasıl olur? Ben 1258 doğumluyum. 
Hiç bu doğumlu olanlar ihtiyar sayılırlar mı? 
Demiş. Sultan Hamid yaşlı görünmekten çok 
korkar ve bu husustaki imaları şiddetle cezalan
dırırdı. Kaymakamın bu sözleri üzerine, inti
hap komisyonunu bir telâş ve korku alır ve 
derhal mazul kaymakamı tâyin ederler. 

Şimdi, acaba Devlet memurları da böyle al
tı aylık intizar devresi içerisine sokulunca, on
ların haysiyetlerini D. P. ocak başkanlarının 
kurşuna dizmelerine yol açmıyacak mıyız? On
ları ocak başkanlarının tehdit ve tazyiki altın
da mı bulunduracağız? Bu endişeyi nasıl kal
dırabilir ve nasıl silebilirsiniz? Bu mümkün 
olacak mı? 

AKÎF SARIOĞLU (Muğla) — Eski gözlük
le görüyorsunuz. 

NECMl ATEŞ (İstanbul) — O sizin zama
nınızda oluyordu. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sizin devre
nizde çok gördük. Merak etmeyin bizde yoktu. 
Sizin zamanınızda o kadar çok gördük ki.. Da
ha dün denecek kadar yakın bir zamanda, 2 
Mayıs 1954 .seçiminde Sayın Ziraat Vekilinin 
Kars'a Orman Müdürlüğünün jipini verdiği ve 
her gün harcırah verdiği bir şahıs aylarca D. 
P. nin adayı olarak karşımıza çıkarıldı (Soldan 
şikâyet etseydin sesleri) Şikâyet ettik. Hangi 
kanuni muamele yapıldı? Çünkü, Demokrat 
Partinin adayı idi. (Gürültüler) Elinizdeki kıs
tas bu mudur? Böyle olacak değil mi? (Gürül
tüler, konuşmalar). 

REÎS — Müsaade edin, bu artık Meclis mü
zakere usulünü geçti. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Aziz arka
daşlarım; bir taraftan Kırşehir'in kaza olması 
öbür taraftan (Gürültüler, sadede sesleri). 

REÎS — Sadetten uzaklaşmayın efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sadetteyim 

efendim. Çıkan bir kanun üzerinde konuşamaz 
mıyım? Lütfedin, kerem edin, dinleyin. Bütün 
bunlar bir karanlık gecenin ruhlarımızı sardı
ğını bize hissettirmektedir. (Gürültüler) Bu 
gece ne kadar karanlık ve ne kadar uzun olur
sa olsun nurlu ve aydınlık bir şafağın bu mem
leket üstünde tekrar doğacağına kaaniyiz. Ve 
bunun hukuki ve kanuni mücadelesini cesaret
le yapacağız! (Sağdan alkışlar), (Soldan gürül
tüler)'. 

REÎS — Sebati Ataman, 
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REİS — Sebati Ataman. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SEBATİ 

ATAMAN (Zonguldak) — Çok muhterem arka
daşlarım ; muhalefet partilerine mensup arka
daşlarımızın, getirilen kanun teklifi hakkındaki 
mütalâalarını hep dinledik. Bunların mühim 
ve büyük kısmı; mûtat, demokrasi, hak, hukuk, 
insanlık, ideal v. s. edebiyatıdır. Ve bunlar he
men hemen D. P. yi itham ve iftiralar içinde 
bırakmakta olan ve eğer Servantes tekrar ya
şamış olsa idi ona tekrar yeni şaheserler yarat
mak imkânını verecek şekilde olan beyandan 
ibarettir. Bendeniz mevzuun bu politik ve edebî 
tarafına cevap vermiyeceğim. Yalnız son be
yanları arasında dişe dokunur ve belki de şüp
heyi çekebilecek olan bâzı noktalara cevap ve
receğim. Her şeyden evvel bir hususta kendile
rini tenvir etmek isterim. Gerek Nüvit Yetkin 
arkadaşımız, gerekse Sırrı Atalay arkadaşımız 
her halde tasarıyı iyi okumamış olduklarından 
olacak, (60 liradan aşağı maaş alan hâkimlerin 
teminatı kaldırılıyor.) dediler. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Sen söyle
diklerimizi dinlememişsin Sebati Bey. 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Not et
tim. 60 liradan aşağı maaş alan hâkimler, Hâ
kimler Kanununun 82 nci maddesindeki temi
nattan mahrumdurlar, buyurdular. Zabıtlar bu
radadır. (Soldan, doğru sesleri). 

Arkadaşlar, Hâkimler Kanununun 82 nci 
maddesinin mahfuziyetini ifade etmişiz ve demi
şiz ki, Hâkimler Kanununun 82 ncimaddesi 
mahfuzdur. Diyor ki : «Onun altında (bu kanun 
tatbik edilir.) demek suretiyle hâkimleri o mad
denin teminatından mahrum ediyorsunuz.» O 
maddeyi okumadıkları anlaşılıyor. O madde ne 
der? 60 liraya kadar olan hâkimler şöyle şöyle 
vekâlet emrine alınabilirler, der. Arkasından 
(ve bu takdirde bunlar hakkında Memurin Ka
nunu hükümleri tatbik olunur.) der. 

Biz de diyoruz ki, Memurin Kanununun ve
kâlet emrine mütaallik hükümlerini bu tasarı 
ilga ettiği için Memurin Kanunu yerine otoma-
tikman bu kanun girer, diyoruz. Bunda Hâkim
ler Kanununun 82 nci maddesinin altmış lira
dan daha çok alan hâkimler için tanıdığı, ka
bul ettiği hükümlerle zerre kadar bir tariz ve 
tearuz mevcut değildir. Bu tereddütlerini de... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şûrayı Devlete 
müracaat edebilecek mi? 
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NUSRET KÎRÎŞÇİOĞLU (Zonguldak) — 

Sus be! 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — İkinci me

sele; arkadaşlar bir tereddütlerini daha izale 
edeyim : 

Bizim getirdiğimiz kanun teklifi, iddia et
tikleri ve büyük iri kelimelerle, söyledikleri gi-
!bi, tedhiş .sistemi getiriliyor, teminat kaldırılı
yor, hak hukuk mahvoluyor, tahakküm idaresi 
kuruluyor, istibdat geri geliyor, şeklinde değil
dir. 

Muhterem arkadaşlar; bu vekâlet emrine 
alınma müessesesi mevzuatımızda, Memurin Ka
nunumuzda mevcut olan bir müessesedir. Bu 
müessese üç defa tadil geçirmiş, en son tadil 
Atatürk vefat ettikten sonra, 1989 senesinde ya
pılmıştır. (Soldan, bravo sesleri). Arkadaşlar; 
bu tadilde vekâlet emri müessesesi bilcümle me
murlara teşmil edilmiş ve Devlet Şûrasına git
mekten kurtarmak ikasdi mahsusiyle, (lüzum) 
diye umumi bir tâbir ve tadil ilâve edilmiştir. 
Bu tadilin sırf Ibu gaye ile yapıldığmıa, bu tadil 
yapıldıktan sonra Devlet Şûrasına vâ'kı olan 
müracaatlara kendi hükümetlerinin verdiği ve 
dosyalarda binlercesi mevcut olan cevaplar de
lil teşkil eder. 

Demişlerdir ki: (Lüzum sabit olduğu tak
dirde İkamın vekâlet emrinle alır. Bu lüzumu tak
dir etmek hakkı Hükümetindir, Devlet Şûrası 
buna bakamaz). Ve haklı olarak cevap vermiş
lerdir. Devlet Şûrası bu cevaplara - raporu
muzda açıkça ifade ettik - kendi takdirini ida
renin kullanması lâzımgelen takdir yerine ika
me ve vekâlet emri kararlarını iptal etmeye 
başlamıştır. Hakikatta o zamanki kanunun ga
yesi vekâlet emri tasarruflarının esas bakı
mından Devlet Şûrası murakabesine tâbi tutul
maması idi. Vâzıı kanunun maksadı böyle idi. 
ve tatbikatçıların anlayışları da bu idi. Devlet 
Şûrası tatbikatta vâzıı kanunun bu maksadın
dan, tatbikatçıların anlayışından başka bir yola 
gitmiş ve vekâlet emri lüzum meselesini, idare 
takdir etmiyecek, ben takdir edeceğim demiştir 
ve kendi takdirine göre idarenin tasarrruflarmı 
iptal etmiştir. Bu tatbikatta Devlet Şûrasına gi
dilmez kaydını koyarken yeni bir şey getirmiş 
değiliz. Mevcut vekâlet emri müessesesinde hu-
kukan ve ilmen meknuz olan bir hususu yanlış 
tatbikata mahal vermemek maksadı halisanesiy-
le tasrih etmişiz. Bir kazai organı, uzun sürecek 
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ve memlekette hakikaten kötü tesirler yaratacak 
ve millî ıstırap haline gelecek şekilde yanlış tat
bikata sevk etmemek kanun vâzımm vazifesidir. 
Kanun vâzıı, tatbikatçıların kendi maksadı dı
şında tatbikat yapmamalarına itina etmek mec
buriyetindedir. Biz bu tasarıya mevcut müesse
sede meknuz olan bir hükmü açıkça ifade etmek 
için koyduk. Yoksa antidemokratik ve Anayasa
ya muhalif bir hüküm getirmiş değiliz. (Soldan: 
Bravo sesleri) 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Arada sırada 
da «anladın mı?» Diyeceksin. (Gülüşmeler) 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, Sırrı Atalay arkadaşımız icra, 
kaza organının salâhiyetlerini elinden alıyor bu
yuruyorlar. Arkadaşımız dedi ki : «Bu kanun, 
icranın kanunlara aykırı hareket edip etmediğini 
kontrol edecek olan kazanın salâhiyetlerini icra
ya veriyor.» 

Şimdi arkadaşlar; kendisinin de pekâlâ ma
lûmları olması icabeder, çünkü Hukuk Fakülte
sinin birinci sınıfında okuturlar, idarenin, icra
nın tasarrufu iki türlüdür. B'iri hâkimiyet, di
ğeri de temşiyet tasarrufudur. Bunları huzuru
nuzda zikretmekten hicap duyuyorum. (Soldan: 
Zarar yok, öğrensinler sesleri) İcranın bu tasar
ruflarının cümlesi kazai murakabeye tâbi değil
dir ve tutulamaz. Tâbi tutulduğu takdirde icra
nın adım atmasına imkân kalmaz. O takdirde 
Ulus meydanındaki işaret ışıklarından kırmızı 
ışık yandığı zaman benim geçemediğimden dola
yı Devlet Şûrasına dâva açmaklığım lâzımdır. 
Tam geçeceğim sırada kırmızı ışığı yaktırdılar 
diye, bu tasarrufun iptalini dâva ediyorum. Bu
nun gibi icranın birçok tasarrufları vardır. Bun
lar tamamen kazanın murakabesi dışındadır. 
Kaza neyi murakabe eder : tcranm tasarrufu 
kanunlara uygun mudur, değil midir. Yani eğer 
bir kanuni hüküm mevcut olmadan idare o me
muru azlede/, idinden çıkarırsa veya vekâlet em
rine alırsa, şunu yapar bunu yaparsa, işte kaza 
bütün bunları murakabe ve kontrol eder. 

Halbuki bir kanun mevcut olur ve idare 
memura ihtar verebilir derse ve idare de ihtar 
verirse Devlet Şûrası «Sen memura ihtar vere
mezsin, ben olsam vermezdim» diyemez. Bir 
kanun varsa ve «idare, memuru vekâlet emrine 
alabilir» derse vekâlet de memurunu vekâlet 
emrine alırsa idarenin bu hareketi idari bir 
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j takdir olduğu için Devlet Şûrası bu dâvayı ele 
I alamaz. 

Kanuna uygun tasarruf m'eseleslyle ehli
yeti takdir meselesini ayırmak lâzımdır arka-

i daşlar. 
j Ehliyeti takdir, idarenin başında bulunan 

bir âmirin yürütmek mesuliyetini yüklendiği 
j vazifemin icabıdır. Halkın işini görürken, ehli

yetsiz gördüğü, memuru vazifeden uzaklaştır
mak, icranın yüklendiği mesuliyetin icabı ve 
onun hakkı ve vazifesidir. Çünkü vazifede ehli-

! yetsiz gördüğü memuru, tutarsa mesuliyetini 
taşıdığı hizmeti ifa etmek maksadına uygun 
hareket etmemiş olur. Onun için idarenin, icra
nın ehliyetsiz gördüğü memuru dışarıya çıkar
ması, vazifesinden hariç bırakması, onun vazi
fesidir. 

Şimdi arkadaşlar, Sırrı Atalay arkadaşımı
zın, tezat içinde olduğunu söylemek mecburiye
tindeyim, af buyursunlar, mevcut vekâlet emri 
müessesesini evvelâ müdafaa ettiler ve dediler 
ki : «vekâlet emrime alman memur, statünün 
içindedir.» Bununla ne kasdettiğini anlıyama-
dım. Benim bildiğim statünün dışındadır. Çün
kü kadrosu inhilâl eder, Vekâlet emrinde bu
lunan memur ticaret yapabilir, avukatlık ya
pabilir. Kendi zamanlarında çıkarılan bir tef-

I sıir mucibince memur statünün dışındadır. Ne 
irtibatı var memur sıfatiyle? Maaş alır. Ne za-

I man alır? Muvakkat bir zaman için. Bizim ge
tirdiğimiz tasarı nedir? Ne ilgisi kalıyor şu 
tasarı mucibince vekâlet emrine alman mamu
run? Vazife ile alâkası kesilecek. Ne ilgisi ka
lacak? Maaş alacak, bir. Ne vakta kadar ala
cak? Muvakkat bir müddet için, iki. Bu müddet 
zarfında tekrar tâyin edilecek mi, tâyin edilebi
lecek, üç. Şimdi getirdiğimiz şeklin mevcut 
müesseseden farkı şudur; iki seneyi altı aya in
dirmiştir. Altı ayda muvakkat, iki sene de mu
vakkat, 20 sene de muvakkat müddettir. 

Hukukçu geçinen bu arkadaş, burada iki 
sene ile altı ay müddetin hukuk bakımından 
kanun bakımından farklı olduğunu iddia edip
te vekâlet emri müessesesinin azil müessesesi 
olduğu iddiasında bulunamaz. (Soldan bravo 
sesleri) 

SIRRI ATALAY (Kars) — O zaman Devlet 
Şûrası vardı. 

I SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Devlet 
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Şûrasından bahsediyor arkadaşlar. Tekrar et
meyeyim, hazin oluyor. (Hayır, hayır sesleri) 

Muhterem arkadaşımız bunun azil müesse
sesi olduğunu iddia ederken yine tetkik etme
diklerini ifade etmek mecburiyeti pek hazin 
oluyor. 

Azil müessesesi nedir? 
Azilde memur maaş almazdı, maaş alabil

mesi için ikinci bir tasarruf, cevazı istihdam ka
rarı olması lâzım. Halbuki bizim getirdiğimiz ta
sarı memuru âmme hizmetinden otomatikman 
uzaklaştırıyor, tıpkı mevcut olan vekâlet emri 
müessesesinde olduğu gibi müddeti hizmetine 
göre üçte bir veya yarım maa§ alıyor ve muay
yen müddet zarfında tekrar tâyin edilmezse 
emekli hükümleri tatbik ediliyor. Azledilen me
mur cevazı istihdam kararı almazsa Privat per-
sonne haline gelir, emekli hükümleri tatbik edil
mez. Bunda hem maaş alıyor, hem de muayyen 
müddet zarfında tâyin edilmediği takdirde, 
emeklilik hükümleri tatbik ediliyor. Bunun azil
le hiç alâka ve münasebeti yoktur. Bu, kısaca 
vekâlet emri müessesesini işlemez bir halde iken 
âmme hizmeti nef 'ine işler hale. koyuyor. Bu ta
sarıda vekâlet emri müessesesi âmme hizmetine 
yararlı olmıyan, zararlı olan memuru hizmetten 
uzaklaştırmayı mümkün kılmaktır. Buna lüzum 
ve zaruret olduğu inkâr edilir mi? I^te biz bu 
kanunla bunu imkân dâhiline sokacak bir mües
sese ihdas ediyoruz. Mesele bundan ibarettir. 

Arkadaşlarım üniversite muhtariyetinden bah
settiler. Üniversite muhtariyetinin bizim getir
diğimiz hükümle bir alâkasını bendeniz göremi
yorum, bizim encümen de görmedi. Üniversite 
muhtariyeti nerededir, mesele oradadır. Muhta
riyet üniversitenin ilmî cephesindedir, bununla 
alâkası yoktur. Bir profesörün profesörlüğünü 
Maarif Vekili tasdik eder, üniversite muhtardır 
diye etmesin mi, bütçesi Büyük Millet Meclisin
den geçirilmektedir, geçirilmesin mi? Arkadaşlar 
üniversitenin muhtariyeti ilmî muhtariyettir. 
Üniversitenin bundan başka bir muhtariyeti var 
mı, ben bilmiyorum. Üniversitenin idari bir muh
tariyeti, yani üniversitenin Hükümet ve Devlet 
dışında; tamamen müstakil olmasını, kendi yağı 
ile kendi kavrulur bir vaziyette olmasını gerek
tiren bir kanun mevcut mu? Yoktur. (Soldan, 
bravo sesleri). 

Bu üniversite muhtariyeti ile ilgili' bir şey 
mi? Katiyen değildir. Fikirlerini takviye etmek 
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için ispat sanatına değil, hitabet sanatına mü
racaat ediyorlar. Bu gibi mevzular hitabetle is
pat edilemez. Diyorlar ki, üniversite rektörü
nün bir kapıcıdan, odacıdan farkı kalmadı. Bu 
hitabettir arkadaşlar. Kapıcıdan farkı kaldı, 
var, çünkü kapıcı bu kanunun birinci madde
sindeki teminata malik değildir, üniversite rek
törü ise bu kanunun getirdiği teminata malik
tir. Kapıcıyı attığın zaman altı ay maaş ver
miyorsun. Altı ay zarfında tekrar almadığın 
zaman emekliye sevk etmezsin, bu fark vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; kanunun katiyen 
şüphe caiz olmıyan mahiyeti hakkında bir tek 
cümle söylemekle sözlerimi bitireceğim : Bu 
kanun demokrasiyle, Anayasa ile ilgili bir ka
nun değildir; bu kanun âmme hizmetlerinin iyi 
ifa edilmesini temin için getirilmiş esaslı bir 
tedbirdir. 

REİS — Nüvit Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım; noktai nazarımızı serdettikten 
sonra kürsüye gelen Sayın Başvekil ve diğer 
arkadaşlarımızın sözlerine kısaca cevap verme
ye çalışacağım. Aziz arkadaşlar; Muhterem Baş
vekilin bütün kanunların müdafaasında eskiyi 
misal olarak almaları mûtatlarıdır. Ben bu usu
lü takibetmiyeceğim. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Her zaman mazinin muhasebesini yaparız. 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Dediler ki, 
Sayın Başvekil : «Tek parti idaresi zamanında 
da bu memlekette üniversite muhtariyeti mev
cuttu. Tek parti zamanında hâkimlerin temi
natı mevcut idi.» 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Tek parti demedim,, tabutluklar varken 
dedim. 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Zannediyo
rum ki, memleketimizde üniversite muhtariyeti 
1946 dan sonra çok partili hayata girmemizden 
sonra bünyemize girmiş bir müessesedir. 

Hâkim muhtariyetine gelince, bu, tek parti 
ile çift parti ile alâkası olan bir müessese de
ğildir.. Bu, mutlakiyet idaresi zamanında do-
kunulmamasma ihtimam edilmiş bir müessese
dir. Çünkü, hâkimlerin muhtariyet ve istiklâ
linde vatandaşın beklediği rejim meselesi de
ğildir. (Soldan «Mahkemeler müstakildir, hâ
kimler değil» sesleri). 

Oda sizin son fikirleriniz.. 
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Rejim meselesi değildir, mal, can emniyeti

nin ve hakların, hürriyetlerin korunmasıdır. 
Aziz arkadaşlarım, «1946 dan evvel bu mem

lekette tek parti idaresi tatbik olunabilmişse 
bu, kabinedeki 17 arkadaş marifetiyle olmamış
tır, bu, ancak bu zihniyete intibak eden büyük 
bir memur ordusunun inzimamı ile kabil olmuş
tur» demiştir. Sayın Başvekil. 

Aziz arkadaşlarım, biz şunu hatırlatmak is
tiyoruz : Bugün huzurunuza getirilen bu ka
nun kabul edilirse memurların bir parti zihni
yeti taşımaları önlenir mi? Biz bu hususta müs
pet bir cievap veremiyoruz. Bilâkis kanaatimizce 
memurların bu -kanun muvacehesinde mutlaka 
memuriyette sebat edebilmeleri, devam edebil
meleri ve Ibaki kalabilmeleri için iktidar par
tisine mensup olduklarını ispat etmeleri şartı 
tatbikatta doğacaktrr. 

Farzedelim ki, Başvekilin tenkid ettiği husus 
doğru rolsün, Arkadaşlar, şu halde biz geri mi 
gitmek istiyoruz. Yoksa eskiye rahmet okuta
cak bir (hale mi geleceğiz? 

Başvekil yine C. H. P. nin Devlet memuru-
-nu Hükümetin başına belâ ettiğini söylediler. 
Biz memuru Hükümetin başına belâ etmek iste
miyoruz ve böyle bir arzumuz yoktur. Memu
run da bir insan olduğunu,, şerefli bir vatandaş 
olarak, insan olarak, haysiyet ve şerefinin ve 
memuriyetinde emniyetinin korunmasını istiyo
ruz. (Soldan, gürültüler),- (Memuru tahrik tedi
yor sesleri). 

« Bu kanundan sotnra, dediler, memurlar se
vilmek ve yükselmek için mutlaka iş yapmak, 
mutlaka halka hizmet etmek ihtiyacını hissede-
deklerdir; hiç bir memur şikâyete mahal (bı
rakmak istemiyecektir; yani statünün rehakâr 
tesiri memuru devlet hizmetinde daha faydalı 
bir yolla götürecektir». Bu temenniye an sa-
mimülkalb iştirak ederim. Fakat tatbikat bu 
umulan 'neticeyi maalesef veremiyecektir. Bilâ
kis aziz aırkadaşlarım, tatbikat yarın, her men
faati Devlet kapısında olan vatandaşın memu
ru iftira ile, tezvir ile lekelediğini gösterecek
tir. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Türk Milletini tenzih ederim. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Bu gibi 
noksanların çıkabileceğini de düşünmek lâzım
dır. 

Sonra Pertev Arat arkadaşım • halka hiz-
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metten ziyade halka buyuran, halka hizmet ye
rine halka müşkülât çıkaran memurlardan bah
settiler. ('Soldan, « bir kısmı kalil » sesleri). Arz 
edeceğim arkadaşlar. Halka hizmet etmiyen 
memurlar için bu tasarıyı getirmiaye lüzum yok
tu arkadaşlar. Eldeki kanuni müeyyideler aca
ba bunu sağlamıyor mu idi? (Soldan, hayır 
sesleri). 

Elimizde bir. Memurin Kanunu vardır. Bu 
kanunda memurun Devlet memuriyetinde âmme 
hizmetlerini hüsnüsunetle ifasını sağlıyabilmek 
için (kendisimin terfiinde alınacak sicil dâhil 
olduğu halde ihtar ve a'zle vaırımeaya kadar' 
bir sürü disiplini cezası da vardır. Teftiş organ
ları lâyıfcı ile işletildiği zaman.' Devlet hizmet
lerinin hüsnüsuretle ifası mümkün olur. Buna 
rağmen kifayet ve dirayeti bulunmıyanilar ka
nun müeyyideleri yetmediği takdirde, Türk 
Ceza Kanununun tâyin ettiği ımermur suçllar'iyle 
ımüeyyidelıeındiırileirek bunlardan Devlet hizıme-
ti kurtanlabilir. 

Aziz arkadaşlar, Selbati Ataman demdin nok-
tai nazarlarımı seirdedeırierken benim ve Sanrı 
Atalay'ınj sözlerini yanlış olarak ifade ettiler. 
Biz, altmıştan aşağı hâkimleri teminaıttan mah
rum 'bırakıyorsunuz, demedik. (Soldan, dediniz 
sesleri). 

RElS — Arkadaş anladığı şekilde komuşur 
yo>r. 

'(Zabıtlar var, zapta geçmiştir sesletti). 
REÎS — Lütfen müdahale edilmesin,, müda

hale edildikçe iş uzuyoır.. 
,NÜVİT YETKİN (Devamla) — Biz şunu 

dedik : Maaşı1 60 liraya kadar olan hâkim, Hâ
kimler Kanununum 82 nci maddesine tevfikan â 

işinden el çektirildiği takdirde diğer memur
lar için derpiş edilen hükümlere tâbi olarak 
yani altı ay içinde bir vazifeye tâyin edilmedi
ği takdirde tasfiyeye tâbi tutulacaktır. 

İkincisi de ; Devlet Şûrasına müracaat hak
kı elinden almmıış olacaktır. 60 liraya kadar 
hâkimleri de bu kanunun teslbiıt ettiği şartlara 
tâbi tutmakta ve bu suretle hâkimlerin temina
tımı ortadan kaldırmaktadır, dedik. Bu fikrimi
zi hâlâ muhafıaıza etmekteyiz. 

ISebati Ataman arkadaşnmız; «kaza kuvve
tinin yetkilerini icra kuvvetinin elinıe veriyor
sunuz» dememizin ımıânasımı >anılıyamıadım, dedi
ler. İcranın iki türlü tasarrufu vardır, hepi-
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anız (biliyoruz, kazai merci ikaza 'kuvveti olarak 
/teşriî kuvvetin sevfceıtmis: olduğu mevzuatım ic-
ırıa ımakamıları tairafundan layılkı iılıe tatbikini ta-
kibeden, fconıtrol eden bir uzuvdur. Bu itibar
la, ikaza mercilerinin takdire dokunmaya salâ
hiyetleri yoktur. Bunda Sebati Ataman arka
daşımla beraberim. Ama ikanunun tairbikaıtnnda 
vâzıu ikanunun kasıt ve maksatlarının aşılmış 
olmasını ileri sürerek:, âdeta Yüksek Meclisin 
verdiği direktiflere riayeti siyanet mevzuu üze^ 
rinde durdular. Bendeniz fconuşımamıda bu ci
heti tebarüz lertıtirerelk icranın salâMyetlecrini 
kontroıl eden tbir müessesenin «ilinden ikaza hak
kımı alarak icraya veriyorsunuz ve bu suretle 
keyfîliğe peşinen icazet veriyorsunuz, demiş
tim. (Soldan, «Biz kabul 'etmiyoruz, o senin 
ıgörüşün» sesleri). Vaktimizi fazla almıyacağum1, 
bu hususta kararlı olduğunuz tezahürattan 
belli. Yalnız biz burada vicdani kanaatimizi 
ifade etmek mecburiyetindeyiz. 

Pertev Arat laırlkaclasıanıız sözünü (bitirirken 
dedi iki; «halen vekâlet emırinde bulunan me
murlar için bir hüküm derpiş edilmemiştir, bu
nu da bir fıkra ile tamamlıyoruz.» Oeımekki 
kanun kabul edilirken makable şâmil (bir hü
küm konulması da derpiş edilmektedir. O tak
dirde arkadaşlar bu hâdise karşısındaki kanaa
timiz de şudur (ki; Anayasaya ve hukuık pren
siplerine aykırı olan bir kanuna hukuka aykır
ın' bir hüküm daha ilâve letmıiş olaıcaksınızı. 
Bütün bunlara rağmen takdir ve karar tama-
miyle sizlerindir. 

REİS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar; Nüvit Yetkin 
arkadaşım, bu sefer, büyük söz söylemedi ve 
ağır ithamlarda bulunmadı, bu bakımdan kendi
sine sükûnetle ve lâzımgelen cevapları vermek 
daha kolay olacak. 

Nüvit Yetkin dedi ki ; eskiyi işhadetmek 
Başvekilin itiyadıdır. Bana öyle geliyor ki, tam 
ölçülü bir fikir edinebilmek için hâdiseleri, sey
ri içinde takibetmek lâzımdır. Ondan sonra ha
kikaten muayyen bir iddiada bulunan insanla
rın bu iddialarında samimî olup olmadıkları, 
kavilleri ile fiilleri arasında fark var mı, yok 
mu bunu ortaya çıkarmak için hâdiseleri mazi
ye doğru, seyri içinde, takibetmek bir zaruret 
halini almıştır. Nüvit Yetkin'in bize, eskiyi iş
hadetmek itiyadmdadırlar demesine mukabil 
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i ben de diyorum ki, eskiyi işhatİa kendilerinin 

burda daima mütevahhiş olduklarını müşahede 
etmekle de sabit .olduğu veçhile biz hakikati 
ifade etmiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, intakı hak için dedi
ler ki, bunun tek parti ile alâkası yoktur, mut-
lakiyet zamanında da böyle idi. Yani memura 
hak veren kanun, mutlakiyet idaresinde de var
dı. 

Benim bugün ilk konuşmamda da esasen 
maksadım, bu tasarının rejmile alâkası olmadı
ğını ispat etmek ve bunun sırf âmme hizmetle
rinin en iyi şekilde görülmesi hususuna müte
veccih bulunduğunu ifade etmekti. Binaena
leyh arz ettiğim şartları araştıran ve bunları 
tesbideden bir memur statüsünü vücuda getir
mek olduğunu ispat hususunda mâruzâtta bu
lundum. 

Kendileri intakı hak kabilinden bu husus
ta söylediklerimi teyidetmiş oluyorlar, diyorlar-
ki, bu memur teminatı mal emniyeti, can emni
yetidir. Ben de şimdi kendisine aynı şeyi soy
uyorum, mutlakiyet devrinde mal ve can em
niyeti, mevcut olmasına rağmen, memurun du
rumu bugünkinden daha mı iyi idi, daha iyi 
tasavvur olunabilir mi? Hattâ mutlakiyet dev
rini bırakınız, Cumhuriyet şekli altındaki mut
lakiyet devrine intikal ettiğimiz zamanda da 
mal, can emniyeti bugünkünden daha mı iyi 
idi? Ben kendisinin vicdanına hitabederek bu 
sualin cevabını bizzat kendisinin vermesini isti
yorum, hattâ yanındaki arkadaşlardan da. Mal, 
can emniyeti acaba tek parti hâkimiyeti devrin
de bugünkünden daha mı iyi idi? İşte ben bu
nun aksini ispat için tabutlukların mevcut ol
duğunu söyledim, ben bunun ispatı için kafile 
kafile kurşuna dizilen vatandaşlardan bahset
tim, ben bunun ispatı için Varlık Vergisinden 
bahsettim. Ondan sonra bütün sathı vatanda gö
rülmemiş bir zorbalık hâdisesi olarak cereyan et
miş olan 1946 seçimlerini işaret ettim, Senir-
kent, Arslanköy hâdiselerine işaret ettim, bü
tün bu misallerin üzerinde katiyen durmadı, ze
ki hatip arkadaşımız. Derhal dediki; işte de
mokratik... dedi, fakat sonunu telâffuz edeme
di, diline getiremedi, o sözleri konuşamadı, dik
kat edecek olursanız. (Konuşamaz sesleri). 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bunların müda
faası size düşer. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam-
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la) —• Sevgili kardeşim niçin teşrif edip ko
nuşmuyorsunuz? Size vereceğim bâzı cevapla
rım var, bu fırsatı vereceksiniz inşallah. (Sol
dan gülüşmeler). 

Muhterem arkadaşlar, bakınız çift ölçülü 
kelimeler, hatip ne kadar dirayetli olursa olsun, 
maksadını açık olarak ortaya koydu. îki üç de
fa tadil yapıldı, 39 ncu madde üzerinde. Bu 
tadil, vekâlet emrine alınma keyfiyeti üzerinde; 
görülen lüzum üzerine tâbiri, hükmü, mevcuttu. 

Bunun tatbikatında Devlet Şûrası, görülen 
lüzumun tesbit ve takdiri hususunu kendisine ait 
olarak telâkki ediyor. İdare ise, yani kanun tasa
rısını tedvin edenler ise hayır, vâzıı kanun, hük
mü tedvin ederken bu takdiri, Hükümete 
vermiştir, binaenaleyh Devlet Şûrasının bu tak
dire müdahale etmesi kanunun hükmü dışında
dır. Yani o zaman idare, siyasi iktidar olan Halk 
Partisi mümessilleriydi. 1939 tadilinin tamamen 
Devlet Şûrasının murakabesi dışında kalacağı 
hususunu ihtiva ettiğini binlerce dosya üzerinde 
müdafaa etmiş olduğunu Sebati Ataman arka
daşım tebarüz ettirdi. Ama hatip arkadaşım ise 
sildi, geçti. Bu 'hukuki hakikatler bir tarafa bıra
kılarak rejim meselesidir, rejim davasıdır, istib
dada gidiliyor gibi muzlim fikirler perverde edil
mekte diyerek mütemadiyen itham edebiyatının 
bütün sanatlarını, hünerlerini göstermek kendile
rinde bir itiyat halinde olduğunu esefle bir defa 
daha kaydetmek mecburiyetindeyim. 

Demin arkadaşımız bizim sözlerimize mukabe
le olmak üzere söyledikleri sözleri takibedelim. 
Şimdi, bu mal emniyetidir, can emniyetidir, di
yorlar. Zannedersiniz ki, bu kanun çıkınca Tür
kiye'de artık ne mal emniyeti, ne can emniyeti ka
lacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle bir şey, bahis 
mevzuu değildir. Bu memlekette can, mal, ırz em
niyetinin her suretle müemmen olmasına sabah
tan akşama, Hükümetiniz, iktidarınız nigâhban-
dır. Ve bunun sabık devirlerle asla kıyas kabul 
etmiyecek bir mükemmeliyette tahtı emniyete 
alınmış olduğunu, kemali iftiharla, bir defa da
ha söylemek mümkündür. Bütün cereyan eden 
hâdiseler ve son seçimler mal, namus ve can em
niyetinin Türkiye'de her zamandan daha iyi ta
hakkuk ettirilmiş olduğu neticesini daha dün tes-
bite fırsat vermiş bulunuyor. Bunda söz yoktur. 
Asayişi, mal emniyetini, can emniyetini, namus 
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emniyetini her zamandan daha iyi tahakkuk et
tirmiş bulunuyoruz. 

Şimdi iktidardan düştükten sonra edindikleri 
ve düşündükleri yanlış bir zihniyete bir daha işa
ret etmek isterim : 

Bakınız bir defa mal ve can emniyeti ortadan 
kalkacak. Niçin ortadan kalkacak?. Çünkü memur 
üzerinde Hükümetin tasarrufatı daha genişliye-
cek. O halde akıllara şöyle geliyor; vaktiyle, ken
di zamanlarında, Hükümet lâyuhti idi. Düsturu 
mükerremdi. Kendi düşüncelerinin dışında bir 
düşüncenin mevcut olabileceğini dahi kabul et
mezlerdi. Şimdi o düşünceleri temsil eden de, 
tatbik eden de Hükümet idi. Hükümet bu suretle 
lâyuhti iken, herşeyi bilen ve doğru gören bir 
varlık iken kendileri iktidardan düştükten sonra 
birden bire nazarlarında Hükümet, eline fırsat 
geçtiği takdirde mal ve can emniyetini ortadan 
kaldıran bir teşekkül haline geldi. İfadeler bunu 
gösteriyor. Burada diyor ki; mal ve can emniyeti 
mutlakiyet devrinde mefkuttu. Şimdi müemmen 
olmak lâzımgelirdi. Tek parti devresinde de böy
le telâkki edildi ve onun için memurlara emniyet 
sahası temin olunmuştur, diyor. Demek ki, Hü
kümetin eline bu salâhiyet geçtiği andan itiba
ren mal ve can emniyeti Türkiye'de, münselip 
olacaktır. 

Ben kendisinin keskin hatlarla ifadesini te
barüz ettirdikten sonra vardığı neticeyi, ken
disinin konuşmasında bu neticeye varmak iste
mediğini tahmin ediyorum, ama; kürsüde ko
nuşmak insanı bazan istemediği neticelere gö
türebiliyor. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Siz yanlış 
anlıyorsanız kabahat bende mi? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Şimdi, benim bir sözüme imada bulun
dular, o da şudur : Tabiî zabıtlar önümde de
ğil, fakat mealen şunu demek istediler : Vak
tiyle tek parti devresinde, bu dedikleri teminat 
memurda vardı Şimdi bu teminatı kaldırmak, 
istibdada matuf bir yoldur. Bu teminat mev
cutken şimdi gidilen yol bizi istibdada, tahakkü
me götüren bir yol olmak lâzımgelir. Bu kazi
yeniz, suğrası ve kübrası itibariyle de olsa kül
liyen yanlıştır. 1945 yılında ve ondan evvel bu 
memlekette tek parti hâkimiyeti daimdi, gere
ği gibi tatbikteydi. Onun yanında bu tek par
ti hâkimiyetini ve istibdadını muhil ve dafi te
lâkki olunan teminatta mevcuttu. İkisi kucak 
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kucağa yaşamışlardır. O derecede ki, bir taraf- i 
tan üniversitenin muhtariyeti, muhteşem muh- j 
tariyeti, diğer taraftan hâkim lâyenazilliği, di- | 
ğer taraftan memur teminatının kaziyei muh- j 
kemesi, ama bütün bunların yanında bu memur ; 
ordusunun, yüksek sevk ve idaresinin kayıtsız 
ve şartsız emrinde olması hâdisesinden katiyen ! 
içtinabolunamamıştı. Bu, bir hakikattir. O hal- j 
de tek parti hâkimiyetinin veya istibdadın se- \ 
bep ve temellerini bir memur statüsünde ara- ! 

mak, caiz değildir. îşte ilk defaki konuşmamda 
müdafaa ettiğim hususa avdet etmiş oluyorum : 
ve kendi sözlerini nehyetmiş bulunuyorum. ; 

• Kendisinin vicdanen rahatlaması için bunu söy- ! 
lüyorum. Kokrmasmlar bu teminatın mevcut ol- | 
duğu zamanlarda başka şeyler de vardı. Bir J 
ikinci parti kurmak gayrimümkündü; beledi- j 
yelerden dahi bahsedip işlerini, tenkid etmek 
gayrimümkündü. Sonra, gazeteler, memur sta- j 
tüsünde değişiklik oldu diye susmazlar. Gazete- I 
ler, resmî ilânlardan da susmazlar. Gazeteler ne i 
zaman susar1? îyi dinleyin; cidden iyi dinleyin; j 
sizi tenvir etmek istiyorum. Bir arkadaşı kazan- ; 
mak, benim için matluptur. Gazeteler bir tek ! 
noktada gayet kolay susarlar: Hükümet tele- i 
fonu açıp da; senin gazeteni kapattım diyebil-
di mi ondan sonra ebediyen susar. Sizin zamanı- ; 

nızda böyle* idi. Ne resmî ilân idi, ne şu idi; ne j 
bu idi. Bunların hiçbirisi gazeteler üzerinde ed- I 
na bir tesir yapmaz. Bu memlekette hakikaten | 
bahsedildiği gibi geniş kötülükler; yani mem
leket batıyor; işte, memleket satılıyor gibi şey
ler revaçta metalar olsaydı, gazeteler de yazar- I 
lardı. Fakat millet tutmuyor. Çünkü hakikatla | 
karşı karşıyadır. Eğer bugün bunlar yazılmı-
yorsa bunlar çaptan düşmüş silâhlar gibi, revaç- I 
tan düşmüş metalar gibi kimse tarafından alı- ı 
mp satılmıyorsa bunların inanılır şeyler olmadı- \ 
ğmı, hele 1954 seçimleri neticesinde bahir ve I 
aşikâr olarak ortaya çıkması neticesindedir ki, 
artık gazeteler tarafından da fazlaca bahsedil-
memektedir. Siz her şeyi alınız, Hükümete yal
nız şunu veriniz, serbest seçimleri ortadan kal
dırınız; eskiden olduğu gibi gazeteleri kapat
mak salâhiyetini veriniz. O zaman böyle bir sü
rü mecelleleri getirmeye hacet yok. 1945 ten 
evvel vaziyet böyle idi. Bir memlekette matbu
at serbestçe işlerse, bir memlekette yapılan se
çimler üzerinde, kasıt olmaksızın, bir şeyler 
söylemek imkânı yoksa o memlekette demokra- | 
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sinin cevheri tahakkuk etmiş demektir. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar). 

Hükümet, elbette bir heyeti siyasiye olarak, 
bir kabine âzası olarak on altı, on yedi kişi de
min söylediğim bütün bir istibdadı tatbik etmiş 
değildir. Elbette bu tatbikata vasıta olan vardır. 
O tatbikat nasıl yapıldı? Bütü bu mevzuubahis 
teminata rağmen valiye, sen parti başkanısın, 
dendi. Valinin eski devirde, ben valiyim, valilik 
ile parti işi birleşir mi, ben nasıl parti reisi ola
bilirim, demek haddi mi idi. Bu hale siz istedi
ğiniz kadar üniversite muhtariyeti, deyin, iste
diğiniz kadar kazai muhtariyet, deyin, §u deyin 
bu deyin. Gazeteyi kapatın ve nihayet seçim yap
madan seçilin.. 

Bunları söylemeye mecbur olmamam lâzımge-
lirdi. Ne yapayım mütemadiyen tahrik ediyor
lar. Büyük laf soyuyorlar. Mütemadiyen derin 
bir samimiyetle demokrasiden bahsediyorlar. Bu
nu birtarafa bırakalım, birbirimize hücum vesi
lesi yapmıyalım. 

Memur statüsü mevzuubahistir ama, onun 
yanında mühim olan âmme hizmetlerinin mem
leket ve vatandaş, lehine en iyi şekilde ne su
retle görülmesi keyfiyetidir. Biz bu mevzuu ele 
alınca, soysuzlaşırarak kalkıp bunu iktidara hü
cumun bir silâhı haline getiriyoruz. Bu hal ile 
dir ki maziye ircaı nazar etmek için bâzı hâdise
lerden bahsetmek mecburiyetinde kalıyoruz. Gö
nül çok arzu ederdi ki böyle bir mecburiyet kar
şısında kalmıyalım. Evet böyle oluyor. Bir Hü
kümetin 16 âzasiyle tatbik ettik, hayır, bu tat
bikat da memurların eliyle oldu, bunda bütün 
memurlarımızı tecrim etmek yoluna gidecek de
ğilim. İradei külliye iradei cüziyeye hâkim ol
muştur. 

1946 seçimlerinin nasıl cereyan ettiğini bili
yorsunuz. 50 - 100 kaymakam, 1 5 - 2 0 vali, bu 
böyle olamaz demek imkânına sahip olması lâ-
zımgelirdi, öyle olmamıştır. 1946 senesi seçimle
rinde 50 - 100 kaymakam, 15 - 20 vali, hayır 
ben mazbata tahrif edemem, hayır ben sandık 
kıraınam diyebil şeydi netice öyle olmazdı. Fakat 
diyemezdi. Şimdi biz o muhterem kaymakamlar, 
o muhterem valilerle mesai teşriki halindeyiz ve 
onların mesaisinden istiğna göstermek niyetinde 
değiliz. Çünkü biz, iradei külliyenin iradei cüziye-
yi iptal ettiğini biliyoruz. Çünkü o zamanın devri
nin vali, bir kaymakama başka türlü hakaret etmek 
terbiyesini vermediğini biliyoruz ve bu imkânın 
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önün elinde çokluk bulunmadığım biliyoruz. Bun
lar o devrin icapları idi. Fakat bugün onlar 
tamamen maziye intikal etmiştir. Şimdi kalkıp da 
kendilerinin tatbik ettiklerini, kötü bir şe
kilde tatbik ettiklerini, siz de böyle yapacaksınız 
diye karşımıza çıkacak olurlarsa, insan bu suretle 
konuşmak mecburiyetinde kalıyor. Ben, o za
man memur ordusu da icra ille beraber hareket 
etmiştir, demiyorum. Eski kanunlarımızda bir 
(âmiri mücbir) tâbiri vardı, îşte bu âmiri müc
bir Hükümetti. Yalnız ona ve üniversite hoca
larına ve hâkimlere bir takım teminat ve salâhi
yetler vermekle bu âmiri mücbir sıfat ve vasfını 
gaybetmez. Bu sıfat her zaman onlar üzerinde, 
istenilen tesiri, istenilen baskıyı yapabilmiş, zul
me onları da iştirak ettirebilmek imkânını bul
muş, hattâ bu, zamanında zımni ve umumi bir 
rızaya da mazhar olagelmiş bir sistem, hattâ ve 
hattâ siyasi bir dindi. Bütün organı ve evsafı ile 
tadat ede ede bitiremediğimiz bir sistemi bir anda, 
bir tarafa bırakıyor ve onun yerine ta 1945 tari
hinden itibaren kurulan bu demokrasiyi ve o gün
den bugüne kadar bu terbiyeyi yaratmış olan 
bir partiye burada bir avuç muhalif arkadaş, 
her türlü insaf ölçüsü dışında, karşımıza çıkıyor, 
kendilerinin yerine bizi koymak suretiyle tama
men tersine vaziyet ve yer almak istiyorlar. Ha
yır katiyen buna yer vermiyeceğiz. Ta 1958 
senesine kadar demokrasi prensipleri içinde 
memleketi idare edeceğiz. Demokrasi tekemmül 
ettirilecektir. Birtakım sureti zahirede fırsatçı
ların antidemokratik olarak gösterdikleri, gös
termek istedikleri ve fakat hakikatta demokrasiyi 
tahakkuk ettirmek için engelleri ortadan kaldır
mak yolunda olan sizlere karşı, rejim elden gi
diyor, gündüzler gece oldu, şu oldu bu oldu 
diye memleket idaresi dünyanın şu nazik zama
nında eline almış bulunan partinin ricat ede
ceğini tasavvur ediyorlarsa, bu gürültü karşı
sında papuç bırakmryaeağımızı bilmelerini Me
rim. ( Bravo sesleri, alkışlar). 

Sabah oldu, karanlık gecelerin sabahı oldu, 
hattâ öğlesi oldu. Belki sinleri dolay isiyle o de\ re 
yetişmemişlerdir. .Fakat gazete koleksiyonlarına 
ve bâzı mehazlara müracaat ettikleri takdirde, 
geçmişte olanların nelerden ibaret olduğunu, na
sıl bir manzara arzettiğini bulabilirler. Ben 
kendilerine yakıştıramıyorum. Bizim zamanı
mızda böyle değildi desinler, bizim zamanımızda 
bu dedikleriniz olmadı desinler.. Niçin demiyor-
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i lar? Şayanı hayret olan budur. Ama geriye bak

mayın, ileriye bakın.. Benim mazim yok, tıflı 
nevzadım, şimdi doğdum, ak ve pak karşınız
dayım, demokrasi istiyorum, istiyorum, istiyo
rum. Istitiyebilirdinîz, işinize geldiği için isti-
yebilirsiniz. Bu memleketin asayiş ve emniyetini 
temin etmek mevkiinde, mesuliyetinde ve mecbu-

j riyetinde olan bir iktidar ile bu memleketin hu
dutlarını, iktisadi emniyetini siyasi emniyetini! 
ve âmme işlerinin çok iyi görülmesini ve ibadm 
hakkını muhafaza ve müdafaa etmek vazifesiyle 
muvazzaf olan bir Hükümetin mecburiyetleri 
karşısında öte taraftan, hele altı üstüne gelsin, 
belki daha iyi olur, üstünde ne gördük ki, belki 
altı üstünden iyidir diyerek şunu da isterim, bu
nu da isterim demek suretiyle dünü tamamen 
inkâr eden ve inkârı gözünüzün içine bakarak 
yapan insanların arzuları, istekleri başkadır. Biz, 
mesuliyetimiz altında olan bu şeyi cami avlusun
da çelik çomak oynarken bulmadık, ele geçirme
dik. Çetin mücadelelerle, şiddetli mücadelelerle 
kendilerinden aldık. 

Son yapılan mücadele de, vatan haini oldu
ğumuz millet huzurunda ifade edildi. Birçok 
kötü iddialar millet vicdanına, kulağına en geniş 
ölçüde söylendi, Devlet radyosundan memleketi 
sattığımız söylendi. 20 dönümden ^fazla tarlala
rın alınacağı Amerikalılara verileceği, 50 tane
den fazla zeytin ağaçlarının alınacağı, Amerika
lılara verileceği söylendi. Bunları, tâli derecede 
olanlar değil, ikinci, üçüncü derecedeki adamlar 
söyledi, işin başında olanlar söyledi. Bunlar 
kayıtlara geçti, dediler ki, hesap soracağız, so
rumlu olacaksınız. 

Biz memur statüsünü ele aldığımız zaman da 
demokrasiden bahsedenlerin, demokrasi ve hür
riyet ortadan kalkıyor diyenlerin, seçime takad
düm eden günlerde, seçim mücadelesi esnasında, 
iktidara geldikleri takdirde bize nasıl muamele 
edeceklerini tebyin eden sözleri, henüz mürekke
bi kurumamış olarak karşımızdadır. Onlar, tat
bik edecekleri zor rejiminin bütün esbabını orada 
izah etmiş bulunuyorlar. Dünyanın en yüksek 
jürisi karşısında, konuştuklarını ortaya koymak 
suretiyle ruzu mahşerde, huzuru Kibriyada dâ
vamızı ispat etmeye hazırız. İktidara gelmiş ol
salardı kimbilir bizlere neleri reva gö
receklerdi. Muhterem arkadaşlar, biz sa
dece buna karşı, yapılan çirkin teca-
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yüzlere ve takibedilen ve vatanperve-
rane olmıyan mücadele tarzına karşı bir nefret
le mütehassisiz. Bu nefreti duymamızı tabiî te
lâkki etmek icabeder. Gözlerimizi onların gözle
rine çevirerek konuşabilmek imkânı henüz müm
kün olmamaktadır. Kimbilir neler yapacaklardı, 
Allah bilir. Harmanı yakanı Allah harmana eriş
tirmez, muhterem arkadaşlar. (Soldan alkışlar) 

Şimdi görüyorsunuz ki, bunun rejimle, de
mokrasi ile, bilmem ne ile hiçbir alâkası yoktur. 

Bakınız muhterem arkadaşlar, suali koyuyor, 

t diyor ki; eskiden böyle idi, şimdi siz şunları tat
bik ediyorsunuz, geri mi gidiyoruz? Bu, gerilik 
veya ilerilik meselesi değildir, isviçre'yi misal 
verdik. Acaba bunu iptal edecek bir taraf bula
bilir miyiz diye tetkik etmişler, İspanya'dan 
filân bahsettiler, İspanya'daki bir toplantıyı ile
ri sürdüler, İsviçre Başvekil muavini gitmiş, 
orada bir İspanyol.. Nesiydi Nüvit Bey? (Gülüş,-
meeler) 

İspanyol, İsviçreliye sormuş, iltizami bir su
al, memurlar için üç senelik devreler kabul et
mişsiniz. Bir defa zihniyete bakınız beyefendiler. 
İsviçre üç senelik devreler kabul ediyor. Üç se
ne sonra her iki taraf da muhayyerdir. Bina
enaleyh alelade bildiğimiz bir hizmet mukavele
sinden ibarettir. Şimdi İsviçreliye soruyor; di
yor ki: sizde demokrasi yok mu ki, üç senelik dev
reler kabul ettiniz. O da diyor k i ; biz memurun 
vazifesine, babasını öldürmediği takdirde niha
yet veremeyiz. O muhterem Başvekile bir söz 
daha söylemek lâzımg'elirdi; bu kaydı kanuna 
koysaydınız ya. Deseydiniz ki ; babasını öldür
düğü takdirde memur işinden çıkarılır. Aksi 
takdirde çıkarılmaz deseydi ya. Kanunların ob
jektif hükümleri karşısında söylenip söylenme
diği meşkûk, n'e suretle cereyan ettiği meşkûk, 

* bunun nakli mi sahihtir, esastır yoksa kanu
nun ifade ettiği hakikat mı ? Şimdi böyle bir 
muhavereyi intikal ettirmek suretiyle, İsviçre 
Kanununun metninden çıkarılmış olan hüküm-' 
lerin, hakikatların böyle bir muhavereye intikal 
ettirilmesi ile sözde bunların tesirini sıfıra indir
miş oluyorlar. Hayır Beyefendi olmaz. İsviçre 
Kanunu orada. Kayıtsız şartsız, %üç sene sonun
da memurun vazifesine nihayet verebilir. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Fakat me
mur Federal Mahkemeye gidebilir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Nereden biliyorsunuz? 
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| NÜVİT YETKİN (Malatya) — O kanundan. 

ADNAN MENDERES (İstanbul) — Ya! 
Allah aşkına? (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar; vicdanları çok rakiktir, diyor
lar ki, iki hâdise, iki vazife karşı karşıyadır, 
memuru bu haktan mahrum bırakmak nasıl 
olur? Bu, insani değildir, diyorlar,' sosyal ada-

I lete uygun değildir diyorlar. Büyük kelimeler 
seçerler. 

Muhterem arkadaşlar, ecîr vaziyetinde olan 
insanlar Türkiye'de sadece Devlet memurundan 
ibaret değildir, ö te tarafta bankalarda, ticaret
hanelerde; şirketlerde, firmalarda binlerc'e, on-

ı binlerce, yüzbinlerce, milyonlarca vatandauımız 
ecîr halinde çalışmaktadır. Onların İş Kanunu
nun teminatının ötesinde teminatları yoktur. 
Onlar bu vaziyetleri sosyal adalete münafi ad
detmiyorlar. Sosyal adalet kimin üzerinde? Dev
let memurunun. Sosyal adalet, Devlet memuru
nun üzerinde de kemaliyle rayegân görülmüyor. 
Çünkü Devlet memuru iki kategoriye ayrılmış, 
birisine ücretli denilmiş, öbürüne maaşlı denil
miş. Maaşlılar, Devletin bir parçası, hâkimiyeti, 
kendiliğinden Devleti temsil edenlerin ta ken
disi telâkki 'edilmiş. Öteki kategoriye bu temina
tın hiçbirisi bahşolunmamıştır. 

Şimdi Beyefendi arkadaşlarımızın insaf kan
dilinin yağı Devlet memuru sayısının sonuncu
sunda tükeniyor, bu insaf kandilinin yağı tü
kendiği için, insaf şulesi ve harareti ötekilerim 
üzerine teveccüh - «demiyor. Bu, çift ölçüyü 
ikullanımaımn açılk 'bir delilini teşkil .eder. 

Ben esef ediyorum:; niçin bu içtimai adalet 
zihniyeti ile daha ileri taleplerde bulumımuyoıv 
lar? 

Muhterem arkadaşlar, Devlet memuru me
selesinin zımnında ve ıtemıeılinıde âmımıe hizmet
lerimin iyi görülmesi gayesi yatar. Amme hiz
metlerinin iyi görülmesi gayesi bâzı tezahüra-
tiyie birtakım tadilâta istilzamı edecek tür man
zara gösterirse o tedbirleri almaktan .elbette ka
çınılmaz. Muhterem arkadaşlar, bizim mem'le-
ketimizde işlerin süratle gitmediğinden dolayı 
kendileri de ımüştekidirler. Devlet kaplılarında 
işler iyi gitmez. Bankalar iyi işler. Şimdi ta
savvur buyurun : Bankalarda memurum hiçjbiri-
si teminat sahibi değildir. Bizde işlerin iyi. git
mediğimi ifade için, ispat için tapu dairesi, işte 
bilmem hukuk dairesi (ıSoldam, nüfus sesleri) 
İrilmemi ne dairesi; bütün btınıları ileri sürer-

— 455 — 



î : 17 5 .7 
ler, ondan sonra da arazi dâvallıarı içinde yir
mi senelik mazisi olanları da pekâlâ bilirler. 
Bu memlekette bâzı/ işlerin nıe derece ihmale;, 
teze'bzübe uğradığını hepiniz bilirsiniz. Bum
dan hepiniz müştekisiniz. 

Bu memlekette birtakımı büyük iktisadi 
.hamileler yapılmaktadır. Dış siyasette, asker
likte büyük muvaffakiyetler elde edilmektedir. 
.Fakat administrasyomun sevişinde çok defalar 
itaba mâruz kalmışızdır. Bu vaziyetler de ka
bili münakaşadır. 

Memurun hukukundan bahsediliyor. Âmme 
hizmeti gören memurun hukuku yanımda bir de 
24 milyon vatandaşın, menfaati vardır. Biz, 
hukuku ibadım koruyucusuyuz, mesulüyüz. Ah
met Beyin, (Mehmet Beyin hakkı haktır, fakait 
beri taraftan milletin hakkı, mevzuubahis de
ğildir. Âmmenin hakkı, mevzuulbahis değildir. 
Mahkemelerden, kovulan, dairelerden kovulan., 
bet muamele göreni; hat tâ şurasında kendisi 
için daha flygun telâkki ettiği bir idareyi des
tek! ermek için cüretkâr hanek etlere geçmekte 
beis gönmiye.n bâzı kimseler, Devletim işleri
min başında haktan, hukuktan bahseder, öte 
tarafta ibadullahın hakkı taımamiyle ihmal olur 
nur. Bu, doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir Devlet memu
runu bu kanunla kendi emırimize sevk etmek 
istiyormuşuz. Bu bühtanı, külliyen reddederiz. 
Eğer böyle' bir niyetimiz olsaydı daha evvel
den yapardık. Biliyorsunuz ki seçimlere per
vasız oılarak, demokratik anlayışla girdik. 
Hattâ mazbatalarımızım tasdiki salâhiyetini da
hi, mermuriara tevdi ettik. Bu salâhiyetleri iyi 
kullandılar mı, kullanmadılar mı o başka ba
his. Üzerinde durmı ya cağım. Fakat bizimi dört 
senelik iktidarımızın da başında, iş görmeye baş
larken ve iş görme imkânlarını bu memlekette 
hazırlarken bir sürü bisut dedikodular ve vatan
daşlar arasında uçurumlar açacak birtakım ça-
balamalar olagelmektedir. Bize demokrasiyi yap
madınız diyorlar. Kendi kafalarında bir demok
rasi kurmuşlar ve bu tahakkuk etmediği için va
tan hainisiniz, vatanı satıyorsunuz, diyorlar ve 
bu devrenin artık sonu gelmiş olduğunu halka 
anlatmak istiyorlar. Bu memleketin 60 - 80 bin 
sandığından millî irade ile seçilerek gelen vatan 
evlâtlarını vatani satıyorlar dedikodusundan kur
tarmak istiyoruz. (Bravo sesleri) Hulâsa birtakım 
bataklıkların kurutulması lâzımgeldiğine kaniyiz. 
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Bu bataklıkları kurutarak memlekette salim bir 
siyasi hayatın gelmesini yarın içine düşülmesi 
mukadder akibete takaddüm etmek emniyetiyle 
bu tedbiri zaruri telâkki etmekteyiz. Memleket az 
buhranlar geçirmedi muhterem arkadaşlar, az 
buhranlar geçirmedi. Her tarafta kıyamlar oldu, 
günde 14 Atatürk heykeli kırıldı, Ankara 'da şo
förler bir gün sabahtan akşama kadar vaziyete 
hâkim oldular, İstanbul'da birtakım genç vatan
daşlar, gece sokağa uğradılar, sabahtan akşama 
bu memlekette olmıyacak sebeplerden dolayı tah
rikler neticesi, birtakım hareketlere geçilmek te
şebbüsleri yapıldı. Şu oldu, bu oldu. Hattâ De
mokrat Parti iktidarının 1951 den 1952 ye kadar 
dahi devam, edebileceği şüpheli bir manzara ola
rak telâkki edilmeye başlandı. Hamdolsun, bunla
rın hepsi atlatıldı, o zamanki iktidarın serinkan
lılığı, yerinde aldığı tedbirler ve bilhassa demok
rasi prensiplerine sadakati sayesinde atlatıldı ve 
yeni devrelere çok büyük emniyet içinde girildi. 
Fakat arkadaşlar: sabahtan akşama sövülen, en 
şeni iftira ve ithamlar altında bulundurulan Hü
kümetin ve otoritelerin bir gün vazife göremez 
hale gelmesi, işleyemez hale gelmesi, bir gün mu
kadder olabilirdi. Muhterem arkadaşlarım; biz, 
vatandaşların hürriyetlerine, başkalarının hürri
yetlerine tecavüz etmemek şartiyle sonuna kadar 
riayet ve hürmet hissiyle mütehalliyiz. Fakat hür
riyeti yoketmek için teşebbüsler olursa, hürriyet
lere taarruz vâki olursa, elbette onların lâyık 
olduğu mukabeleyi görmeleri icabeder. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; muhalif arka
daşımız diyor ki, teftiş organları kurulmuştur, 
bunun işletilmesi kâfidir. Bunu, Devlet hizmetin
deki organlara gördürebilirsiniz. 

Eğer biraz emek sarf edip bu mevzuda tesbit 
edilen rakamları araştırmış olsalardı, kendi za-
manlariyle bizim zamanımız arasında mukaye
se imkânını bulur ve 300 bini aşan memurdan 
ceza görenlerin miktarını öğrenebilirlerdi. Maa
lesef böyle bir tetkik yapmış değillerdir. Ben 
kendilerine arz edeyim ki, 1950 - 1954 seneleri 
arasında İçişleri Vekâletinin Vekâlet emrine al
dığı memur adedi kaçtır biliyor musunuz?... 
10. Vekâlet emrine aldığı memur adedi 10 dur. 
Halbuki ben biliyorum, sizlerin şikâyet ettiği
niz, memur kaç 10 binlerdir. Fakat bunlar hak
kında öyle muhkem kayıtlarla bağlısınız ki, bir 
şey yapamazsınız. Ben Şûrayı Devlete hak ve-
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ririm. O, objektif deliller ister. Halbuki çıkar
ma müessesesi, 3 senede son veriyor ve objektif 
deliller demiyor. 3 senede vekâlet emrine al
mak, çıkarma müessesesinde vardır. Bu itibarla 
dedikleri müessesenin işlemediğini de hatırlat
mak lâzımdır. Ondan sonra yine hayattan al
dıkları tecrübelere istinaden ve vicdanlarına 
hitabederek hatırlatmak isterim, bütün haki
katleri acaba objektif delillerle tesbit etmek 
mümkün müdür? Objektif delillerle tesbit edi
lebilenin Ötesinde bu dünyada suç işlemez mi? 
Bunu söylemeye imkân yoktur. Yanlış zihni
yetten birisi, Hükümet denilen teşekkülün âde
ta bir gangster gibi hareket edeceği ve azıcık 
tasarruf sahası buldu mu, derhal salâhiyetleri
ni mutlaka kötüye kullanacağı kanaatinin hâ
kim olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, ben açık konuşan bir 
insanım ve icabederse Türk Milletinin huzurun
da ispata hazırım. O, düsturu mükerrem deni
len müessesenin zamanında ne dereceye kadar 
haktan inhiraf ettiğini Türk Milleti ve dünya
nın huzurunda ispat edecek vaziyetteyim. Hat
tâ bunların, millî iradeyi tağşiş etmek istida
dını gösterdiği anlar ve zamanlar olmuştur. 
Ben, bunları söylemekten çekinecek insan deği
lim ve ben söylediğim zaman, delillerle konu
şan bir insanım. Fakat bu bahsi burada bıra
kalım. Sen namussuzsun, ben namusluyum, Hü
kümete salâhiyet verildiği takdirde tıpkı yan
kesiciler gibi, yol kesiciler gibi, mütecaviz, mü-
taarrız gibi kendisine verilen salâhiyeti mut
laka kötüye kullanır, fikri nereden geliyor? 

Daha v dün memur olarak aldığın hâkim tak
dir sahasında istediğini yapıyor da, bir Hükü
met, binbir tecrübeden geçmiş mebus olmuş, 
mebuslar arasından seçilerek her gün huzuru
nuzda imtihan veren, bütün hareketleri üzerin
de milletin ,matbuatm dikkati adeselenmiş olan 
Hükümetin niçin doğru hareket etmiyeceği fik
ri geliyor? Daha dün aldığınız, sicili üzerinde 
bir satır yazı yazılmıyan memurun doğru ha
reket edeceği, fakat Hükümetin yanlış hareket 
edeceği fikri, nereden geliyor? 

Hükümete, memleketin kaderini tevdi etti
ğiniz Hükümete; harbe girme, harbden çıkma 
yetkisini, salâhiyetini veriyorsunuz. Muhterem 
arkadaşlar, niçin bu ademiitimat esasından da
ima yürünmek isteniyor. Vatandaş olan muh
terem insanlar Hükümete geldikten sonra mut-
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laka şaibeli insanlar haline mi gelir. Bunun se
bebi, siyasete intisabetmek oluyor. Halbuki biz 
siyasete intisabetmeyi, yüksek bir ahlâkın mev
cudiyetine bağlı bir mesai tarzı olarak telâkki 
etmekteyiz. Biz siyaseti, dalavere telâkki etmi
yoruz. (Soldan alkışlar) Dün söylediğini tama
men unutarak onun aksi bir istikamette yürü
meyi siyaset icabı değil, siyasetin ret ve nehyet-
tiği, levmettiği, takbih ettiği bir hâdise, bir va
ziyet telâkki ediyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, getirdiğimiz tasarı, bu 
memlekette bürokrasi derdine mühim nispette 
son verecektir. Pertev Arat arkadaşımın dediği 
gibi bunu itmam edici bâzı tedbirler lâhik ol
duğu takdirde, bu çok şikâyet ettiğimiz *ve 
âmmıe işlerinin görülmesini mühim nispette 
geciktiren ve vatandaşla ınmızı ıstırafoa sevk 
eden ve memleket ımenfatatlerini yok eden bü
rokrasi 'belâsına büyük bir darbe vurmuş ola
cağız. Bunun neticesinde âmme hizmetleri, çok 
daha iyi görülecektir. Vatandaş, işlerini devlet 
kapılarında çok daha, iyi yürütecektir. Ondan 
sonra hiç şüpheniz olmasın ki hükümet, âdil 
olmıyan, haksız olan yolda yürümek niyetinde 
olmı ya çaktır. Bu, kendi iyiliğinden değildir, 
yüksek murakabenizle tâbi olmanın, millî mu
rakabeye tâbi olmanın 'bir neticesi olarak orta
ya çıkacaktır. Meselâ 25 seneye indirme salâ
hiyetini aldığımız günden bugüne kadar haksız 
olarak çıkardığımız bir tek memur mjeveut ol
saydı, muhterem murakıplarımız, hattâ -kusura 
bakmasınlar- insafsız muhaliflerimizin o haksız 
vakayı derhal bu kürsüye getireceklerinde en 
ufak bir tereddüdümüz yoktur. Halbuki, o ka
nun çıktığı zaman da; artık bu memlekette 
hürriyet kalmadı, artık bundan sonra bu hür
riyete fatiha okumak lâzımgelir, denilmişti. 
Görüyorsunuz ki bundan hiçbir şey çıkmadı. 
Şurasını nazarı dikkatinize arz edeyim; bu ge
tirdiğimiz tasarının kanuhlaşmasiyle devlet 
memurumuzun seviyesini yükseltmekteyiz, muh
terem arkadaşlar. Çünkü, objektif kaidelerin 
ve kanunların muayyen 'müesseseleri tekemmül 
ettirmede muayyen zümrelere daha iyi çalışma 
imkânını vermekte veya onların iş ve çalışma 
ahlâkını (bozmada tesirleri gayrikabili inkârdır. 
Bu itibarla bu getfcdiğirriz tasarı, kanuniyet 
keshettiği takdirde, bizzat ımenruT vatandaşla
rımız, daha iyi iş görmenin hazzı içinde ve onun 
temin edeceği maddi, mânevi refahın saadeti 
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içinde olacaklardır ve şu İriinsüden hükümet ola- I 
rak 'nihayet muhalefet arkadaşlarımdan kimse
nin me de iktidar partisinden sizlerin her hangi 
'birinizin şu muameleyi haksız olarak neden 
tatbik ettiniz diye bir itabınıza nnâraz fcalmı-
yaeağımızdan eminiz .arkadaşlar. Bu derece 
emniyet içinde konuşmaktayız. (Bravo sesleri) 
Binnetice, siyasi (hayatımızda ve idare nayatı-
mızda hiç kimseyi incitmeden, memleketin üze
rinde var olan ve işleri engelliyen birtakım ı 
müşkülleri ve mânileri .ortadan kaldırmaktan 
başka bir netice vermiyecektir. Günün birinde, 
•bu bahis tekrar her hangi bir sebeple satha 
çıkıp da, bu kürsüden 'konuşmak bahis mbvzuu 
olduğu zaman ; buıg'ün Ibu kadar büyük lâf eden 
vıe demokrasi kalktı, diyen arkadaşlar <bu bü
yük sözlerini okudukları zaman demokrasiyi | 
yine payidar olarak görecekler ve bu .memle
ket aydınlık içindedir dediğim zaman; bun
dan evvel yaptıkları tenkidlerin, tenkid değil
dir, tenkidi, istedikleri kadar yapsınlar, fakat 
hücumların ve taarruzların hatırlatılmasından 
elbette bir üzüntü duya'caklardır. Tıpkı onun 
gibi 'bugün söylediklerinin bir zaman geçtikten 
sonra Ibu kürsüden tekrar hatırlatılmasiyle 
.üzüntü ve hattâ hicap duyacaklarından emin 
bulunuyorum. (Alkışlar) 

REÎS — Nüvit Yetkin. (Kâfi sesleri) 
Sözcü oldukları için. 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Çok kısa ko

nuşacağım, yormıyacağım sizi. 
Muhterem Başvekil benden bir şey sordular, 

evvelâ onu arz edeyim. Nereden aldın bu malû
matı? dediler. 

isviçre'de memurların Federal Mahkemeye 
istinaf yolu ile müracaat hakkı tanınmıştır, ben
denizin bu malûmatı aldığım menba, Nâzım Po-
rby'un (isviçre Hukuku) adlı kitabının 85 nci 
sayfasıdır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Bu, üç senenin hitamında mı, yoksa bu 
üç seneden evvel vekâlet emrine alınma vaktin-
do mi? 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) Her hangi bir 
vakitte federal mahkemeye müracaat hakkını ha
izdir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — isterseniz aynen alırız, isviçre'den.. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Sayın Baş
vekil gerek şahıslarımıza, gerek partimize tev- | 
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I cih ettiği hitaplar ve ithamların sonunda tarih 

önünde tesbit edeceğimiz bir noktayı açıkladılar 
ve bizler hakkında nefretle mütehassis olduğu
nu ifade ettiler. 

(Soldan hayır hayır sesleri) (öyle değil ses
leri) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Hayır; öyle bir şey yoktur. Eğer böyle 
söyledimse şimdi geri alıyorum. 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. (Soldan alkışlar) Şu halde mesele yok
tur. 

REİS — Efendim mesele yok. 
NÜVÎT YETKÎN (Devamda) — Aziz arka

daşlarım, Başvekil, biz hukuku ibadm koruyucu-
suyuz, mesulüyüz, dediler. Evet doğrudur. Haki-

I katen 24 milyon vatandaşın hukuku, vebali, Hü
kümetin omuzları üstündedir. Ama biz de, b'ize 
rey vermiş bulunan üç milyon vatandaşın gö
rüşlerini bu kürsüden ifade etmeye mecburuz. 
Yüksek Heyetiniz hâkimiyeti milliyenin mümes
sili ve Türk milletinin mümeessilidir. Siz icazet 
verdikten sonra Hükümet hareketinde serbest 
olacaktır. 

RElS — Kifayeti müzakere takrirlerini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesinin re

ye konulmasını arz ve teklif ederim. 
Kütahya Mebusu 

Ahmet GKirsoy 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere mevzuu olan tasarı hakkında kâfi 

miktarda tenevvür edilmiştir. Müzakerenin kifa
yetini arz ve teklif ederim. 

Kütanya Mebusu 
Ali Galib Bub'ik 

Yüksek Reisliğe 
Mesele aydınlanmıştır ve 6 kişi de konuşmuş

tur. Müzakerenin kifayetinin reye konulmasını 
'istirham eyleriz. 

Aydın Muğla 
I Zühtü Uray Akif Sarıoğlu 

Yüksek Reisliğe 
Halen müzakere edilmekte olan kanun hak

kında kâfi derecede izahat verildi. Maddelere ge
çilmesini teklif ediyorum. Hakkâri 

I Übeydullah Seven 
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Yüksek Reisliğe 

Müzakereler kâfidir. Maddelere geçilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Rize Aydın 
Mehmet Fahri Mete Namık Gedik 

REÎS — Kifayeti müzakere takrirlerini rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kifayeti müzakere kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Raporda lâyihanın müstaceliyetle görüşül
mesi yazılı olarak teklif edilmektedir. Müstace
liyeti reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Müstaceliyetle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Bağlı Bulundukları Teşkilât Emrine Alınmak 
Suretiyle Vazifeden Uzaklaştırılacaklar 

hakkında Kanun 

MADDE 1. —• Umumi, mülhak veya hususi 
bütçeli idarelerle belediyeler ve bunlara bağlı 
idare, müessese ve teşekkülerden maaş alanlar 
(hâkim, subay, astsubay ve askerî memurlar 
hariç) tayinlerindeki usule göre mensup olduk
ları vekâlet, idare, müessese veya teşekkül em
rine alınmak suretiyle vazifeden uzaklaştırıla-
bilirler. 

Bu takdirde on beş seneden aşağı hizmeti 
olanlara dörtte bir, on beş seneden yirmi sene
ye kadar hizmeti olanlara üçte bir ve yirmi se
neden fazla hizmeti olanlara yarım maaşları 
nispetinde ve vazifeden uzaklaştırıldıkları tari
hi takibeden ay başından itibaren altı ay müd
detle maaş verilir. 

Bu müddet zarfında kurumlarınca teklif edi
len eski vazifelerine eşit veya bir aşağı derece
deki vazifeleri kabul etmiyeıılerle kendilerine 
her hangi bir vazife verilmemiş bulunanlar hak
kında emeklilik hükümleri tatbik olunur. 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 82 nci mad
desi hükmü mahfuzdur. Ancak mezkûr madde 
mucibince vekâlet emrine alınan hâkimler hak
kında bu maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları ve bu 
kanunun 3 ncü maddesi hükümleri tatbik olu
nur. 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, kanunlar âm ve şâmil olur. Biz bu 
kanunu müzakere ederek kabul ettiğimiz za-
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man hâkimleri de bunun içine sokmuştuk gü
ya... Şimdi hâkimlerin bir kısmı Hâkimler Ka
nununun şümulü dâhiline girecek, bir kısmı 
Memurlar Kanunu hükümlerine tâbi olacaktır. 
(Soldan, alkışlar) Partimizin reisi ve Hükü
met reisi olan zat biraz evvel söyledi, biz de 
bunu gayet iyi biliyoruz. Mahkeme kapıların
dan kovulan vatandaşları (Soldan, alkışlar) 
düşünelim bu hâkimleri de bir akmıy alım. 

Arkadaşlar, Hâkimler Kanununun 82 nci 
maddesinde vekâlet emrine alınması lâzımge-
lenleri alacaklar, yani 60 lira maaşı asliden yu
karı olanları alınmıyacak, koca bir valiyi ve
kâlet emrine alacaklar da 70 lira asli maaşı olan 
ve memlekete haksızlık yapmış bulunan hâkim
leri yerinde tutacaktır. Bu olmaz arkadaşlar. 
Bu hususta bir takrir veriyorum, Pertev Arat 
arkadaşımızın vermiş olduğu teklifi müzakere 
edelim, diğerini müzakere etmiy elim. Milletin 
istediği işte budur. (Soldan, alkışlar). 

REÎS — Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, hâkimlerin vekâlet emrine alın
maları işi umumi olarak böyle bir kanun dolayı-
siyle tetkik edilemez. Anayasaya göre hâkimle
rin statüsü ayrı, memurların statüsü ayrı olma
sı lâzımgelir. Istırabınızı biliyorum, (Gürültüler) 
Türk adaleti namına istirham ediyorum, beni 
dinlejin. Sabrınızı suiistimal etmeden konuşa
cağım. Efendim, hâkimlerin teminatı vardır. 
Burada hâkimler hakkında konuşmayı bir vic
dani borç telâkki ediyorum ve konuşacağım. 
(Gürültüler). Efendim, hâkim, fertle Devlet 
arasındaki dâvaları 'her türlü serbesti dâhilin
de halletmek mecburiyetinde olan bir Devleti 
organıdır. Fertle Devlet 'arasındaki... (Soldan, 
gürültüler, esasa gir sesleri). 

REÎS — Arkadaşlar, çok istirhamı ederim, 
hatip konuşmaık istediği müddetçe konuşturma
ya ımıecburuz. Bu itibarla onun sözlerini karşı
lamak, müzakereyi aaıl'aşıilma.z bir 'balıe sokuyor. 
Çok rica ederim, işi kolaylaştırmak için bati-
hin sözünü karşıl amayım. 

SERVET BEZGİN (Devamla) — Simidi sev
gili arkadaşlarım, ben burada hâkimierin mü
dafaasını yapmak istemiyorum, -adalet müesse
sesinin müdafaasını yapmak istiyorum. Malûmu 
âlileri müessese başka, hâkimlik Ibaşkadıır. Evet 
hâkindik mesleki bugün büyük bir buhram ge-
cirmektedit*. Kadı» imkânlarıının temin edile-
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memesi, tâyin ve terfilerimdekj bozukluklar d o 
layıısiyle birçok kıymetli hâkimler bu meslek-
ıten ayra'lmışlardiır. 

AKtF SARIOĞLU (Muğla) — O Halk Par
tisi zamanımda idi. (Gürültüler). 

ADLÎYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-
DAĞ- (Ankara) — Hâkimler 'hakkında bu şıeıkil-
de ••masal' konuşuyorsunuz? 

SERVET ISEZGÎN (Devamla) — Türk hâ
kimi, Türlk Milletinim medarı iftiharıdır. (Gü
rültüler). [Efendim, Türk Milleti, Türk hâki
miyle daima iftihar eder. Türk hâkimi;, bu 
memlekete, daimıa olduğu gibi, bundan sonra 
da şeref verecek Ibir şahıstır. Bu iti/b-aırla adale
tin bihakkin tecelli etmesi için hâkimlerimizin 
müs'takü, olması roabeder. Onun da yeri bu ka
nun değildir. Hâkimler Kanununda tadilât ya-
pılması lâzımıgelir. Çünkü hâkimlik, mânevi 
vasıfları üzerinde toplryan ve taımamiyle müs
takil bir meslektir. Onun için yeri bu kanunda 
değil, arzu eıtıtiğimiz tadilâtı Hâkimlıer Kanu
nunum tadili esnasında muvakkat madde ilâve 
'etmekle ancak tasfiye 'edebiliriz. Bunu arz et-
meik istiyorum. 

REİS — Aziz arık ad aşlarım, çok istirham 
ederim, bu müzakere, Büyük Millet Meclisim
de geçen müzaıkerellere benzemiyor, çok gürültü 
oluyor. Hatibin sözü mücerret bir metim hali
ne gelmiş değildir, som söz sizin olacağına gö
re sabır ve tahammülle dinlememizi rica ederim. 

ıSERVET SEZGİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, benim düşünce ve aınzularım sizin-
kilere uymıyabilir. Ben arzu ve kararlarınız 
üzerinde en büyük bir hürmetle eğilen bir ar-
kadaşınııza'm. İMüsaade ederseniz söyliyeeeğim, 
değilse sözlerimi keseceğim. 

Arkadaşlar, bu mevzii bir ıtaraftam kıymetli 
hak imlerim izim haklarımı ihlâl eder, diğer ta
raftan Anayasaya uygum olmaz. Bir Hâkimler 
Kamunu getirelim. (Gürültüler). Müsaade bu
yurun. Hâkimler Kanunu getirelim, orada eh
liyetsiz, ehliyetli hâkimler içim müeyyidelleır dü
şünelim. Eski kanun kadıları böyle temizle
mişti, getireceğimiz bir kanunla hâkimleri-
mizim durumuma bir veçhe vermiş oluruz, Bi
naenaleyh şimdi yapacağımız şeyi Hâkimler Ka
nununda yapalım, Anayasaya da uygum olur. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, kanunun maddelri hakkındaki tek
liflerimi arz edeceğim, Azil ve tasfiye hükmün-
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I den hâkimler hariç tutulmuştur. Üniversite pro

fesörleri bu madde ile azle tâbidir. Gerçi sena-
tounn mütalâasından bahsedilmekte ise de bu, 
boş bir şeydir. Çünkü Maarif Vekâletinin Sena
to mütalâasiyle mukayyet olduğuna dair bir işa
ret yoktur. İlim kürsüsünü olsun siyasi adamla
rın keyfî icraatından masun tutmak için istisnala
ra üniversite profesörlerinin ithal edilmesini teklif 
ediyorum. Bu hususta Başkanlığa sunduğum tak
ririn kabul edilmesini rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun, binlerce 
memur işlerinden, müktesep haklarından mah
rum ve binnetice ailelerini de sefalete mahkûm 

I etmektedir. Emeği ile çalışan bu kadar... 
RE IS —• Ahmet Bey, lâyihanın tamamı üze

rindeki konuşmalar bitmiştir. Çok rica ederim, 
şimdi birinci madde üzerinde görüşülüyor, ben 
çok dikkatli bir Reisvekiliyim, (gülü§melr, alkış
lar) maddeleri fıkra fıkra tamamen biliyorum, 
onun için lütfen birinci madde üzerinde konu
şun. 

AHMET BİLGÎN (Kırşehir) — Birinci mad
de, memurları açıkta bırakan madde değil midir? 
(gürültüler). 

REİS — Müsaade buyurun efendim, Ahmet 
Bey devam edin. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Tam maaş 
alan memurlar bile bugün hayat pahalılığıdan şi
kâyet etmektedirler, ikramiye vermek suretiyle 
bunların yükü tahfif edilmek isteniyor. (Görül-
tüler). 

REİS — Efendim kesmeyiniz sözünü, rica 
ederim, bu, ne demektir? 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Birinci mad
de... (Gürülütüler). 

REİS —- Devam buyurun efendim. 
AHMET BİLGİN (Dvamla) — Bir önerge , 

veriyorum. Bu önergemin kabul edilmesini rica 
ederim. 

Bu kamunda akıl erdiremediğim bir cihet de, 
vazifelerine son verilen memurlara hiçbir itiraz 
ve dâva hakkı tanınmaması dır. İdarenin bunlar 
hakkında verdiği bir kararı 6 ay zarfında tas
hih ettirmeye kalkışması vazifelerine son verilen 
memurları derece derece âmirlerine yalvarmaya 
ve kapı kapı dolaşmaya mecbur etmektir. Bun
dan da hatırlı ve nüfuzlu kimseler istifade ede
cektir. 

I Muhterem arkadaşlar, bir memurun vazifesi-
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ne son verilirken ona itiraz ve dâva hakkı tanın
malıdır. Birinci maddenin buna göre tadilini 
rica ediyorum. Bu hususta bir de önerge veri
yorum. 

REÎS — Hasan Hayati Ülkün. 
• HASAN HAYATÎ ÜLKÜN (Niğde) — Pek 
değerli arkadaşlarım, ben de hâkimlik sınıfın
dan gelmiş bir arkadaşınız olarak konuşacağım 
için sözlerimin tarafgirane olacağını hatırınıza 
getirmemenizi istirham ederim. 

Hâkim, mahkeme ve adalet derken hepinizin 
ve bütün Türkiye halkının pek hassas bir noktaya 
temas ettiğine kani bulunmaktayım. Bu iti
barla da Hükümetimiz, Demokrat Parti iktidarı, 
geçmiş hiçbir zamana nasip olmıyaeak bir şekilde, 
bitaraf bir adliye tesis etmiş ve hususiyle bu son 
yıllarda, gerek adalet mekanizmasında, gerek ada
letin tahakkukunda... (Madde üzerinde konuş ses
leri) . 

REÎS — Rica ederim, maddenin metni üze
rinde konuşunuz, edebiyata lüzum yoktur, buna 
kimsenin tahammülü yoktur. 

HASAN HAYATÎ ÜLKÜN (Devamla) — O 
halde son söz olarak şunu arz edeyim: Hâkimle
rin ve mahkemelerin bu kanun metninde bu dere
ce mahfuz tutulması, bizzat adaletin nefsine ta
allûku hasebiyle, 'doğrudur. Bunumla beraber en 
yüksek adalet kaynağı bu Yüksek Meclis bulun
makla keyfiyeti takdirlerinize arz etmekteyim. 

REÎS — Cemal Tüzün. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlar; hakikaten şu anda Türk Milletinin ha
raretle beklediği bir kararı vermek üzere şu mu
kaddes saıkıf altımda (bulunuyor ve... (Madde 
üzerimde söyle, lödebiyatı bunak, sesleri). 

CEMAL TÜZÜN (Devamla) — Maddeye ge
çiyorum. Memleketimizin, milletimizin ıstırap
ları yalnız memur dâvasında değil, mahkemelerin 
ve hâkimlerin icraatı safhasındadır. (Alkışlar). 
Vatandaşlarımız fuzuli bahanelerle Devlet kapı
larında, Hükümet dairelerinde gel git yapmaktan 
ziyade, mahkeme kapılarında gel git yapmakta
dırlar. (Alkışlar). Bu açık bir hakikattir. Bunu 
22 milyon Türk vatandaşı görmekte, hissetmek
tedir. Bu bakımdan ben de Sinan ^ekeliöğlu ar
kadaşımın takririnm okunmasını ve bu takrir 
muhtevasının kanun lâyihasına eklenmesini mem
leketin saadet ve selameti için arz ve teklif edi
yorum. (Alkışlar). 

REÎS — Abdülkadir Eryurt. 
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ABDÜLKADÎEİ ERYURT (Erzurum) — 

Aziz arkadaşlarım; mevcut kanunun tedvininde 
şu mülâhaza görüldü: Hâkimler istisna edilsin 
denmedi. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 55 nci 
maddesini tetkik buyurursanız göreceksiniz ki: 
(Bırak Teşkilâtı Esasiye Kanununu sesleri). (Hâ
kimler kanunen muayyen olan usul ve ahval ha
ricinde azlolunamazlar) deniyor. Muayyen olan 
usul ve ahvalin tesbiti lâzımdır. Muayyen usul 
ve ahval bu kanunla tesbit edilemez, çünkü bu 
usul kanunu değildir. Hükümet Başkanı Sayın 
Adnan Menderes komisyona teşrif ettiklerinde 
aynı şeyi kabul buyurdular. Hâkimler Kanunu 
hazırlanıp getirilecek, aynı hükümler o zaman 
oraya konulacak. Buraya bugün konulmayışınm 
sebebi Teşkilâtı Esasiye Kanununa mugayir o^ -
şundandır. Komisyonda, 60 liraya kadar olan 
hâkimleri Hâkimler Kanunundaki esaslar daire
sinde maddeye idhal ettik. Geriye kalanının da 
Hâkimler Kanununda yapılacak tadîlâtla nazara 
alınmasını derpiş ettik. 

REÎS — Sebati Ataman. 
(Reye sesleri). 
Ben reye koyamam, kifayeti müzakere takriri 

yoktur. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU-

HARRÎRÎ SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak1) — 
Sinan Tekelioğlu'nun teklifi Pertev Arat ve üç 
arkadaşının teklif ettiği maddenin müzakere 
edilmesidir. Bunun da hedefi; arkadaşımızın 
bundan maksadı hâkimlerin istisna edilmemesi
ni temin içindir. 

Ancak müsaade buyurursanız biz bu birinci 
maddede encümen olarak ondan başka tadilât da 
yaptık. Hâkimlerle ilgili olmayan tadilât. Ar
kadaşımız teklifini o şekle ifrağ etsin. (îfrağ 
edildi sesleri). Edildi ise ve kabul olunursa biz 
encümen olarak redaksiyonunu yaparız. 

HÎKMET BAYUR (Manisa) - - Hükümetin 
düşüncesini bilmek isterim: Hükümet, encümenin 
getirdiği metni mi tutuyor; yoksa Tekelioğlu'nun 
teklifini mi? Bunu bir defa söylesin de. 

REÎS — Kifayet takriri yok. 
TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Arkadaşlar; 

ben gayet kısa konuşacağım. Memurların tas
fiyesine müncer olan bu madde hususi bir ka
nun maddesi değildir. Bu maddenin Memurin 
Kanununda mülâhaza edilmesi lâzımdır. (Gürül
tüler). Arkadaşlar, bu madde Memurin Ka
nununun 60 ncı maddesine tekabül etmektedir. O 
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maddede, (lüzumu sabit olduğu takdirde) ibaresi 
vardır. (Gürültüler). 

Müsaade buyurun arkadaşlar; bendeniz de hâ
kimlikten geliyorum. Hâkimlik mukaddes bir va
zifedir. (Biliyoruz, sesleri). (Gürültüler). Hâ
kimler millet namına icrayı kaza eder, icrayı 
adalet eder. Memur gibi değildir. Onlar millete 
karşı hesap vermekle mükelleftir. Hâkimlerin 
bu maddeye ithali doğru değildir. Yarin sizi 
mesul edeceklerdir. 

REÎS — Adliye Vekili buyurun. 
ADLÎYE VEKlLÎ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK

DAĞI (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, Hik
met Bayur arkadaşımızın sualine cevap veriyo- j 
ram: Her şeyi iyi takdir eden, temyiz eden He
yeti Aliyenin kararına ittiba ediyoruz. (Alkış
lar, bravo sesleri.) 

Meclils Başkanlığına 
Müzakereler kâfidir. Birinci maddenin reye 

konulmasını arz ve teklif ederim. 
Muş Mebusu 

Şemsi Ağaoğlu 

Yüksek Riyasete 
Görüşmeler kâfidir, kifayetin oya vaz'mı rica 

ederim. 
Denizli 

Baha Akşit 

(Reye sesleri). 

REÎS — Hükümetten sonra söz bir mebusun
dur. Bu nizamname icabıdır. Kemal özçoban bu
yurun: 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, temayülleriniz belirdik
ten sonra Yüksek Huzurunuzda çıkıp söz söy
lemenin müşkülâtını idrak eden bir arkadaşını
zım.- Konuşma hakkı bendenize verildikten son
ra birkaç cümle ile kanaatlerimi arz edeyim. 
Biz de sizler gibi (Biz, siz yok sesleri) Yani 
hâkimler lehine konuşan bizler de adaletin te
zelzüle uğramasını istemeyiz. (Gürültüler) Bil
hassa bütün telâş ve endişeniz adaletin tam ve 
kâmil mânasiyle tecelli etmesi kaygusuna daya
nıyor. Bunu ben de anlıyorum. Bir defa ka
nunları çıkarırken yürümemiz icabeden en doğ
ru yolu araştırmak ve bulmak lâzımdır. Ana
yasaya uygun olsun diyoruz. Anayasaya muha
lif demiyoruz. Anayasaya muhalefet yoktur. 
Jcabederse hâkim de azledilir, memur da azle-
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dilir. (Azil yok sesleri) Çünkü, Anayasamızın 
56 ve 93 ncü maddeleri azli kabul etmiştir. Ka
nun çıkarılabilir ama memur için ayrı hâkim
ler için ayrı kanun çıkarmak lâzımdır. Hâkim 
de azledilir, memur da azledilir. (Soldan : Azil 
yok sesleri, gürültüler) Anayasa bunlar arasın
da şekil ve vazife bakımından tefrik yapmıştır. 
(Soldan : Gürültüler) 

REÎS — Devam buyurun efendim. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Kıymetli 

arkadaşlarım, bu havaya rağmen konuşacağım. 
Gürültü ederseniz beklerim. (Soldan : Gürültü
ler, devam devam sesleri) Gürültü yapan, sö
zümü kesen birkaç arkadaşımızdır. Onlar yo-
ruluncaya kadar ben de burada beklerim, ne 
zararı var. 

Anayasamız, hâkimle memuru vazife ve şe
kil bakımından tefrik etmiştir, dedim. Arka
daşlar, biz hiçbir zaman geriye giden bir parti
nin mensupları değiliz. (Soldan : Gürültüler, 
sen geriye gidiyorsun sesleri, devam devam ses
leri) Arkadaşlar, sözümü kesmekle, siz geriye 
gidiyorsunuz. Söz kesmek, konuşturmamak Halk 
Partisi devrinde olan şeylerdi. Söz 1946 da ke
silirdi. Fakat 1954 seçiminden sonra toplanmış 
bu Mecliste sözümüz kesilemez. Donkişotvari 
bağırmalardan ürkeeeklerden değilim. (Soldan : 
Sakin ol, devam et sesleri, gürültüler). 

REÎS — Lütfen devam ediniz. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Devam 

edin diyorsunuz ama Sayın Başkanım, bu va
ziyette nasıl konuşulur. Hak ve adaletten dem 
vuran fakat söz keserek hak yiyen şu gürültü 
yapanları susturunuz. Anayasa bunların içeri
sinde vazifelerinin kutsiyetini ele almıştı. Bir 
defa Anayasanın 8 nci maddesi mahkemelerin 
müstakil olmasından bahseder. 56 ncı maddesi 
ise hâkimlerin naspları, azilleri ve maaşlarının 
hususi bir kanunla tedvin edileceğini emreder. 

Yine 93 ncü maddesi de memurlar hakkın
dadır. -Memurların nasp ve azilleri hak, vazife 
aylık ve ödenekleri hususi bir kanunla tâyin 
edilir, der. 

Şu halde arkadaşlar, Anayasamız hâkimler 
için ayrı memurlar için ayrı bir kanunun yapıl
masını emrediyor. Bu iki âmir hüküm karşısın
da memurlarla hâkimleri bir kanunda birleştir
mek Anayasamızın bu maddelerine muhalif 
olur. Şu halde hâkimle ınemuru tefrik etmek 
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şarttır. (Soldan: Kâfi, kâfi sesleri) Vallahi sa
baha kadar da olsa son sözümü söylemeden bu
radan inmiyeceğim. (Son cümleni peşin söyle 
bitsin sesleri). 

Şimdi arkadaşlar, hâkimleri değil mahke
meleri düşünüyoruz. Demin arkadaşımızın sö
zü kesildi. Burada hâkimlerin şahısları mev-
zuubahis değil ,mahkeme denilen müessese mev-
zuubahistir. Mahkemeyi işgal eden zat her tür
lü maddi ve mânevi endişe içinde kaldığı tak
dirde adalet kemaliyle tecelli edemez. Hâkim 
acaba Vekil Beyin hiddet ve şiddetini mucip 
olur mu diye vereceği kararda düşünürse o hü
küm adalete uyg ı çıkmaz. (Gürültüler) Onun 
için sizin naçiz bir arkadaşınız sıfatiyle hâkim
lerin değil, mahkemelerde adaletin tam ve kâ
mil mânasiyle yürümesi ve tecelli etmesi için 
behemahal komisyonun kabul ettiği şekilde bi
rinci maddenin kabul edilmesini rica ederim. 
Esasen hâkimler iki kısma ayrılıyor. (Gürültü
ler). 

RAUF ONURSAL (İzmir) — Kemal Bey, 
siz sabaha kadar konuşacaksınız, bizim de ve
receğimiz kctr: r yine aynı olacaktır. 

REÎS — Rauf Bey, Meclisin kararı başka 
sizin reyiniz bankadır. Sizin bir tek reyiniz var
dır. 

RAUF ONURSAL (izmir) — Hep beraber. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Ne yapa

lım ki, bu sözü söyliyen adaletten evvelce be-
raet kararı alarak faydalanmış ve adaletin ay
rılmaz cüz'ü avukatlığı meslek ittihaz etmiş ar
kadaştır. (Gürültüler) 

Şimdi arkadaşlar, karşımda bir arkadaş 
Mesl'ekdaşımz olduğu için hâkimlerin lehine ko
nuşuyorsunuz) diyor. Ya aleyhtekiler; birkaç 
hâkime olan şahsi husumetlerini cümlesine teş
mil ederek asla makbul olmıyan bir yol tutmu
yorlar mı? (Gürültüler, öyle bir şey olur mu 
sesleri) 

RElS — D'evam buyurun efendim. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Hâkimler 

aleyhine bir fikir... (Gürültüler) Rica ederim, 
müsaade edin, kicmu§uL<iun, fikirler çarpışsın, 
bir iki cümle konuşacağım. (Söyle sesleri) 

Arkadaşlar, hâkimler iki kısma ayrılmıştır, 
hususi kanunları vardır, birisi t'eminatli hâkim
ler, diğeri teminatsız hâkimlerdir. Komisyonda 
düşündük, acaba hâkimleri buraya ithal mi et
mek lâzımdır, yoksa buradan çıkarmak mı lâ-
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zımdır? Neticede ayrı ayrı kanun emreden Ana
yasaya uyularak çıkardık. Esasen Hâkimler Ka
nununda hüküm bulunduğu için Kanuna lüzum 
yok. Hâkimler Kanununun 82 nci maddesini' 
okuduk. Bu madde diyor k i ; yedinci dereceye 
kadar olan hâkimler vekâlet emrine alınabilir. 

Şu halde Teşkilâtı Esasiye Kanununun 56 nci 
maddesine göre vaktiyle" çıkarılmış Hâkimler 
Kanunu gibi mükemmel bir kanunları vardır. 
(Gürültüler, devam d'evam sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, esasen... Hüseyin Ba
lık, söz kesme rica ederim, karşılıklı olur, mu
kabele görürsün sonra, ayıptır. 

Arkadaşlar, kala kala teminatlr hâkmler 
kaldı. Teminatsız hâkimler hakkında Anayasa
nın 56 nci maddesi hükümlerine göre hazırlan
mış olan Hâkimler Kanununda bu hususa dair 
hüküm vardır. 

Kala kala 82 nci madde haricindeki teminatlı 
hâkimler kalmıştır, (Gürültüler) Teminatlı hâ
kimlerin de pek çoğu 25 seneyi doldurduğuna 
ve geçende kabul edil'en Emeklilik Kanunu tadi
lâtına göre 25 seneyi doldurmuş hâkimlerin va
zifelerine derhal son verebileceksiniz, em'ekliye 
sevk edebileceksiniz (Gürültüler). 

Arkadaşlar, son söz: Hisleri bir tarafa bıra
karak Anayasanın ruhuna uygun karar verme
niz lâzımdır. (Alkışlar, reye reye sesleri). 

RElS — Kifayet takriri var, okuyoruz. (Re
ye, reye sesleri) 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — îzzet Akçal 
söz alırsa ben de istiyorum. 

RElS — Müsaade buyurun efendim, aleyh
te kim konuşacaksa onu anlıyalım. Kifayet tak
riri okunmadan söz istenmez. Sırrı Bey zatâliniz 
esas hakkında istediniz. 

Şimdi kifayet takririni tekrar okutuyorum. 
(Denizli Mebusu Baha Akşit'in takriri tekrar 

okundu.) 
RElS — Kifayet hakkında başka takrirler de 

vardır. 
Kifayet aleyhinde sözü, Mustafa Zeren istedi. 

Aleyhte bir kişiye söz verilir. 
MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Aziz arka

daşlar, çok mühim bir kanun maddesini müzake
re ediyoruz. Bu maddenin lehinde ve aleyhinde 
konuşmak istiyen arkadaşlara söz verelim, sakin 
olalım. Çok istirham ederim, vâzıı kanun olarak 
burada madde tanzim ediyoruz, istical göstermi-
yelim efendim. (Reye, reye sesleri) 
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REİS — Efendim, kifayet takririni okuduk, 

aleyhte söz alan arkadaşı da dinlediniz. Birinci 
madde hakkındaki müzakerelerin kifayetini kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Kifayeti müzakere takriri kabul edilmiştir. 

îzzet Bey, usul hakkında buyurun. 
* ÎZZET AKÇAL (Rize) — Komisyon sözcü

sünün beyanı ve usul hakkında konuşacağım. 
REÎS — Usul, Meclis müzakerelerinde cere

yan eden husustur, Reisle mebuslar arasındaki 
anlaşmazlıklar da mevzuubahis olabilir. Buyurun 
konuşun. 

ÎZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, komis
yonda çalışan arkadaşlarınızdan birisiyim. Ko
misyon sözcüsü, komisyon namına beyanda bulu
nurken komisyonun ancak ekseriyetle verdiği ka
rarı müdafaa edebilir. Komisyon sözcüsü verilen 
kararın şümulünü tecavüz etmiş bulunmaktadır. 
Ve vâki teklifin şu şekilde tadil edildiği takdirde 
kabul edileceği, komisyonca bildirilmiştir. Usul 
budur ki; komisyonda mevcut olan arkadaşların 
ekseriyeti buna mevki alır, onlara danışır. Ka
rardan dönülmesini icabettirir bir hal varidse 
aldığı karar üzerine beyanda bulunur. Binaen
aleyh komisyon sözcüsünün yapacağı şey şudur; 
eğer Meclisi Âli bu önergeyi kabul ederse arka
daşları toplayıp yeniden bir karar alması lâzım-
gelir. Ya arkadaşlar İsrar ederler, yahut metni 
düzeltir, Meclise sevk ederler. Aksi takdirde mad
deler arasında prensip üzerinde, hattâ Anayasa
nın sarih hüküümlerine aykırı bir harekette bu
lunmak gibi tehlikeli vaziyetler tahassül edebilir. 
Bundan tevakki edebilmek için sözcü arkadaşım
dan rica ediyorum; komisyon adına sarih beyanda 
bulunmasınlar. Sözü yalnız kendilerine hasret
sinler. 

REÎS — Buyurunuz Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar; yukarda müza
kereleri takilbediyordum, «Hükümet, müzake
re edilmekte olan ihtilâf mıevzuu iki şıktan 'han
gisini tercih etmektedir, sarih olarak cevap 
verisin» şeklinde, Hikmet Bayur arkadaşımızın 
suali üzerine Adalet Bakanı arkadaşımızın kür
süye geldiğini ve takdirin Yüksek Heyetinize 
ait olduğunu ifade ettiğini dinledim. Filhakika 
takdir Yüksek Heyetinizindir, ve ancak Hükü
met olarak evvelsi gün mesele müzakere edilir-
Icen Adliye Vekili arkadaşımla beraber Encü
mende bulunduk. Encümendeki ifadelerimizde 
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buigün huzurunuza getirilen maddenin bizce de 
matlup metin olduğunu ifade ettik. (Bravo 
sesleri, alkışlar) Bunu huzurunuzda arzetmeyi, 
B. M, M. ne lâyık olduğu hürmetin gösterilmesi 
bakımından, bir borç bilirim. 

İşin aslına gelince, formülünü de zannede
rim ben arz ettim, teminat derecesinden aşağı
da olan hâkimler için mevcut kanunda vekâlet 
emrine alma müessesesi vardır. Bu sebeple bu 
hükümde bir tadile ihtiyaç yoktur. Temyiz 
Mahkemesini de gayet ta'biî olarak bunun şü
mulü dışında bırakmak lâzım gelir. Orada temi
natı haiz olma derecesine gelen hâkimlerin va
ziyeti vardır ki, bunlar yüksek dereceli hâkim
ler olmak itibariyle, onları bu hükmün şümulü 
dışında bırakmanın doğru olacağını Hükümet 
namına arz etmek isterim. (Soldan, bravo ses
leri, alkışlar) 

SERVET SEZGÎN (Çanakkale) — Büyük 
devlet adamısın. 

REÎS — Takrirleri 'birer birer arz ediyoruz: 

Yüksek Başkalığa 

Birinci maddenin birinci fıkrasındaki (hâ
kim) kelimesiyle birinci maddenin son fıkrası 
olan 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 82 nci 
ma'ddesi hükmü mahfuzdur, ilâ ki siminin kal
dırılmasının oylanmasını rica ederiz. 

Çorum Mebusu Çankırı Mıebusu 
Mecit Bumin Kenan Çığman 

Bilecik Mebusu Zonlguldak Mebusu 
Talât Oran Hüseyin Balık 

istanbul Mebusu Çoruh Mebusu 
Necmi Ateş Hilma Çeitikçioğlu 

Konya Mebusu Gazianteb 
Himmet ölçmen Okunamadı 

Okunamadı Okunamadı 

Yüksek Reisliğe' 

Şifahen arz ettiğim sebebe binaen Pertev 
Arat'in birinci maddesinin müzakere edilme
sini Meclisin reyine arz edilmesini teklif ede
rim. 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 

Yüksek Başkalığa! 

Şifahen arz ettiğim gibi, birinci madde hük
münden istisna edilenler arasına (üniversite 
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niıı de ithal edilmesini rica ede-

Kırşehir 
Ahmet Bilgin 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim veçhile, birinci madde

nin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini rica ederim. 

«Bu takdirde onbeş seneden az hizmeti olan
lara üçte hir ve onbeş seneden fazla hizmeti 
olanlara yarım maaşları nispetinde, vazifeden 
uzaklaştırıldıklaTi tarihi takip eden ay hasın
dan itibaren altı ay müddetle maaş verilir.» 

Kırşehir Mebusu 
Ahmet Bilgin 

REİS — Bu takrirler hakkında, komisyon 
noktai nazarını denmeyan edebilecek 'mi efen
dim? Ondan sonra reye vaz'edeceğiz. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — 
Muhterem arkadaşılaırıım; bendeniz idemin bu
raya çıkıp Encümen namına mevzu hakkında 
bir mütalâa dermeyan etmedim ki arkadaşım 
gelip ide... 

REİS — Rica ederim o mevzua rücu etme-
yin. Tadil teklifleri hakkında Encümen .namı
na fikrinizi 'beyan tedizı. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Efendim; 
hâkim kelimesinin çıkarılması ve son fıkranın 
tayyedilımesi hakkımda Encümenin noktai na
zarı şu : Encümen, Hâkimler Kanununun 82 
nci mıaddesinin teminatsız hâkimleri, vekâlet 
-emrine alımacağım ifade ettiğini, ötekilerin ise 
vekâlet emrine almmıyacağmı Anayasanın 55 -
56 ncı maddeleri muvacehesinde o hâkimlerin 
yani teminatlı hâkimlerin bu maddenin şümu
lü haricinde tutulması lâzıımgeıldiği kanaatini, 
'ekseriyetle izhar etmiştir. Anayasanın 55 nci 
maddesi hâkimlerin azledilmeleri suretinin ve 
'halterinin mutlaka kanunla muayyen olmasını 
şart koşmaktadır. Encümen, hâkimlerin mut
laka kanunda yazılı hallerde azileditebileceğini 
kabul eden Anayasa mucibince bu maddeyi de 
azil farzedereık bu maddenin şümulünden hariç 
tutmayı mütalâa etmiştir. Binaenaleyh biz bu 
işe encümen olarak iştirak etmiyoruz, öteki ta
dillere ise hiç iştirak etmiyoruz. 

REİS — Mevcut tadil teklifleri arasında en 
aykırı teklif Sinan Tekelioğlu arkadaşumızın 
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teklifidir. (Pertev Arat takririni' geri aldı ses
leri). Evet, Pertev Arat arkadaşımuz teklifini 
geri almıştır, ötekine iltihak ediyorlar. Tak
rirleri sırasiyle okutuyorum. 

(Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in üniver
site profesörleri hakkındaki taıkriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Takriri reylerinize arz ediyoram. 
Kabul edenler... SEtmiyenier... Takrir reddedil
miştir. 

(Çoruh M.elbusu Mecit Bumin ve arkadaşılarr-
nın takriri tekrar okundu.) 

REİS — Mecit Bumin ve arkadaşlarının ta
dil teklifini okuduk, dikkate almıp alınmama-
sını reyinize arz edeceğim... 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Hâkim. 
ter Kanununun dairei şümulüne girmektedir. 
(Bir daha okunsun sesleri). 

REİS — Takriri bir daha okutuyorum. 
(Mecit Bumin ve arkadaşlarımın takriri tek

rar okundu.) 
REİS — Bu tadil teklifimi reyinize arz ©di

yorum. Dikkate alanlar.... 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Vazıh d e p -

dir.. 
'REİS — Vazıhtır efendim. Dikkate almıt-

yanlar... 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Ayağa 

kalkılsın efendimi. 
REİS — Çok rica ederim, üç kişi sayıyor, 

itimatsızlık olmasın. Dikkate almıyanlar... Tak
rir reddedilmiştir. (Soldan, şiddetli ve sürekli 
alkışlar). 

Bir önerge daha var, okuyoruz. 
(Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in yarım 

maaş nispeti hakkındaki takriri- tekrar okundu.) 
REİS — Ahmet Bilgin'in tadil teklifini ka

bul edenler... Etmıiyenlıer... Teklif reiddediılmiş-
tir. 

Birinci maddeyi aynen reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenıler... Kabul1 edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci maddesi, 
'üniversitelerin öğretim kadrolarına dâhil men
supları hakkında, senatonun mütalâası' alındık
tan sonra Maarif Vekâletince' tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Bir tadil teklifi var, okuyoruz : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Reisliğine 
Memurların Vekâlet emrine alınmasına dair 

olan kanunun ikinci maddesinin aşağıdaki şe
kilde tadil ve tedvinini saygılarımla rica ede
rim. 

Ordu Mebusu 
Memiş Yazıcı 

Madde 2. — Bu kanunun birinci maddesi, 
üniversitelerin kuruluş kadrolarına dâhil bil
ûmum mensupları hakkında senatonun mütalâ
ası alındıktan sonra tayinlerindeki usule bakıl
maksızın Maarif Vekili tarafından re'sen tat
bik olunur. 

(Anlıyamadık sesleri). 
REÎS — Komisyon iltihak ediyor mu? 
ENCÜMEN ADINA SEBATÎ ATAMAN 

(Zonguldak) — Evet. (Soldan şiddetli gürül
tüler) . 

REÎS — Arkadaşlar, hakikaten bu şekilde 
kanun çıkarmak çok zor. Eneümenin de iltihak 
ettiği bir takrir vardır, burada okuduk. Fakat 
gürültüden arkadaşlar anlıyamadıklarını beyan 
ediyorlar. Müsaade buyurun da bir defa daha 
okuyalım. 

(Ordu Memiş Yazıcı'nm tadil teklifi tekrar 
okundu). 

REÎS — Komisyon metin olarak iltihak edi
yor mu? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ ATIF BEN-
DERLÎOĞLU (Ankara) — Filhal iltihak edi
yoruz. 

MAARÎF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Takrire biz de iltihak ediyoruz. Tak
dir Yüksek Heyetindir. 

REÎS — Tadil teklifini dikkate alanlar... 
Almıyanlar... Teklif dikkate alınmıştır. 

Komisyon teklife filhal iştirak ediyor 2 nci 
maddeyi son şekliyle okutuyorum : 

MADDE 2. — Bu kanunun birinci maddesi, 
üniversitelerin kuruluş kadrolarına dâhil bil
ûmum mensupları hakkında senatonun mütalâ
ası alındıktan sonra tayinlerindeki usule bakıl
maksızın Maarif Vekili tarafından re'sen tat
bik olunur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanun gereğince ittihaz 

olunacak vazifeden uzaklaştırma karar ve mu
ameleleri aleyhine hiçbir idari ve adlî kaza mer
ciine müracaat olunamaz. 

Bu madde hükmü İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve bunlara bağlı müessese ve kurumlarla 
sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası 
Devlete ait olan müesseselerin vazifeden uzak
laştırılma karar ve muamelelerine de şâmildir. 

ITASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar, bu maddenin birinci fıkrası hakkın
da ,kaııunun heyeti umumiyesi müzakere edi
lirken uzun uzadıya münakaşası yapıldığı için 
bu konuya dokunmıyacağım. 

Yalnız ikinci fıkrasında «Bu madde hükmü 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı 
müessese ve kurumlarla sermayesinin tamamı 
veya yarısından fazlası Devlete ait olan mües
seselerin vazifeden uzaklaştırılma karar ve mu
amelelerine de şâmildir.» denilmektedir. Başba
kanımız demin buyurdular ki, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin bir kısmı aşağı yukarı bir ban
ka hüviyetini taşımaktadır. 

Hakikaten öyledir. Meselâ Sümerbankı ele 
alalım; bütün memur ve mensuplarının duru
mu, yakînen takibedilecek bir haldedir. Şu hal
de küçücük bir fabrikada çalışan memur ile ça-
lışmıyan memur fabrika âmiri tarafından, fab
rika müdürü, mesul şahsı tarafından takibedil-
diği gibi, umum müdürlük ve İşletmeler Bakan
lığı tarafından da, yaptığı işler gayet yakînen 
takibedilmektedir. Buradaki kırtasi muamele, 
Devlet dairelerindeki kırtasi muamele gibi de
ğildir. Hattâ birçok işler telefonla halledilmek
tedir. Bu bakımdan ben İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bu maddeden çıkarılmasını Heyeti 
Aliyenizden rica ediyorum. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

REİS —- Sabri îşbakan. 
SABRI İŞBAKAN (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz müsaadenizle 3 ncü madde
nin ikinci fıkrası hakkında mâruzâtta bulunaca
ğım. 

3 ncü maddenin birinci fıkrası, vazifeden 
uzaklaştırma kararları aleyhine, idari ve adlî 
mercilere müracaat olunamıyacağı hükmünü vaz'-
ettikten sonra ikinci fıkrasında; 

«Bu madde hükmü İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve bunlara bağlı müessese ve kurumlarla 
sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası 

— 466 — 



t : 17 5 .7 . 
Devlete ait olan müesseselerin vazifeden uzak
laştırma karar ve muamelelerine de şâmildir» ' 
denilmiştir. j 

Bu suretle bu fıkrada yazılı teşekkül ve mü- j 
esseseler, yalnız üçüncü madde ile yani idari ve 
adlî mercilere müracaat olunamaz hükmü ile il-
gilendirilmekte kanuna asıl ruh veren birinci < 
madde hükmü haricinde bırakılmaktadır. 

Halbuki bilhassa İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde memurların vazifelerinden uzaklaştırılma
sı, Devlet memurlarında olduğu gibi muayyen j 
sebeplerin vücuduna ve bâzı formalitelerin yeri- | 
ne getirilmesine bağlıdır. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkındaki 3460 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesinde; j 

(Bu kanun hükümlerine tâbi teşekküllerin 
imza salâhiyetini haiz memurları ile bu derece
deki memurları, Umum Müdürlüğünün teklifi 
üzerine İdare Meclislerince ve diğer memurları 
Umum üdürlükçe tâyin olunur) denmektedir. 

Yine bu kanunun tatbik suretini gösteren ni
zamname gereğince hazırlanan talimatnamelerde 
veya kanunlarına istinaden hususi surette hazır
lanmış tüzüklerde memurların vazifelerinden 
uzaklaştırılması için muayyen sebeplerin olması 
ve vazifeden uzaklaştırma tekliflerinin müdür
ler komisyonundan ve idare meclisince tâyin 
edilmiş memurlar için de 'idare meclisinden geç
mesi lâzımdır. Bu gibi müesseselerde Umum Mü
dürlerin re'sen vazifeden uzaklaştırma yetkileri 
yoktur. 

Eğer Yüksek Meclisiniz, üçüncü maddenin 
ikinci fıkrasında yazılı teşekkül ve müesseseleri, 
birinci madde şümulü içerisine almazsa bu mü
esseselerde hizmete yaramıyan ve zararlı unsur
ların vazifeden uzaklaştırılması güçleşmiş olur. 

Diğer taraftan vekâlet emri müessesesi ile 6 
ay için de olsa bir miktar maaş vermek imkânı 
bu müesseselere tanınmıyor. Kanaatimce idare 
emrine almak ve maaş vermek hükümlerinin bu 
fıkradaki müesseselere de teşmili âdil bir hare
ket olur. 

Arz ettiğim bu sebepler dolayısiyle 3 ncü 
maddenin ikinci fıkrasının müstakil bir halde 
4 ncü madde olarak aşağıdaki şekilde tadilini 
arz ve teklif ediyorum. 

(Madde 4 —• Bu kanun hükmü, İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve bunlara bağlı müessese ve ku
rumlarla sermayesinin tamamı veya yarısından 
fazlası Devlete ait olan müessese memur ve müs-

1984 C : 1 
tahdemlerine de tatbik olunur. "Ve birinci mad
denin 2 nci ve 3 ncü fıkrası gereğince hakların
da muamele yapılır.) 

Bunun için bir önerge takdim ediyorum. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur, tadil tek
lifleri vardır, okutuyoyrum : 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Memurların Vekâlet Emrine Alınmasına da

ir olan Kanunun üçüncü maddesinin ilk fıkra
sının aşağıdaki şekilde tadil ve tedvinini saygı
larımla rica ederim. 

Ordu Mebusu 
Memiş Yazıcı 

Madde 3. — Bu kanun gereğince ittihaz olu
nacak vazifeden uzaklaştırma karar ve muame
lelerinden dolayı bu muameleyi tatbik eden ida
re ve şahıslar, aleyhinde hiçbir idari ve adlî 
kaza merciine müracaat olunamaz. 

Yüksek Reisliğe 
Üçüncü maddenin ikinci fıkrasının kanun 

metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Kars Milletvekili 

Hasan Erdoğan 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle ta

sarının üçüncü maddesinin ikinci fıkrasının 
müstakil bir madde halinde ve aşağıdaki şekil
de tadilini ve mütaakıp madde no. larınm değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ordu Mebusu 
Sabri İşbakan 

Madde 4. — 
Bu kanun hükmü, İktisadi Devlet Teşekkül

leri ve bunlara bağlı müessese ve kurumlarla 
sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası 
Devlete ait olan müessese ve kurumların me
mur ve müstahdemlerine de tatbik olunur ve 
birinci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası ge
reğince haklarında muamele yapılır. 

REİS — Efendim, üçüncü maddenin birinci 
fıkrasının tadilini teklif eden Memiş Yazıcı 
şöyle diyor : Bu kanun gereğince ittihaz olu
nacak vazifeden uzaklaştırma karar ve muame
lelerinden dolayı bu muameleyi tatbik eden ida
re ve şahıslar aleyhinde hiçbir idari ve adlî 
kaza mercilerine müracaat olunamaz, 
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MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SEBATI 

ATAMAN (Zonguldak) — Biz bu takrire ilti
hak ediyoruz efendim. 

RElS — Takrir birinci fıkra hakkındadır. 
Komisyon iltihak etmektedir. Birinci fıkranın 
tadiline dair olan ve komisyonun iltihak ettiği 
tadil teklifini dikkate alanlar lütfen işaret ver
sinler... Kabul etmiyenler... Tadil teklifi dikka
te alınmıştır. 

Hasan Erdoğan arkadaşımız, üçüncü mad
denin ikinci fıkrasının metinden çıkarılmasını 
teklif ediyor. Komisyon iltihak etmemektedir. 
Üçüncü maddenin ikinci fıkranın tayyı teklifi
ni reylerinize arz edeceğim. Teklifi dikkate 
alanlar... Almıyanlar... Teklif reddedilmiştir. 

Sabri Işbakan arkadaşımız; üçüncü madde
nin ikinci fıkrasının müstakil ve dördüncü mad
de olarak yani müstakil madde halinde tedvi
nini istiyor. Tekrar okutup reylerinize arz ede
ceğim. 

(Ordu Mebusu Sabri Işbakan'm tadil tekli
fi tekrar okundu.) 
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REÎS —• Komisyon iltihak etmemektedir. Ta

dil teklifini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Şimdi; üçüncü maddeyi, kabul buyurulan 
tadil şekliyle okutuyorum efendim : 

MADDE 3. — Bu kanun gereğince ittihaz 
olunacak vazifeden uzaklaştırma karar ve mu
amelelerinden dolayı bu muameleyi tatbik eden 
idare ve şahıslar aleyhinde hiçbir idari ve adlî 
kaza merciine müracaat olunamaz. 

Bu madde hükmü İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve bunlara bağlı müessese ve kurumlarla 
sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası 
Devlete ait olan müesseselerin vazifeden uzak
laştırılma karar ve muamelelerine de şâmildir. 

RElS — Maddeyi bu şekliyle reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Beş dakika celseye ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,15 

»>•« 

Î K Î N C Î C E L S E 
RElS — Refik Koraltan 

Açılma saati : 19,20 

KÂTİPLER : ihsan Gülez (Bolu) ibrahim Kirasoğlu (Kayseri). 

RElS — Celse açılmıştır, müzakereye devam 
ediyoruz. 

MADDE 4. — Memurin Kanunu ek ve tadil-
leriyle hususi teşkilât kanunları ve diğer bil
cümle kanunların bu kanuna muhalif hükümleri 
mülgadır. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Bir muvakkat madde teklif ediliyor. 

Yüksek Reisliğe 
Arz ettiğim sebeplerden bu kanuna aşağıda

ki muvakkat maddenin eklenmesini teklif ederim. 
5 . V I I . 1954 
izmir Mebusu 

Pertev Arat 

Muvakkat madde — Halen muhtelif ka
nunlarla vekâlet veya umum müdürlük emrine 
alınmış vaziyette bulunanlar hakkında, vekâlet 
veya umum müdürlük emrinde bulundukları müd
det ne olursa olsun, bu kanunun meriyete gir
diği tarihten itibaren bu kanun hükümleri tatbik 
olunur. 

REÎS — Komisyonun mütalâası? 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — 
iştirak ediyoruz. 

RElS — Derhal iştirak ediyor musunuz? 
KOMİSYON MAZBATA MUHARRİRİ SE

BATI ATAMAN (Zonguldak) — Ediyoruz. 
RElS — Derhal iştirak ediyorlar. Maddeyi 

okutuyorum: 
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MUVAKKAT MADDE — Halen muhtelif 

kanunlarla vekâlet veya umum müdürlük emrine 
alınmış vaziyette bulunanlar hakkında, vekâlet 
veya umum müdürlük emrinde bulundukları 
müddet ne olursa olsun, bu kanunun meriyete 
girdiği tarihten itibaren bu kanun hükümleri tat
bik olunur. 

RElS — Okunan maddeyi kabul edenler... Et-
miyenıler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Madde kabul edil
miştir. 

Bu kanunun açık oya konması hakkında iç
tüzük gereğince verilmiş bir takrir vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
içtüzüğün 136 ncı maddesi gereğince işbu ka

nun teklifinin açık oya konmasını arz ve teklif 
ederiz. 5 . 7 ; 1954 
Malatya Milletvekili Kars Milletvekili 

Nüvit Yetkin Turgut Göle 

Malatya Milletvekili 
Mehmet Kartal 

Tunceli Milletvekili 
Arslan Bora 

Sinob Milletvekili 
Vehbi Dayıbaş 

Kars Milletvekili 
Hasan Erdoğan 

Kars Milletvekili 
Fevzi Aktaş 

Malatya Milletvekili 
Esat Doğan 

Malatya Milletvekili 
Hilmi Özbay 

Kars Milletvekili 
Sırrı Atalay 

Tunceli Milletvekili 
Fethi Ülkü 

Sinob Milletvekili 
Şerafeddin Ayhan 

Kırşehir Milletvekili 
Tahir Taşer 

Malatya Milletvekili 
Kâmil Kırıkoğlu 

Malatya Milletvekili 
Nuri Ocakçıoğlu 

Sinob Milletvekili 
Nuri sertoğlu 

RElS — Kanun teklifinin heyeti umumiye-
sini açık oyunuza arz ediyorum. Rey kutuları 
dolaştırılacaktır, lütfen reylerinizi kullanınız. 
Reylerini kullanmıyan arkadaşlar lütfen kullan
sınlar. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Bağlı bulundukları teşkilât emrine alınmak 
suretiyle vazifeden uzaklaştırılacaklar hakkında
ki kanun teklifine (334) arkadaş rey vermiştir. 
Bunlardan (309) kabul, (25) ret. Bu suretle 
tasarı (309) reyle kanuniyet iktisabetmiştir. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Bursa Mebusu Hulusi Köymen ve iki 
arkadaşının Büyük Millet Meclisinin çalışmaları
na 1 Kasım 1954 Pazartesi gününe kadar ara 
verilmesi hakkında takriri (4/75) 

RE IS — Şimdi bir takrir var. Okutacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznâmede müzakere edilecek bir iş kalma

dığından, mebusların memleket içinde dolaşma
ları, tetkikat yapmaları ve murakabe vazifeleri
ne hazırlanmaları ve dinlenmeleri için 1 Kasım 
1954 Pazartesi gününe kadar çalışmalara ara 
verilmesini arz ve rica ederiz. 5 . VII . 1954 

Bursa Mebusu Eskişehir Mebusu 
Hulusi Köymen Abidin Potuoğlu 

Manisa Mebusu 
Muzaffer Kurbanoğlu 

RE IS — Okunan takriri yüksek reyinize arz 

ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar 2 Mayıs umumi seçim
lerinden sonra 14 Mayıs'ta Fevkalâde toplantı
sına başlıyan Yüksek Heyetiniz iki aya varan 
verimli kıymetli mesaiden sonra, şimdi kabul bu
yurduğunuz takrir üzerine faaliyetine ara vermiş 
oluyor. Bütün arkadaşlar, bu ara verilen gün
lerde gerek seçim dairelerinde ve gerek, fırsat 
buldukça umumi yurt gezilerinde sıhhatle, neşe 
ile, vatandaşlarla, seçmenlerle daha yakından te
mas imkânlarını bulacaklar ve daha çok yurt ih
tiyaçları üzerinde geniş intibalarla döneceklerdir. 

Hepinizin sıhhat, neşe ve selâmetle dönmenizi 
temenni ederim. 

1 Kasım Pazartesi günü saat 15 te toplanmak 
üzere celseye son veriyorum. (Alkışlar). 

Kapanma saati 19,40 
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7. — TELGRAFLAR 

Nevşehir'in Vilâyet olması dolayısiyle : 
Uzunpazar Eatnafından, 
Tarım Satış Kooperatifinden, 
Tüccardan Ali Goncu'dan, 
öğretmenler Birliğinden, 
C. H. P. ilce idare Kurulu adına Sabri Gü

len'den, 
Şel Bayii Ömer, Yamangil'den, 
Hastane Yardım. Derneği adına Dr. Kâmu-

ran 'dan, 
Nevşehir Ticaret Odası Başkanı Nail'den, 
Mehmet Kurt ' tan, 

Birinci celse 

Bağlı Bulundukları Teşkilât Emrine Alınmak 
Suretiyle Vazifeden Uzaklaştırılacaklar hakkın
daki Kanun teklifi üzerinde görüşüldü. 

inikada ara verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Bolu Mebusu 

F. Apaydın 1. Oülez 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

/ . Kirazoğlu 

Tüccar Hasan Dedeoğlu 'ndan, 
Kervansaray Otobüs Şirketi adına Süley

man'dan, 
Işık Saçan Tecim evinden, 
Şehir Kulübü Başkan Dedeoğlu'ndan, 
Vilâyet Umumi Meclisi Âzası Nâzım Mutlu'-

dan, 
Nevşehir Demokrat Parti Başkanı Hamdi 

Celâloğlu'ndan, 
Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'den, 
Belediye Reisi Ömer Sancak'tan, 
Gelen teşekkür telgrafları. 

İkinci celse 
Bağlı Bulundukları Teşkilât Emrine Alınmak 

Suretiyle Vazifeden Uzaklaştırılacaklar hakkın
daki Kanun, kabul edildi. 

Kabul olunan takrir gereğince 1 . XI . 1954 
Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere ini
kada nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
içel Mebusu Bolu Mebusu 
R. Koraltan î. Gülez 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

/ . Kirazoğlu 

B — Son Zabıt Hulâsası 

ON YEDİNCİ İNİKAT 

5 . V I I . 1954 Pazartesi 
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6. — SUALLER 

A — TAHBİİ 

1. —• Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'tn İs
tanbul'da Florya'da plaj ve tesislerinin yayıl
ması maksadiyle belediyece istimlâk edilmiş saha 
hakkındaki sual takririne Dahiliye Vekili Na
mık Gedik'in tahrirî cevabı (7/8) 

Ankara 29.6.1954 
Yüksek Reisliğe 

Aşağıdaki suallerin Dahiliye Vekili tarafın
dan tahrirî olarak cevaplandırılmasına tavas
sutlarınızı saygılarımla arz ederim. 

Kocaeli Mebusu 
(Ekrem A'lican) 

1. İstanbul'da, Florya'da plaj vı? tesis'leri-
nin yapılması maksadiyle belediyece istimlâk 
edilmiş sahadan 2490 sayılı Kanıma göre satışa 
çıkarılan H'559'5 metre karelik kısmın, .muham
men bedel olan 346 785,00 liraya 26.6.1964 tari
hinde (istanbul Belediyesi Memurları Koope- i 
•ratifi) ne ihale edildiği doğru mudur? 

2. Bahis mevzuu arsanın hali hazır im et re 
kare-rayici nedir? 

3. 28.6.1954 tarihli ihaleye yukarda adı 
geçen kooperatiften başka hakiki veya hükmi 
şahıslar iştirak etmişler midir? 

4. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı'-
nın muhammen bedelden daha fazla bir bedel 
vermek suretiyle bu arsaya talip olduğu, fakat I 
ihaleye iştirakinin önlendiği doğru mudur? j 

5. 28.6.1954 tarihli ihaleden sonra Emekli 
Sandığı % 15 zamla arsanın kendisine ihalesini 
istemiş midir? İstemişse kanuni talebinin yedine 
getirilmemesi sebepleri nelerdir? j 

6. İstanbul Belediyesi ımemurlar koopiera- j 
tifinin idare heyeti hangi zevattan '.müteşek
kildir? Adları ve meslekleri nelerdir? 

7. Kooperatif bu arsayı hangi maksatla 
satın almak istemektedir? Statüsü ve idare he
yeti kararları veya Umumi Heyet ka-rarları , 
akar veya sayfiye köşkü yaptırmaya müsait-
midir? l: 

8. Dahiliye Vekâleti bu ihalede her hangi 
bir yolsuzluk olup olmadığı hususunda tahkik 
yapmak lüzumunu hissetmiş ve meseleye el koy
muş mudur? 

'E CEVAPLAR 
; SUALLER 

T. C. 
İçişleri Vekâleti 5 . V I I . 1954 

Teftiş Heyeti Reisliği 
Sayı : 171-7-274 

1500-44 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

30 . VI . 1954 tarih Kanunlar Müdürlüğü 
7 - 8/227/770 sayılı yazıları cevabıdır. 

istanbul'da Florya'da plaj ve plaj tesisleri 
yapılması maksadiyle Belediyece istimlâk edil
miş saha hakkında Kocaeli Mebusu Ekrem Ali-
can tarafından verilen yazılı sual takriri cevap
larının ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Dahiliye Vekili 
Namık Gedik 

Kocaeli Mebusu Ekrem Alican imzasiyle 
verilen sual takriri cevabıdır 

1. istanbul'da Florya'da plaj ve plaj tesis
leri yapılmak üzere vaktiyle muhtelif eşhastan 

istimlâk edilmiş sahanın 2490 sayılı Kanuna 
göre metrekaresi (3) lira muhammen bedelle 
115 595 metre karelik kısmı belediyece kapalı 
zarf usuliyle ihaleye çıkarılmış ve Belediye En
cümenince istanbul Belediyesi Memur ve Mün-
tesipleri Kooperatifine 28 . VI . 1954 günü met
re karesi (4) liradan (462 380) liraya ihale edil
miştir. 

2. 115 595 metre kare vüsatmda bulunan bu 
sahanın yol, su ,elektrik, havagazı ve kanali
zasyon tesis ve inşası masrafları alıcıya ait ol
mak şartiyle beher metre karesine 2490 numaralı 
Kanun hükümleri uyarınca (3) lira kıymet tak
dir edildiği ve bu masraflarla çürük ve sahil
den yüksek kısımları ihtiva eden arazinin tah
kim ve takviyesi için yapılacak masraflar da 
nazara alındığı takdirde metrakaresinin 12,5 
liraya ve daha fazlasına mal olacağı dosyada 
mevcut takdiri kıymet mazabtasmdan anlaşıl
mıştır. 

3. Ihalaye adı geçen kooperatiften başka, 
dış zarfından teminat makbuzu çıkmamış ol
ması hasebiyle teklif; mektubunu muhtevi iç 
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zarfı açılmadan kendisine iade edilen Nihat 
özel'in girdiği, diğer üç talibin teminat yatır
dıkları ve iki talibin de teminat yatırmak üzere 
teslimat müzekkeresi aldıkları halde encümene 
teklif zarfiyle müracaat ve ihaleye iştirak et
medikleri dosyasının tetkikmdan anlaşılmıştır. 

4. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, 
bu bapta encümen tarafından ittihaz edilen ka
rardan anlaşıldığı üzere teklif mektuplarını ka
bul saatinin hitamı olan saat 10 dan sonra 
10,55 te teminat yatırmak maksadiyle resmî 
bir müzekkere ile Belediye Reis Muavinliğine 
müracaat etmiş ve vaktinde teminatı yatırma-
mış ve teklif mektubunu vermemiş olmasından 
ihaleye girememiştir. 

5. 2490 numaralı Kanunun 57 nci maddesi 
mucibince % 15 zamla artırmaya iştirak, mer
kezin tasdikma tâbi ihalelerde bahis mevzuu 
olup belediye encümenlerince yapılan ihaleler ise 
tasdika tâbi bulunmadığından ve ihale, karar 
ile katiyet iktisabetmiş bulunacağından sandı
ğın bu talebinin reddine Belediye Encümenince 
29 . VI . 1954 tarihinde karar verilmiştir. 

6. İstanbul Belediyesi Memurlar Koopera-

. 1954 C : 2 
tifi ,evvelce istifa suretiyle ayrılmış olan Eşref 
Şefik Atabey ile 6 . VI . 1954 tarihinde istifa 
etmiş ve bir karar ile istifası kabul edilmiş olan 
Belediye Encümeni Âzası Muzaffer Şahinoğlu 
hariç olmak üzere, Kooperatif îdare Heyeti 
Reisi ve istanbul Mebusu Yüksek Mimar Nec-
mi Ateş, Âza Belediye îmar Müdürü Yüksek 
Mimar Sedat Erkoğlu ve Âza Belediye Fen iş
leri Mimarı Yüksek Mimar izzettin Taşören'-
den müteşekkildir. 

7. Kooperatif Ana Nizamnamesinin 5 nci 
maddesi mucibince ortaklığın amacı ortaklara 
ihtiyaçlarına göre sıhhi, sağlam ve imkân nis
petinde ucuz bir ev yaptırmak olduğuna göre 
bu arsanın ortaklara birer ev yaptırmak mak
sadiyle satın alındığı anlaşılmaktadır. 

8. ihalede yolsuzluk bulunduğu iddiasına 
29 . VI . 1954 günü muttali olan Vekâletimiz 
istanbul'da vazifeli bulunan Mülkiye Başmü
fettişine işe el koyması için aynı gün gerekli 
emri vermiş ve bu suretle iddia mevzularının 
araştırma ve incelenmesine başlanmıştır. 

Dahiliye Vekili 
Namık Gedik 
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Bağlı Bulundukları Teşkilât Emrine Alınmak Süratiyle Vazifeden Uzaklaştırılacaklar hakkındaki 

Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 

A za adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak 'etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
334 
309 

25 

201 
6 

[Kabul edenler] 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil îmre 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECÎK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
İhsan Gülea 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
ibrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ U£MJL% l # l l l l ı 

Baha Akşit 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Eyüp Şahin 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustâfa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZtANTEB 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
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Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabrı özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrioğlu 

İÇEL 
ibrahim Gürgen 
Eefik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Ünal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Tola 

ÎSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 

t : 17 5 .7 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık * 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
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I KÜTAHYA 

Ali Galip Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğln 
Muhlis Tümay 

| MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim Ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

I MUĞLA 
I Turan Akarca 

Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

I Sabri Işbakan 
I Selâhattin Orhon 

Memiş Yazıcı 
RİZE 

Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 

Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 

SURD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdürrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat Öçten 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramiı 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 
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URFA 
Hasan Oral 
Saim önhon 
Muzaffer Timur 

UŞAK 

Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hâeim Yılma? 

I : İT 
VAN 

Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğltı 

YOZGAD 

Danyal Akbel 
Talât Alpay 

B. 7.1954 C : 2 
Mahmut Atamam 
Ömer Lûtfi E r ı a r u t -
luoğlu 
Numan Kurbam 
Hâşim Tatlıoğltı 
Ali Unlüsoy 

ZONGULDAK 

Sebatı Atama» 

Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Neeati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kiriseioğhı 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[lUûdedenter] 
ANKARA 

Dağıstan Binerbay 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 

KARS 
Fevzi Aktaş 

Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Tahir Taşer 

MALATYA 
Esat Doğan 

Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kmkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Oeakeıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbey 

Mehmet Zeki Tulü&ay 
Nüvit Yetkin 

BlNOB 
gerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Haşim T a n 

TUNCELİ 
Arılan Bora 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHtSAR 
Arif Demirer 
Saip özer 
Osman Talu (I.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk 
Nimet Sümer 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Talât Vasfi öz 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahemet Tokuş 

AYDIN 
Nihat lyrlboa 
Cevat Ülkü (I.) 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Eaif Aybar 
Sabahattin Çıraeıoğlu 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
ibrahim öktem 
K«IÛÜ Yılma* 

Ali Ferruh Yüeel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bib'er-
oğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan (î.) 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamit Tiğrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
ihsan Dal 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Abdullah Izmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
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Sekip inal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukur oğlu 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Seyfi Gb'gen 
Lûtfi Kırdar (I.) 
Ziya Köktürk 
Nadir Nadi 
Emin Onat. 
Nizamettin Âli Sav 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören (I.) 
Necdet încekara 
Nuriye Pınar 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Remzi Çakır 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 

Ali Yeniaras 
KASTAMONU 

Nâzım Batur 
Salim Esen 
Muzaffer Âli Mûhto 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELÎ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Turan Güneş 

KONYA 
Ziyad Ebüzziya 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlıı 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 

Sudi Mıhçıoğlu 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar ' 
Bahaettin Erdem 
Reşit Kemal Timuroğh; 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 

ORDU 
Bekir Baykal (1.) 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 

RİZE 
Hüseyin Agun 
îzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Tevfik İleri (Rs. V.) 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Salim Serçe 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SIÎRD 
Suat Bedük 

StNOB 
Server Somııncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Bahattin örnekol 
Ahmet özel 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Samim Yücedere 

TOKAD 
ihsan Baç 
Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğln 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Aziz özbay 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

YOZGAD 
İhsan Aktürel (1.) 

Aydın 
Bursa, 

[Münhal 3Iebusluklar] 
İstanbul 
Kayseri 

Zonguldak 

>m<esm •<•• 
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Devre : X 
îçtima: P. S. S A Y I S I : 

İzmir Mebusu Pertev Arat ve üç arkadaşının, vekâlet, idare, mü
essese veya kurum emrine alınmak suretiyle vazifeden uzaklaştırı
lacaklar hakkında kanun teklifi ve Muvakkat Encümen mazbatası 

(2 /25 ) 

2 . VII . 1954 
Yüksek Riyasete 

Vekâlet, idare, müessese veya kurum emrine alınmak suretiyle ' vazifeden uzaklaştırılacaklar 
hakkındaki kanun teklifimizi mucip sebepleriyle birlikte ilişik olarak sunuyoruz. 

Gereğinin yapılmasına müsaade buyurulmasmı saygılarımızla rica ederiz. 
îzmir Zonguldak Zonguldak Kocaeli 

Pertev Arat Sebatı Ataman Nusret Kiriscioğlu Selâmı Dinçer 

MUCİP SEBEPLER 

Uzun yılların biriktirip getirdiği kırtasiyecilik itiyatlarının âmme hizmetlerinin görülmesinde 
iras ettiği zararları bertaraf etmek için bu hizmeti ifa edenlerin zihniyetlerinde bir tebeddül 
yaratabilecek yeni kanun tesislerine ihtiyaç vardır. 

Memur statümüzü ihdas ettiği rehavet neticesi memuru atalete sevk eden kaideleri yerine 
halka hizmet duygusunu yaratacak ve memurlarımızı doğru çalışma yoluna getirebilecek bir 
hükmün aynı zamanda bu sakim itiyadı bertaraf edecek terbiyetkâr tesirler hâsıl edeceğine de 
şüphe edilemez. 

Birtakım hükümler silsilesinin yarattığı bürokrasiyi kaldırmak ve her ne suretle olursa olsun 
Devlete yararlı olmıyan unsurları bertaraf etmek hükümetler için tatbiki zaruri bir vazife olmalı
dır. 

Kâğıt üzerine tesbit edilen vasıfların yanında memur haleti ruhiyesinde halka müteveccih 
hizmet anlayışını ve şahsi ahlâk üstünlüğünü de tesise hizmet edecek hüküm ve müeyyidelere de 
ihtiyaç vardır. Nitekim •• 

Belçika, isviçre ve Amerika'da idareye, memuru mutlak surette azletmek salâhiyetinin tanıaıdı-
ğı, îsviçne'de memur statüsünün her üç senede bir tecdidedilen ve tecdidedilmediği takdirde hükmü 
münfesih addedilen bir sistem içinde cereyan etmekte olduğu, Franse'da ise son (Jüris Prüdans) 
larla çıkarma kararları 'aleyhine mtemurılar tarafından devlet şûrasına gidileıaıiyeceği, İngiltere'de 
isıe bâzı küçük istisnalarla memurları çukarmak hakkınım onu tâyin ieden makama mutlak olarak 
tanınmakta bulunduğu malûmdur. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 56, 92 nci maddeleri azil müessesesi hükümlerinin tesisine mü
sait bulunmakla beraber azil ka^ar ve muamelelerinde yapılması muhtemiel bâzı hataların tashihi
ne imkân verecek bir elastikiyeti haiz ve daha yumuşak bulunan (Vekâlet emri) müessesesini iş
ler hale getirerek ıslan edilmesi suretiyle yukardan beri arz ve izah edilen gayeyi elde etırnek im
kânı olacağı neticesine varılmış ve vekâlet, idare veya müessese emrine lahnmıak suretiyle vazife
den uzaklaştırma kararları aleyhine kaza mercilerine baş vurulmaması ve el yevm olduğu gibi hiz
met müddetine göre bir nispet dairesinde maaş verilerek vazifeden uzak kalma müddetinin kısal
tılması gibi bâzı değişikliklerle ayrı bir kanun teklif edilmesinin ihtiyaca dalha uygun olacağı 
düşünülmüştür. 

Bu maksatla merbut kanun teklifi hazırlanmıştır. 
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Muvakkat Encümen mazbata*! 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 

Esas No. 2/25 
Karar No. 2 

3.TI1. 1M4 

Yüksek ReMiığ» 

tamiri Mebusu Pertev Arat ve üç arkadaşı
nım, (Vekâlet, idare, müessese veya kurum em
rine alınmak suretiyle vazifeden uzaklaştOTİa-
eaklar hakkında) !ki kanun teklifi Encümeni
mizde B,aşvekil ile Adliye, Dahiliye ve Maarif 
vekilleri ve Maliye Vekâleti mümessilleri hazır 
bulundukları halde ımüzakere olunmuştur. 

Teklif sahiplerinin esbabı mucibelerinde de 
izah 'edildiği üzere, uzun yılların biriktirdiği1 

kırtasiyecilik itiyatlarınm, âmme hikmetlerini 
ifa edenlerde, işi görmek ve zamanında netice-
lemdi'hmek değil:, ımıevcut müeyyideılerden kur
tulabilmek için sadece formaliteyi ıtekemnıül 
ettirmek melekesini inkişaf ettirdiği; teminat 
namı altında memura ancak Ibir imtiyazı/ imalı*-
sus veren lüzumsuz ve ieapsi'z kaidelerin, onu 
münhasıran sâyiakal kanunu tesir altında brra-
ikarak atalet ve rahavete sevk ettiği ve mesulü 
yet duygusunu ve halka hizmet şuurunu dumu
ra uğrattığı:; buna mukabil mevcut müeyyide-
ilerİB kif ayetsizlliğl ve maalesef ifrata götürülüş 
murakabe tatbikatı yüzünden tamamen tesirsiz 
ve .muattal kaldığı/; cari hayat içinde tekerrür 
ve temıadi eden ve halkın' şuur ve vicdanında 
ıstıraplı akisler yaratmak ve hizmet için telâ
fisi mümkün olmıyan zararlar tevlidetmekle be
raber, zaman ve mekân içinde f o rimel kaidele:-
rin istediği şekilde takip ve tesbitine imkân 
bulunmayan yolsuzlukların toptan müeyyidesiz 
bırakıldığı; ve nihayet, siyasi tesir ve hislerin 
her türlü ugubetten azade kalmak emniyeti için
de, hattâ vatandaşa işkence yapmaya kadar va
ranı davranışlar haline kolayca inkılâbettiği bu
gün memleketimizde açıkça müşahede edilen 
hakikatlar olarak ortada durmak tadır. 

Encümenimiz! /müzakeratında ehemmiyetle 
ve şükranla tebarüz ettirildiğine göre, Büyük 
Milletimizin haiz olduğu yüksek medeni istidat 

ve terakki ka'Mliyetinden ©lıbette ve tabdatiyle 
ıhilsisedar olan memurdarımızın büyük bir kısmı, 
Devletim izin bünyesinde ve millî varlığımızın 
ıhemen her sahasında relhakâr tesirleri görülen 
demokratik inkılâbımıza intibak etmişlerdir. 
Ancak dört yıllık bir tecrübe ve tehzip gayre
tinden sonra bugün, bir nesil boyunca teşek
kül ve âdeta tahaccür etmiş olan kötü zihniyet 
ve itiyat urlarını bünyeden 'tamamen söküp 
atmanın mümkün olmadığı da, anlalşılmışjtıır. 

Bu imkânsızlığı doğuran başlıca amilin, mev
cut mevzuatımızdaki müeyyidelerin za'fı ve 
kifayetsizliği olduğu aşikârdır. Teminat kis
vesi altında, hafcikatta bir zümreyi bir tahak
küm idaresinin al'et vç vasıtası olarak dokunul
maz hale getirmekten başka bir gayeyi istihdaf 
etmiyen b'ir imtiyazlar manzumesi, gaye olması 
lâzınıigelen hizmetle onun vasıtası olarak vücu
da ^getirilen teşkilât uzuvlarının yerlerini de
ğiştirmiş, hizıme'td vasıta, teşlklât uzuvlarını ga
ye haline getirmiştir. 

Tahakküm değil, hizmet maksadını güden 
ıbir iktidarın bu hale tahammül etmesi elbette 
doğru değildir. Âmme hizmetlerinin hüsnü ifa
sı mesuliyetini millete karşı yüklenmiş olan 
böyle bir iktidarın, bu hizmetlerin ifası için 
kullandığı vasıtaları, ne sebep ve suretle olursa 
olsun hizmete yaramaz hale geldikleri anda 
uzaklaştırmak hak ve vazifesine sahip olması 
gerektir. 

Bu lüzumu bütün vüsat ve şümulü ile takdir 
eden encümenimiz, kanun teklifinin Hükümete 
âmme hizmetlerini ifa edenlerden, her hangi bir 
sebeple bu hizmete yararsız ve zararlı olanları 
vazifeden uzaklaştırmak imkân ve salâhiyetini 
veren ve bunu akim ve neticesiz bırakabilecek 
her türlü engeli bertaraf «den esaslarını kabul 
v« tasvibetmiştir. 

( E S a y » : S İ ) 
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Bu esasların, uzun zamandan beri demok

rasi usulü ile idare olunan ekseri Garp memle
ketlerinde de muhtelif şekillerde tatbik sahası 
bulduğu da ayrıca kayda şayan, görülmüştür. 

1. Birinci madde : Maddelerin fıkra fıkra 
. yapılan müzakeresi neticesinde : 

A) Maddenin ilk fıkrasında Hükümetin 
teklifi üzerine şümulü tasrih ve tavzih eder 
mahiyette bir değişiklik yapılmış, teklifin şü
mulüne hâkimlerin de girdiği görülerek, Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 55 nci maddesinin hâ
kimlerin azli hususunu kanunen tâyin edilecek 

^ hallere hasreden ve 56 ncı maddesinin bu husu
sun kanunu mahsusu ile tâyin edeceğini tebey-
yün eyliyen hükümleri muvacehesinde, hâkim-

* lerin ıtlak ifade eden ve umumi mahiyette olan 
fıkra hükmünden istisna edilmesi muvafık görül
müştür. Bu hale göre, Hâkimler Kanununun, 
•bir kısım hâkimlerin vekâlet emrine alınabile
ceği hükmünü ihtiva eden 82 nci maddesi hâki
min hükmünün mahfuz iye t ini temin ve fakat, 
82 nci maddenin sonunda mevcut olan ve kanun 
teklifinin Büyük -Meclisçe kabulü halinde or
tadan kalkacak olan Memurin Kanununun ilgi
li hükümlerinin tatbikini âmir hükmün baka-
smdaki gayrita'biîliği izale etmek üzere birinci 
madde sonuna bir fıkra eklenmiştir. 

Bu husustaki müzakereler sırasında, bugün
kü durumda hâkimlerden ancak bir kısmının, 
o da nâkâfi şartlar ve hallerde ve tatbikatta 
güçlükler doğuran «bir usulle Vekâlet enirine 
alınması hükmünü ihtiva eden mezkûr 82 nci 
maddenin ihtiyaca uygun bir şekilde tadili yo
lunda Hükümetin bir teklif getirmesi lüzumu
na da Encümenimizce eJh'emmiyetle işaret olun
muştur. 

B) ikinci fıkranın son cümlesi tatbikatta 
vuzuhu ve kolaylığı temin edecek şekilde değiş
tirilmiştir. 

C) Üçüncü fıkra daihi aynı mealde olmak 
üzere daha vazıh bir şekilde değiştirilmiştir. 

II - ikinci madde : Birinci madde hükmün
den hâkimler istisna (edildiğinle göre, daha yük
sek derecede bulunan Temyiz âzalariyle, aynı 
mahiyette kabul 'edilen Devlet Şûrası ve Divanı 
Muhasebat azaları hakkında da 1 nci madde 
hükmünün tatbikma lüzum ve mahal bulunma
dığı mülâhazasiyle 2 nci maddenin tamamen 
tayyedilmesi uyyun börülmüştür. 

III - 3 ncü madde : 2 nci madde tayyedil-
diği cihetle bu madde 2 nci madde olarak ve 
maksadı vaz'ı tasrih ve tavzih edecek şekilde 
değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

IV - 4 ncü madde : Halen mer'i mevzuatı
mızda mevcut vekâlet emri müessesesinin, yu-, 
karda bertafsil zah edildiği veçhile, suri ve iş
lemez bir müeyyide halinde kalmasının başlıca 
sebebi bu yoldaki kazai murakabenin kendi 
takdirini âmme hizmetinin ifası mesuliyetini 
taşıyan idarede olması gereken takdir yerine 
ikame eder şekilde işlemesi olmuştur. Esasen 
kanunen muayyen bir sebep ve şarta talik edil-
miyen 1 nci maddedeki idare salâhiyetinin isti
mali suretiyle verilecek idari kararlar hakkında 
kazai murakabenin esasa mütedair bir kontrolü 
bahis konusu olamıyacağı cihetle bu madde bu 
hususu tasrih eder mahiyette olarak kabul 'edil
miş, ancak vekâlet emrine alman kimsenin altı 
ay zarfında tekrar vazifeye alınabileceği derpiş 
edildiğine göre, her hangi bir yanlışlık veya 
haksızlığı idarenin bizzat tashihine imkân hâ
sıl olabilmesi için mafevk idari mercilere 
müracaat hakkının tanınmasının maksadı uygun 
olacağı mütalâa edilerek bu maddenin b'irinci 
fıkrasındaki (idare) kelimesi çıkarılmış, ancak 
müracaat edilemiyecek olan kaza merciinin idari 
ve adlî kaza mercii olarak tasrihi uygun görül
müştür. 

Maddenin ikinci fıkrasından da lüzumsuzlu
ğuna ve bâzı teşekküllerin bu hususta mevzuatı 
bulunmamasına binaen (hususi mevzuatına göre 
ittihaz olunan) ibaresi tayyedilmiştir. 

Bu madde ikinci maddenin çıkarılması sebe
biyle üçüncü madde olarak numaralanmıştır. 

V - Dördüncü madde olarak numaralanan 
5 nci maddeden (Hâkimler Kanunu) kelimeleri, 
birinci maddede yapılan tadil dolayısiyle hazfe-
dilmiştir. 

VI - Altıncı madde 5 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiş ve ikinci maddenin tekliften 
çıkarılması hasebiyle 7 nci madde tashiren ve 
6 ncı madde olarak kabul olunmuştur. 

Yukarda arz edildiği üzere tadilen kabul olu
nan kanun teklifinin mahiyeti itibariyle arz et
tiği ehemmiyet ve müstaceliyet dolayısiyle tak-
dimen ve müstacelen müzakeresi encümenimizce 
kararlaşmış olmakla bu yolda Yüksek Meclisin 
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tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 
Muvakkat Encümen 

Reisi 
Konya 

H. Özyörük 
Ma. Mu. 

Zonguldak 
8. Ataman 
Afyon K. 

Söz hakkım mahfuzdur 
K. Özçolan 

Reis V. 
Ankara 

Â. Benderlioğlu 
Kâtip 
Bilecik 

§. Hasırcı 
Balıkesir 

M. S. Esen 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Eryurt 
Kocaeli 

Söz hakkım mahfuz 
T. Güneş 

Ordu 
R. Aksoy 

istanbul 
H. Busman 

İmzada bulunamadı 
Niğde 

8 Ertur 

Rize 
Söz hakkım mahfuz 

1 Akçal 
Siird 

M. D. Süalp 
İmzada bulunamadı 
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ÎZMÎR MEBUSU" PERTEV ARAT VE ÜÇ 

ARKADAŞININ TEKLÎFİ 

Yekâlet, idare, müessese veya kurum emrim 
alınmak suretiyle vazifeden uzaklaştırılacaklar 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Umumi, mülhak veya hususi 
bütçelerle bunlara bağlı idare, müessese ve ku
rumlardan maaş alanlar (Subay ve askerî şahıs
lar hariç) tayinlerindeki usule göre mensup 
oldukları vekâlet, idare, müessese veya kurum 
emrine alınmak suretiyle vazifeden uzaklaştırı-
labilirler. 

Bu takdirde on beş seneden aşağı hizmeti 
olanlara dörtte bir, on beş seneden yirmi seneye 
kadar hizmeti olanlara üçte bir, ve yirmi sene
den fazla hizmeti olanlara yarım maaşları nis
petinde ve altı ay müddetle maaş verilir. Bu 
müddet vazifeden uzaklaştırılma tarihinden 
başlar. 

Bu suretle-vazifeden uzaklaştırılanlar bu 
müddet zarfında tekrar vazifeye alınabilirler. 
Bulundukları dereceye veya Mr derece aşağısına 
muadil bir hizmete tâyin edilmiyenlerle tâyin 
olundukları vazifeyi kabul etmiyenler hakkın
da emeklilik hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 2. — Temyiz mahkemesi ve Şûrayi 
Devlet reis ve azaları ile başmüddeiumumisi 
hakkında Hükümetin teklifi ve Büyük Millet 
Meclisi Adliye ve Dahiliye encümenlerinin müş
terek kararı ile ve Divanı Muhasebat reis. ve 
azaları hakkında da Büyük Millet- Meclisi Ri
yaset Divanınca verilecek kararla birinci mad
de hükümleri tatbik olunabilir. 

MADDE 3. — Üniversitelerin öğretim kad-" 
rolarına dâhil bilûmum mensupları hakkında 
Hükümetin işarı üzerine senato kararı ile 
birinci madde hükümleri tatbik olunabilir. 

MADDE 4. — Bu kanun gereğince ittihaz 
olunacak vazifeden uzaklaştırma karar ve mu
ameleleri aleyhine hiçbir idare, veya kaza mer
ciine müracaat olunamaz. 

Bu madde hükmü iktisadi Devlet Teşekkül-

MUVAKKAT ENCÜMEN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

Bağlı Bulundukları Teşkilât Emrine Alınmak 
Suretiyle Vazifeden Uzaklaştırılacaklar 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Umumi, mülhak veya hususi 
bütçeli idarelerle belediyeler ve bunlara bağlı 
idare, müessese ve teşekküllerden maaş alanlar 
(hâkim, subay, astsulbay ve askerî memurlar ha
riç) tayinlerindeki usule göre mensup olduk
ları vekâlet, idare, müessese veya teşekkül .em
rine alıınmıak suretiyle vazifeden uzaklaştırıla-
bilirler. 

Bu takdirde on beş seneden aşağı hizmeti 
olanlara dörtte bir, on beş seneden yirmi sene
ye 'kadar hizmeti olanlara üçte bir ve yirmi se
neden fazla hizmeti olanlara yarım maaşları 
nispetinde ve vazifeden uzaklaştiTiılduklar]! ıtari-
hi ıtakibeden ay ıbaşmdan itibaren altı ay müd
detle ımaaş verilir. 

Bu müddet zarfında kurumlarınca teklif edi
len eski vazifelerine eşit veya bir aşağı derecede
ki vazifeleri kabul etmiyenlerle kendilerine her 
hangi bir vazife verilmemiş bulunanlar hakkımda 
emeklilik hükümleri tatbik olunur. 

2556 sayılı Hâkimler 'Kanununun 82 nci mad
desi hükmü mahfuzdur. Ancak mezkûr madde 
mucibince vekâlet emrine alman hâkimler hak
kında bu maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları ve bu 
kanunun 3 ncü maddesi hükümleri tatbik olu
nur. 

MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci maddesi, 
üniversitelerin öğretim kadrolarına dâhil men
supları hakkında, senatonun mütalâası alındık
tan sonra Maarif Vekâletince tatbik olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun gereğince ittihaz 
olunacak vazifeden uzaklaştırma karar ve mu
ameleleri aleyhine hiçbir idari ve adlî kaza mer
ciine müracaat olunamaz. 

Bu madde hükmü İktisadi Devlet Teşekkül-
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leri ve bunlara bağlı müessese ve kurumlarla 
sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası 
Devlete ait olan müesseselerin hunusi mevzua
tına göre ittihaz olunan vazifeden uzaklaştırıl
ma karar ve muamelelerine de şâmildir. 

MADDE 5. — Memurin Kanunu ek ve tadil-
leriyle Hâkimler Kanununun ve hususi teşkilât 
kanunlariyle diğer bilcümle kanunların bu ka
nuna muhalif hükümleri mülgadır., 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tar ihinin 
itibaren mer'idir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Büyük Millet Meclisi Reisi ve icra Vekille
ri Heyeti memurdur. 

Muvakkat E. 

leri ve bunlara bağlı müessese ve kurumlarl» 
sermayesinin tamamı veya yansından fazlası 
Devlete ait olan müesseselerin vazifeden uzak
laştırılma karar ve muamelelerine d© şâmilidir. 

* 
MADDE 4. — Memurin Kanunu ek ve tadil-

leriyle hususi teşkilât 'kanunları ve diğer •'bil
cümle kanunların bu kanuna muhalif hüküm
leri mülgadır. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarühindeoı 
itibaren mer'idir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. . 

• • • 
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