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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkındaki kanun tasarısının görüşül
mesi tamamlanarak kanun kabul edildi. 

Birleşime son verildi. 
Başkan Divan Kâtibi 

' Madanoğlu Cemal Aksoyoğlu Refet 
Divan Kâtibi 

özgür Selâhattin 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,50 

BAŞKAN — Madanoğlu Cemal 
KÂTİPLER : Tunçkanat Haydar, Özgür Selâhattin 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — TEZKEEELER 
1. — Temsilciler Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Temsilciler Meclisi Başkanlı
ğından gelme bir tezkere var, okuyoruz. 

T. C. Millî Biflik Komitesi Başkanlığına 
1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) 

işaretli cetvel ile Devlet memurlarının aylıkla
rının tevhit ve teadülüne aidolan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının Temsilciler Meclisi Genel Ku

rulunun 12 . 4 .1961 tarihli Kırk Üçüncü Birle
şiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilen met
ninden iki tane ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Temsilciler Meclisi Başkanı 

Kâzım Orbay 
BAŞKAN — Bilgi edinildi. 
Bu tezkerede bahis konusu edilen tasarı gün

demimizin ikinci maddesini teşkil etmektedir, 
tensip ederseniz öncelikle görüşelim. (Muvafık 
sesleri) 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1,960 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvel ile Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 

Karma Komisyon raporları (1/73) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısı Temsilciler 
Meclisinde görüşülmüş ve Başkanlık Divanınca 
Sosyal işler Komisyonuna havale edilmiştir. Bu 

(1) 40 S. Sayılı basmayazı Temsilciler Mec
lisinin 43 sayılı Tutanağının sonundadır. 
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tasarısı Sosyal işler Komisyonunca müzakere 
edilmiş ve tümü uygun mütalâa edilmiştir. 

KÜÇÜK SAMI — Efendim, Adalet Bakan
lığı Şubat 1961 tarihinde kendi kadrolarında 
çalışan Başkâtip, kâtip ve diğer hizmetlilerin, 
biraz olsun, hayat seviyelerini yükseltmek mak-
sadiyle bilhassa küçük maaşlı memurların terfi-
lerini sağlamak üzere bu kanun tasarısını ha
zırlamış ve Temsilciler Meclisine göndermiştir. 
Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu kanunu 
tetkik ederek faydalı mütalâa etmiştir. Bundan 
sonra kanun tasarısı Millî Birlik Komitesine in
tikal etmiş, tetkik edilerek uygun olduğu mü
talâasına varmıştır. Bu kanunla Adalet Bakan
lığı kadrolarında 496 aded bir çıkarma yapıl
mış buna mukabil yeniden 487 kadro ilâve edil
mek suretiyle bu memurların kısmen terfileri 
sağlanmış bulunmaktadır. Kadrolarda yaptığı
mız hesaplara göre çıkarılan kadrolarla Adalet 
Bakanlığı Bütçesinde 2 512 800 liralık bir ten
zilât yapılmış, buna mukabil yeniden konulan 
kadrolarla bir kısım külfet tahmil edilmiştir. 
Her ikisi arasındaki fark 611 600 liradan iba
rettir. Halen mevcut olup da kullanılmıyan bâ
zı kadrolar kaldırılmış, buna mukabil Yargıtay 
Başkâtip ve kâtipleriyle Mahkeme Başkâtip ve 
kâtipleri ve İcra Memuru ve yardımcıları ile 
cezaevleri personellerinin bu mevzudaki mağdu
riyetlerinin giderilmesi sağlanmış bulunmakta
dır. Bu husus Bütçe Encümenince de uygun mü
talâa olunmuştur. Teklif edilen kanun tasarısı, 
Şubat 1961 tarihinde gelmiş olmasına rağmen 
1960 malî senesine ait kadrolar olduğu anlaşıl
mış, Maliye Komisyonu da ayrıca bu hususu be
lirtmiş ve Hükümet tasarısında bu kanun yayı-

* mı tarihinde yürürlüğe girer demiştir. Halbuki 
Maliye, Bütçe Karma Komisyonu bu kanunun 
yürürlük tarihini 30 Nisan 1961 tarihi olarak 
kabul etmiştir. Komisyonumuz da Maliye ve 
bütçe Karma Komisyonunun kararına muva
zi olarak yürürlük tarihini 30 Nisan 1961 olarak 
kabul etmek suretiyle bir itirazda bulunmamış
tır. Şayet itiraz etmiş olsa idi, bir Karma Komis
yon kurulacak iş uzayacaktı. Bu sebeple Karma 
Komisyonun değiştirgesi kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz is-
tiyen arkadaşlarımız var mı? Yalnız diğer ar
kadaşlar konuşmadan evvel kanunun tümü üze
rinde bir görüşümü arz etmek istiyorum. 
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I Şöyle bir düşüncem var. Hali hazırda subay 
I maaşlarına yapılan zamdan sonra tümen kuman-. 
I dam, kolordu kumandanı gene ayrıca bir tahsi-
| sat alıyorlardı. Tümen kumandanlarına 250 li-
I ra tahsisat veriliyor, fakat bu 250 liralık tahsi-
I sattan ellerine 165 lira geçmektedir.. Türkiye'de 
I 16 Tümen vardır. Bu tümenlerin de 16 tane ku

mandanı vardır. 250 000 kişinin mesuliyeti bu 
I kumandanların sırtmdadır. Halbuki kaymakam-
I larda böyle bir mesuliyet bulunmamaktadır. Bu

na mukabil kaymakamlar da 250 lira alırlar. Eğer( 

I bu kanunu kabili edecek olursak adaleti nasıl sağ-
lıyaeağız ? Geçenlerde Vehbi Ersü arkadaşımız 

I kaymakamlar hakkında bir teklif getirmiş idi. 
(Bu tasarının maaş artırılmasiyle ilgisi yoktur 
sesleri) o halde ben teklifimi geri alıyorum. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, bu tasarı kulla-
I nılmayan kadrolara aittir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bu konuşma 
I olmadan evvel yeniden 22 kadro verilmesi hak

kında bizim komisyona bir teklif geldi. Bir kad
ro hariç diğerini reddettik. Bunu da reddetsek 

I veyahut Personel Dairesi Başkanlığına havale 
etsek muvafık olmaz mı ? Çünkü kadrolar tek
lif ediliyor, kullanılacak yerleri gösteriliyor, 
memurlar terfi ettiriliyor. Bilmem buna neden 
lüzum vardır. Devlet Personel Dairesi kurul-

I muş, bu işleri orası yapacaktır. Bunu da oraya 
verelim. Daha evvel bu hususta bir karar ver-

I mistik. Bu kararımız üzerine de "böyle bir teklif 
I gelmemiştir, yalnız Meclise verdiğimiz kanun 
I hariçtir. 
I Bunda da hata yaptık, büyük bir hata yap-
I tık. Tümen kumandanı 250 liralık bir tahsi-
I sat alır. Fakat burada çalışan sekreter de her 

ay maaşının üzerine 250 lira zam almaktadır. 
Biz bu hususta prensibolarak 22 dosyayı red
dettik. Bunların Devlet Personel Dairesinden 

I geçmeden Meclisten geçmesi hususunu bir em-
I rivaki olarak kabul etmemek lâzımdır. Daima 
I küçük kadrolar bırakılıyor, onun yerine büyük 

kadrolar konuyor. 

KÜÇÜK SAMI — Efendim, bu kanunla bir 
değişiklik yapıyoruz. 20 aded mübaşir kadrosunu 

I 250 liradan 350 liraya çıkarmış bulunuyoruz. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, kabul 

I etmek istemediğimizin sebebi şudur. Daima kad
rolar alttan küçültülüyor ve üste doğru büyül
tülüyor. Meselâ 300 küçük kadro yerine 150 
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teklifi getirdim. Bunu niçin kabul etmediniz. 
O zaman ne diyeceğiz? 

KÜÇÜK SAMİ — Müsaade ederseniz şu 
cümleyi okuyayım : Yukarda arz edilen sebepler 
de açıkça göstermektedir ki, âmme hizmetlerinin 
selâmet; ve süratle görülmesi için gerekli kad
roları temin maksadiyle Personel Dairesinin 
bir an evvel çalışır hale getirilmesi ihtiyacı ken
dini kuvvetle hissetirmektedir, denilmektedir. 
Bugün için bir külfet yoktur. Ama biraz evvel. 
de arz ettiğim gibi kadrolar 800 ilâ 900 e çık
mış oluyor. Bu, büyük bir şey değildir. 487 
memur tamamen yerleştirilirse 600 lira üzerin
den bir fazlalık olacaktır. Mukabilinde hiz
metin de yürümesi lâzımgelecektir. Bu itibarla 
bunun aynen kabulünü istirham ediyorum. 

KARAMAN SUPHİ — Türkiye'de en ezilen 
bir sınıf varsa o da adliyecilerdir. 100 lira bir 
fazlalık bir şey ifade etmez. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kifayet teklif 
ediyorum etendim. 
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büyük kadro isteniyor. Bu suretle de Maliye Ve
kâleti kâr etmiş oluyor. Fakat daimi surette 
altları küçültüp üstleri genişletmek suretiyle baş
vurulan bir usul ile bir altından bir üstünden 
gidilmek suretiyle bir şeyler yapılmıştır. Ge
çen sene kabul ettiğimiz birçok kanunlar 
vardır. Bunlar arasına Sivil Savunma Teşkilâ
tına ait kanun da dâhil olmak üzere bunlarla 
bütçeye 200 milyon- liralık bir külfet tahmil 
ettik. Bunun neticesi ne olacaktır? 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, misal olmak üze
re arz edeyim : Yargıtay kalemleri için 950, 
800, 700 liralık 36 aded'başkâtip kadrosu. 2 aded 
700 ve 18 aded de 600 liralık ikinci sınıf baş
kâtip yardımcısı kadrosu, ki böyle gidiyor.. 
Bununla Adalet Bakanlığı Merkez ve Yargıtay 
kalemleri için alman kadrolar 700 ilâ 800 lira 
arasındadır. Bu da büyük bir külfet tahmil et
memektedir. İlgili komisyonlarca ifade ederler 
ki, bu kadrolar Adalet Bakanlığı bütçesine bü
yük bir yük yüklememektedir. Vilâyetler de 
dâhil, olmalı üzere bütün kadrolarda farkede-
eek miktar 611 600 liradır. 

KARAVELİOĞLU KAMİL — Efendim, 
Bütçe Komisyonunda müştereken çalışırken bir 
prensip kararı almıştık. Bu sene ne bir fazla 
kadro ilâve edilecek, ne de bir kadro azaltıla
cak'. Şimdi bu durum, almış olduğumuz prensip 
kararma aykırı • olmaktadır. Çünkü burada kad
roların artırılması meselesi vardır. Buna Büt
çe Komisyonu nasıl müsaade etmiştir. Tahmin 
edemiyorum. Bu 300 ü 350 ye çıkarmam iştik. Bu 
husus doğrudan doğruya bir emrivakidir. 

BAŞKAN — Şayet bu bir emrivaki ise red
dedelim. \ 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 'Onların her 
şeyden evvel bu prensibe riayet etmesi lâzım
dır. Bu kadroları doğrudan doğruya Devlet 
Personel Dairesine göndermesi icabetmektedir. 

BAŞKAN —. Öyle ise Devlet Personel Daire
sine gönderelim. 

KÜÇÜK SAMİ — Devlet Personel Dairesi 
henüz daha kurulmadı. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Daire kurul
du, fakat Başkansız çalışıyor. 

BAŞKAN — Vehbi Ersü kalksa dese ki, ge
çenlerde kaymakamlar hakkında ben bir kanun 

BAŞKAN — Kifayeti, müzakereyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmitşir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Elendim, usul 
bakımından bir şeyi arz etmek istiyorum. Bura
da bir usulsüzlük var. Bu keyfiyet doğrudan 
doğruya Bütçe Komisyonu ile ilgili bir mev
zudur. Sosyal. Komisyonun bununla bir ilgisi 
yoktur. Yalnız bu usulsüzlük bizde mi oldu, 
Başkanlık Divanında mı oldu bihnyorum. 

KÜÇÜK SAMİ —. Efendim, kadrolar hak
kındaki dokümanları arzu ettikleri takdirde 
tetkik iç"in kendilerine verebilirim. 

BAŞKAN —- Efendim, prensip olarak evvelâ 
şu iki hususu halledelim. Bu meselenin Devlet 
Personel. Dairesine devredilmesini istiyenler el 
kaldırsın... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Demin arz edilen hususlar nazara alınarak 
bu meselenin komisyona devredilmek suretiyle 
yeni baştan görüşülmesini kabul edenler... 

KARAVELİOĞLU KÂMİA — Ben teklifimi 
geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN —• Maddelere geçilmesini yüksek 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

— 4 — 
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1981 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı «D» işaretli cetvel ile Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısı 

Madde 1. — 1961 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin, 
Adalet Bakanlığı kısmından ilişik (1) sayılı ©et-
velde ve Devlet memurlafı aylıklarının tevhit Ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Ba
kanlığı kısmından ilişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aded ve unvanları yazılı kadrolar çıkarıl
mış ve ilişik (3) sayılı cetvelde derece, sayı ve 
unvanları yazılı kadrolar 3656 sayılı Kanuna 
ekli (1) sayılı cetvelin mezkûr Bakanlığa ait 
kısmına eklenmiştir. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Maddede muva
zenei umumiye diye geçiyor bunu bütçe olarak 
değiştiremez miyiz? Bütçe Komisyonunda ve 
Temsilciler Meclisinde görüşmeler sırasında bu 
hususta karar alınmış, Muvazeneyi Umumiye ye
rine bütçe denilmesi kabul edilmiştir. 

KÜÇÜK SAMÎ — Bu haliyle gelmiştir efen
dim. 
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ÖZGÜR SELÂHAT'MN — Emsali kanun 

tasarılarında vardır. (Bütçe olarak düzeltilmesi 
yerindedir. 

KÜÇÜK SAMÎ — O halde maddeyi o şe
kilde düzeltiyoruz. Biraz evvel arz ettiğim bir, 
iki sayılı cetveller kaldırılmış 3 sayılı cetvel bu
nun yerine ilâve edilmiştir. Kanunun birinci 
maddesinin ruhu bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında baş
ka söz istiyen arkadaş var mı? Maddeyi yüksek 
o>îannıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmiyen-

, 1er... Madde bu tashihi ile birlikte kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun 30 Nisan 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Adalet 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu husustaki müzakereler bitmiştir. 

Kapanma saati : 16,25 
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