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1. — OEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
Salt çoğunluk sağlanamadı. 

İKİNCİ OTURUM 
Salt çoğunluk sağlanamadı. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Salt çoğunluk sağlanamadı. 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Diyarbakır Üyesi Azmi Erdoğan geçen tuta

nak ve Başkanlık Divanının tutumu ve 
Maraş Üyesi Cenap Aksu geçen tutanak hak

kında konuştular. 

Kayseri Üyesi Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun 
Hesapları İnceleme Komisyonundan istifası 
okundu, bilgi edinildi. 

Orman Kanununa geçici bir madde eklenme
sine ve, 

Türk Eğitim Derneğinin Emlâk Kredi Ban
kasına ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne olan 
borçlarının tasfiyesi hakkındaki kanun tasarıla
rının havale edildikleri komisyonlardan seçile
cek üyelerden teşkil olunacak birer Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergeler okundu 
ve kabul olundu. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin 
Diyanet İşleri Başkanlığı kısmında değişiklik 
yapılması ve, 

Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir üniver
site kurulması hakkındaki 6595 sajalı Kanunun 
geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarıları açık oya sunuldu ve tasarıların 
kanunlukları kabul edildi. 

Devlet memurları kanunu tasarısı üzerimle 
görüşmelere başlandı. 

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese 
ve işletmelerin bir kısım borçlarının Hazinece 
terkin ve tahkimi ile ; 

3 . 1 . 1962 gün ve 789 sayılı Maarif Teşki
lâtına dair Kanunun 19 ucu maddesinin değiş
tirilmesi; ve, 

Millet Meclisince kabul edilerek Cumhuriyet 
Senatosuna intikal etmiş bulunan vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkındaki 15 aded 
kanun tasarısının, havale edildikleri komisyon
lardan seçilecek üyelerin iştiraki ile kurulacak 
Geçici Komisyonlarda görüşülmesi hakkındaki 
önergeler kabul edildi. 

9 Temmuz 1965 Cuma günü saat 11 de top
lanılmak üzere Birleşime, saat 19 da, nihayet 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 
Kâtip 
Bolu 

Sırrı (fzunhasanoğlu 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

SORULAR 

Yazılı soru 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Niyazi 
Ağırnaslı'ııın, Bursa olaylarına dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/222) 



B Î R İ N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Mustafa Yılmaz inceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, Birleşimi acıyorum. 

2. SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

1. — Samsun Üyesi Fethi Tcvetoğiu; Bursa 
ol a III an hakkındaki Hükümet beyanlarından 
memnun kaldığını, ancak hâdiseleri vukuundan 
evre! karalamak gerekliğini, Adapazan'nda ya
pılacak Türkiye Öğretmenler Federasyonu top
lantısına takaddüm eden günlerde tertiplenen 
•acık oluruma Hükümetin dikkatini çekmek mec
buriyetinde bıdunduğunu ifade eden demeci. 

IH'SEYİN KALPAKLİÜĞLr (Kayseri) — 
(Umdem dışı bir konuşma rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ya/mı/ yok. yazdı bir müra-
caatinizi rica edeyim. 

HÜSEYİN KALPAKBI<)m;r (kayseri) — 
Yazıyorum efendim. 

BAŞKAN —- (Umdem dışı Hükümeti, yurtta 
yapılan tahriklerden bir örnek vermek suretiyle 
uyarmak gerekçesiyle Sayın Fethi Tcvotuğlu iki 
dakika müddetle söz lalcbetmiştir. 

Buyurun. 
FETHİ T E V E T O d L r (-Samsun) — Sayın 

Başkan, say m senatör arkadaşlarım, bugünkü 
gazetelerde Saym Başbakanın Bursa hâdiseleri 
dolayısiyle. bu 'hâdiselerin başka yerlere sirayet 
etmiyeeeği hususunda bize memnunluk veren be
yanlarını okuduk. Biz şu kanaatteyiz ki, bu çe
şit Anayasaya aykırı olayların memlekette zuhur 
etmemesi için, hâdiseleri beklemek değil, hâdise
lerin peşinden gitmek değil, onları vücuda getir
mek için yapılan tahrikler, tertipler mevcutsa 

daha. önce 'kanun voliyle onları önlemek ilgili
lerin. sorumluların vazifesidir kanısındayız. 
Kğer bu hususlara dikkat edilirse gerçekten 
memlekete toprak reformu diye hepimizin üze
rinde millî menfaatlerimizi topraksız köylümü
zün menfaatlerini birleştirdiğimiz bir millî re

formun gerçekleşmesini dejenere etmek isti-
yen, kötüye kullanmak istiyen ve onları bir
takım kanun dışı, Anayasa dışı sol, komü
nist metotlarla dejenere etmek teşebbüsünde bu
lunacakların 'hareketlerine daha önceden dur 
çekmek mümkün olur. Bu itibarla hâdiselerin 
peşinden gitmiyelim. İlgililer ve .sorumlular hâ
diseleri önceden iyi izlesinler ve gerekli tedbir
leri iyi alsınlar. Hükümeti bu hususta uyar
mak ve ikaz etmek için bir örnek vereceğim. 

Yine gazetelerden öğrendiğime göre, okudu
ğuma göre önümüzdeki 12 Temmuz Pazartesi 
günü Adapazar'mda büyük bir meslek teşekkü
lümüzün, Türkiye öğretmenler Federasyonu
nun yıllık kongresi yapılacaktır. Hiç şüphe 
yok ki, bu meslek teşekkülünün her çeşit poli
tika şâibeleriniden uzak bulundurulmasını her 
birimiz bütün samimiyetimizle istiyoruz ve bu 
kürsüden bu meslek teşekkülüne şaihsi ve siya
si çıkarları için politika sokmaya çalışmış ve 
çalışanların bu meslek teşekkülleri başında yö
netici ve idareci olarak bulunmalarının mahzur
larını vesikalarla vakıalarla huzurunuza getir
miştik. Yine gazetelerden öğreniyoruz ki, Pazar 
günü, yani önümüzdeki Tl Temmuz Pazar günü 
Adapazar'mda, Çetin Attan, Sadun Aren ve İl
han Selçuk adiı yazar ve öğretmenin katılacağı 
bir açık oturum tertiplenmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, fikir 'hürriyeti var. 
söz hürriyeti var, Anayasa rejimi var. Elbette 
bu vatandaşlar açık oturum da yapabilir, ko
nuşma da yapabilir, propaganda da yapabilir, 
fikirlerini, akımlarını ortaya koyabilir ve döke
bilirler. Eğer suç. teşkil öden bir husus görü
lürse. bir davranış görülürse elbette Türk 
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O. Senatosu B : 114 
Adliyesi vazifesini yapar ve buna elkoyar. Ne 
konuşacaklarım, bilmem, bilemem. Onun için 
bu 'hususta niçin evvelden böyle bir konuşma ya-
pjyorıını diye bizi tenkide kalkacaklara şunu 
hatırlatmak islerim ki, 12 Temmuzda başında 
gorçc'bten bir siyasinin bulunduğu yöneticiler 
kurulunun >aktedoeeği bir meslek teşekkülünün 
kongresinden hemen bir gün evvel, fikirleri 
ve savundukları dâva cümlemizin malûmu olan 
üç kişinin katılacağı bir açık oturumun Ada-
pazar'mda tertibini bir tesadüf ve hüsnüniyet 
cıeri kabul edemeyiz. Ve buna hakikaten onla
rın avunacakları ve onların gerçekleştirmeye 
çalıştıracakları fikir ve plânların karşısında 
bulunan hasana, milliyetine, mukaddesatına 
bağlı Türk halkı, Türk gençliği veya oradaki 
ilgililer bir reaksiyon gösterirlerde, elbette 
bundan bâzı hâdiseler çıkabilir ve belki yine he
pimizi üzecek bâzı olaylar vukua gelebilir. 'Be
nim maruzatını, Hükümetimizin bu çeşit hâ
diselerde daha önceden bu tip, bu örnek tahrik 
ve tertip vesilesi olabilecek hareketlere ve dav
ranış1 ara izin vermemeleri hususudur. 

Hürmetlerimle. (Soldan, alkışlar) 

2. — Bursa Üyesi Bakî Güzey'in; Bursa 
olaylarından üç gün önce T.t. Partisinin dacjıt-
Uçjı bevannamilerden pasajlar okunarak hâdi
sede tahrik bulunduğunu ve reaksiyona bütün 
padi mensuplarının iştirak ettiklerini belirten 
demeci. 

(BAŞKAN — Buvurun 'Sayın• Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (Bm~.a) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, .son Tünlerde mem
leket sathında birtakım aşırı fikir cereyanla
rının gerek sağ ve gerek sol cereyanların haki
katen'geniş çanta yavın1 andığını ve bunun is
tismar edildiğini görmekteviz. Simdi, sizlere 
dağıtılan memV-kot içinde dağıtılan bir bevan-
n-'maden bâ^ı na-.ajlar oku vaşağım : «-Birinci 
Dünva Harbi bitip Anadolu kapitalist ve em-
pervalist ülkeler tarafından bölününce bir avuç 
ağalar zararlı çıkmadı, ölüm - kalım savaşı 
içinde Türklüğün ve halkın uğradığı ağalar 
r; o! t in atı tcvoraklarmı yine ekmek için düş
mana işbirliği yapan, Mustafa 'Kemal ve çev-
raa'rdoki yurtseverleri arkadan vurup komü-
nVt ve bolşevik diyerek saldırmaya kendile
rinde halk gördüler. Atatürk ve çevresindeki 
yurtseverlerin etrafında toplandılar. Yeniden 

9 7 . 1965 O : 1 
kurulan Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk 
devresinde seslerini çıkaramıyan ağalar Ata
türk'ün ölmesini fırsat bilerek bu kere ticaret 
ma'.kesi altında durumlarını da perçkıleştirdi-
ler.» Atatürk öldükten sonra, bu bir beyanna
me. «Ve ağaların doldurduğu bir Meclisten» 
toprak reformundan bahsediyor. '«Ağaların dol
durduğu bir Meclisten bunu beklemek fazla ah
mak olmak demdktir» ve beyannamenin bir kıs
mında «Emek konuşmaya geldik, toprak konuş
maya geldik, emek konuşmaya geldik, fabrikayı 
çalıştıran, hammaddeyi mamul madde haline 
getiren işçi neden yoksul, emekleriyle yaşıyan 
ve bu ülkeyi yaşatan emek insani an yoksul. 
Beriden de nasıl biı'kaç kişi lüks içinde nimet 
içinde yüzmektedirler, işte biz bunları konuş
maya geldik. Namus ve insanlık idealinin sa
vunucusu görünerek her türlü ahlâksızlıktan 
nasibedar olanlar için dünyanın her yerinde ol
duğu gibi hızla yaşıyan Türk halkı tarafın
dan da hcnr> isteme zamanı süratle yaklaş-
mırJktadır. Ezilenler, alca.kçasma öldürülenler, 
büvük bir uyanış içerisinde ve demokratik 
yoldan demir yumruk1 arını indirmeve hazırlan
maktadırlar. Bu memle'kette beşvüz bin kişilik 
bir mutlu tabakanın yanısıra 29,5 milyon 
iktiranlarla yuğurulmuş bir halk vardır. Bu 
memlekette 140 metre yerin dibinde üç kuruş
luk ekmek parası için çalışıp sonra da 60 ku
ruş zam istediği için alnına kurşun yiyenler 
vardv » 

Yine bir baraka yerinde «Türk halkı artık ka
derciliği, tevekkülü ve her şeyi tartışmadan ka
bul etmek gibi dar bir çerçevenin demirlerini 
kırmış ileri atılmıştır. Bu atılış çok yakın bir 
zamanda mutlaka ve mutlaka haşarı sağlıya-
caktır. Zafer elbette gereeklesecek, dâva elbet
te mutlu bir zemin üzerine oturtulacaktır.» 

Muhterem arkadaş1 ar, bütün cemivetlere, 
bütün partilere Anayana nizamına, Meclisler ni
zamına hücum eden ve bunları topyekûn kara
lamak istiven bu bevanname, maalesef Bursa 
hâdiselerinden üç gün evvel Bursp/da dağıtıl
mış olan bir bevannamedir. Adliyeye intikal et
miş olan ve bütün partilerin mensupları tara
fından halk olarak karşı konulan bu beyanna
me, ki İşçi Partisi kongresini çağıran ve onun 
için öncü mahiyetinde neşriyat yapan hattâ 
gazete değil, gazete süsü vermek suretiyle mat
baası ve numarası meçhul olan bu Tjeyaname 
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üzerinedir ki halk heyecana ve feverana gel
miştir. 

İBAŞKAN — Sayın Güzey, Bursa olayların
dan bahsetmemenizi rica edeceğim. 

(BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Maalesef Bur-
sa'da, Bursa tarihinde bundan evvel de böyle 
badireler cereyan etmiştir ve istismar edilmiş
tir. Bursa halkının ve Bursalıların hiçbir ku
suru olmadığı halde bir g'ik bayrak hâdisesi. 
Atatürk'e karşı bir gök bayrak hâdisesi yara
tılmış ve bunu maalesef zamanın kötü poli
tikacıları istismar etmeye kalkmışlardır. Ve 
yine Bursa'da bir ezan hâdisesei ihdas edilmiş, 
yaratılmış ve halk kümeler halinde toplanarak 
hapislere atılmış ve neticede beraet etmişler
dir. Demek oluyor ki, bugün kötü niyetli po
litikacılar maalesef bir ortam bulmak, veya
hut da bir ortam yaratmak için bâzı hâdiseleri 
kışkırtmak ve bunun neticesinde bu perde ar
kasında kendilerinin istismar edeceği bir zemi
ni yaratmak arzusundadır. 

Şimdi Bursa hâdiselerinin halk tarafından 
olduğuna... 

'BAŞKAN — Sayın Güzey size hatırlatım, 
Adliyeye intikal etmiş hâdise üzerinde konuş
mayınız. Bursa, hâdiseleri adliyeye intikal et
miştir. 

BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Bursa hâdise
lerinden bahsetmiyorum. Halktan bahsediyo
rum. 

NÎYAZt AĞIRNASLI (Ankara) — Halk 
ile alâkası yok, Bursa halkı vatanperverdir. 

ıBAKÎ GÜZEY (Devamla) — Şimdi sizlere 
fotoğraflarını vereceğim, tevkif edilmiş o^n 
Halk Partili arkadaşların, mefkufiyetlerine ait 
rejimleri mevcuttur, mevkuf olan Adalet 
Partililerin resimleri mevcuttur, C.K.M.P. den 
tevkif edilenlerin resimleri mevcuttur. Bü
tün arkadaşlarımız tetkik edebilirler. Bunun
la şunu damek istiyorum, ki bu parti yahut 
şu parti meselesi değil, fakat memlekette ya
ratılmak istenilen kötü havaya karşı halkın bir 
reaksiyonu vardır. Bunun içindir ki... 

9 - 7 . 1965 O : 1 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Yani zoıbalığa müsaade mi edilsin. (Gürültüler) 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan bu mesele pıiliyeye intikal etmiştir. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — 67 ya-

şmdaki bir insan yerlerde sürüklenmiştir. Hâlâ 
komadadır, biliyor musun? Burada sopalı zor-
hrlan müdaafa ımı ediyorsun? 

BAKİ GÜZEY (Devamla) — Yok öyle bir 
şey. (Gürültüler) Siz konuşurken biz suptuk. 
Şimdi 'kimleri müdafaa ettiğinizi burada ispat 
etmeye çalışacağım, onun için bu kürsüye çık
tım. (Gürültüler) 

'Bx\ŞKAN — Sayın Güzey sözünüzü kesiyo
rum. 

BAKİ GÜZEY (Devamla) — Fotoğraflar bu
rada, komünizmle mücadele için çalışan hal
kın... 

BAŞKAN — IS ayın Güzey sözünüzü kestim, 
adliyeye intikal etmiş bir mevzu üzerinde konuş
mayınız. (Gürültüler) 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Ata
türk'ün adaletini de kötülüyor, karalıyorsun. 
Nurettin Pasa hâdisesi tertip mi?.. 

BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Ben tertipten 
bahsetmedim. 

BAŞKAN — Sayın Güzey, rica ederim. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Mene

men hâdisesi de tertip mi? («Hatibi bu mevzuda 
neye konuşturuyorsunuz» sesleri) 

'BAŞKAN — Efendim, sözünü keptikten son
ra mesele kalmıyor. Devam ederse pek tabiî re-
aksivon olur. 

ÖMER LÛTPl BOZCALI (izmir) — (Ni
yazi Ağırna.dı'ya hitaben) Sen ne konuşuyor
sun?... Konuşma... Konuşma. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — (Ömer 
Lut.fi Bozcalı'ya hitaben) Sen ne karışıyorsun?.. 
Abde^tsiz beş defa namaz kılarsın... Sahtekâr... 
(Sağdan, ve soldan gürültüler) 

BAŞKAN — Oturumu 10 dakika tatil edi
yorum. 

Kapanma saati : 11,30 

http://Lut.fi


ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 11,40 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : A. Naci An (Kırklareli), M. Yılmaz inceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Devlet memurları kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/723; Cumhuriyet Senatosu 
1/5C7) (S. Sayısı : 66 i) (1) 

BAŞKAN — Bayın Kalpak lıoğlu ve Sayın 
Kadri Kaplan {umdem dışı söz istemişlerdir. 
Başkanlık Divanı gündem dışı söz vermiyecek-
tir, gündeme geçiyoruz. Sayın arkadaşlarımız
da bu şekildeki Başkanlık Divanı kararına an
layış göstererek uymuşlardır, teşekkür ederim. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini alsın. 

üçüncü maddeyi okutuyorum : 
Temel ilkeler : 
MADDE 3. -— Bıı kanunun temel ilkeleri 

şunlardır : 
Sınıflandırma : 
A) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve 

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

Kariyer : 
B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmet

ler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına 
uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derece
lere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır. 

l iyaka t : 
C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine, gir

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

(l) 664 S. Sayılı basmayazı 8.7. 1.965 ta
rihli 113 ncü Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

masında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kıl
maktır. 

BAŞKAN - - Madde üzerinde bir takrir var. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
•'> ncü maddenin (A) fıkrası, önemiyle müte

nasip bir acılıkta değildir. Bu fıkranın daha' 
açık ve kesin ilkeleri gösterecek şekilde yeni
den yazılması için komisyonca geri alınmasını 
arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Ka.dri Kaplan 

BAŞKAN ----- Buyurun Sayın Kaplan. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın ar

kadaşlarım, bu Devlet Memurları kanun insan
sını maalesef zamanda imkân vermedi, çok ge
niş ve şümullü bir mevzu, tetkik edemedim; 
bu bakımdan bir huzursuzluk duyuyorum. Bu 
açıkça ifade etmekte fayda vardır. Benim, gibi 
arkadaşımın da çok olduğunu biliyorum. 

Şimdi bu ') ncü madde çok önemli bir mad
dedir, prensipler vaz'etmiştir. Aslında madde
nin bünyesinde bir açıklık yok gibi zannediyo
rum. Prensiplerin tadadında da tanı bir açık
lık yok gibi geldi bana. Filhakika >W - o4 -'.'>f> nci 
maddelerde prensibe, tatbikata ait teferruat 
vardır. İkisini karşılaştırdığım vakit gene bun
da tam bir ahenk göremedim. 

Şimdi efendim, bu tasarının esas prensibin
den birisi şu, çok mühim olan hususlarını dün 
ilgililer burada açıkladılar. Devlet memurla
rını, memur hayatını, siyasetin tesirinden, dal
galanmalarından müstakil tutmak, en önemli 
prensibolarak her zaman söylendi, doğrudur, bu 
prensip tatbikata fayda getirir bir prensip. An
cak gene bu kanun sadece psensipleri ihtiva e1-
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tiği, tatbikata ait çok geniş hükümlerin, tüzük
ler ve yönetmeliklere bırakıldığı da açık. Tüzük 
ve yönetmelikler Bakanlar Kurulu ile yani icrai 
mesuliyeti almış siyasetçiler tarafmdan tanzim 
edilecek ve kaldırılacak hukukî belgeler, filha
kika Danıştayın murakabesi vardır ama Danış-
tayın murakabesi nihayet tüzükler ve yönetme
liklerin kendisine kaynaklık eden kanuna uygun 
ol tıp olmadığına bakacaktır. Tatbikat üzerinde bir 
mütalâa serd etmesi mümkün değildir. Şimdi bu 
prensiplerle, açıklamaya çalıştığım hususları bir
leştirirsek filhakika «sınıflara ayrılır» diyoruz. 
Ama sınıflar burada nelere göre ayrılacak? Ta
dat ediliyor, «Devlet memurlarını görevlerin 
gerektirdiği niteliklere...» Görevlerin gerektirdi
ği nitelik personel için mi, yoksa o memuriyet 
için mi? Bu vaziyeti her halde izah edecekleri
dir. «Meslekler» idari vasıflarlı, meslekler, tek
nik vasıflı meslekler. Bu noktalarda bir ayırım 
yok. Bilâhara tüzük tanzim edecek olan Bakan
lar Kurulu çok geniş bir düşünce içinde bunu 
tatbik edebilir ve bu sonradan daha başka isti
kamete sokulabilir. «Devlet için taşıdığı değer» 
Fjvet, bu belki burada izah edilemez, ama biraz 
vuzuha çıkarsa hiç değilse, hem zabıtlara ge
çer, bilâhara tüzüklere kaynak olur, hem de biz 
prensibini kavramış oluruz. 

Şimdi elâstiki bünyeli bir memur hayatım 
kurmakta fayda olduğu gibi zarar da vardır. 
Mademki prensip, Devlet hayatını bir memur 
hayatını siyasetin tesirinden kurtarmaktır. O 
halde memurlar için bâzı prensipleri teferruatlı 
olarak kanuna koymakla mümkündür. Biz bun
ların çoğunu tüzüklere bırakmışız. Yarın me
selâ teknik mesleklere ait sınıflandırmaya, ön
celik hakkı verilir. Bir başka siyasi grup tek
nik meslekleri daha başka istikametlere sevk 
edebilir. Buna ait açık hükümler kanımda yok 
zannediyorum. Bu bakımdan temel esasları ve 
temel prensipleri ihtiva eden bu maddenin daha 
başka yazılmasına imkân var mı, yok mu? Bu
nun üzerinde tartışılabilir. İlgililer gerekli iza
hatta bulunurlarsa belki tatmin olacağız. Veya 
bu izahat neticesinde bunun tekrar yazılması 
için komisyona alınması kanaati sizlerde teşek
kül edecektir. Böylelikle tatbikatında kanunun, 
şimdiden kestirmemiz, mümkün olmıyan siyasi 
dalgalanmaların önüne geçilmiş olacaktır. Say
gılarımla. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu ma fi

deyi geri alıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT AK-

YAR (Denizli) —Almıyoruz. 
HÜKÜMET ADINA DEVLET PERSONEL 

DAİRESİ BAŞKANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL 
— Almıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon madde
yi geri almıyorlar. Takriri oylarınıza sunuyo
rum... Kabul edenler... 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Madde hakkında 

müsaade ederseniz izahat vermek istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, maddenin geri alın
ması isteniyor. Tâdil teklifi değilki izah edil
sin. 

Bu bir tadil teklifi değil, maddenin geri 
alınması, yeniden tedvini Hükümetçe, komisyon
ca arzu ediliyor mu, edilmiyor mu? 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, bu Önemli kısım bize iyice ' açıklansın 
ki, o zaman Umumi Heyete bir kanaat hasıl ol
muş olur. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA

NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL - Efendim, me
sele vaz'edilirken, kanun tasarısının taknin ve 
yazılış tekniği üzerinde 'bir iki cümle söylemek 
isterim. Bu tasarının 1 nci bölümü, tasarının 
amacını kapsamını ihtiva ediyor. Ve buradaki 
hükümleri tamamen tasarının bütün hükümlerini 
üç cümlede kaplamış değildir. Tıpkı Anayasanın 
yapısında olduğu gifbi geniş ana kanunlarda 
bulunması lâzımgelen bâzı ilkelerin bir iki 
madde halinde tesbitinden ibarettir, bir takdim
dir. Tesbit ve heyeti umumiyesiyle tavzih değil
dir. Bir kere burada amaç bahsine geçtikten 
sonra temel ilkelerde üç esas vardır, deniyor. 
Kanun üç temele istin'adediyor diyor ve, "bütün 
kanunun diğer maddelerinde bunlar yegân ye
gân sayılıyor. 

Binaenaleyh, tavzih edilmemiş bir durum 
yok. Maddenin (A) bendi bi, sayın Kadri Kap-
lan'm, verdikleri önergenin muhtevası Devlet 
kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevlerde çalı
şan Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği ni
telikte meslekler ve taşıdığı değerlere göre sı
nıflara ayırmaktır. Nedir? İlkesidir. Onu takibe-
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den bölümlerinde, sınıflandırma bölümünde ve 
diğer bölümlerde katı esaslar vardır. Eğer bu 
madde sadece burada kalkmış olsa idi de diğer 
maddelerde de esaslar tcsbit edilmemiş olsa idi, 
elbette ki, Sayın Kaplan haklı olurlardı. Tüzük
ler bu kanundaki tosbit edilen esaslara uygun 
olarak, ve yine bu kanunda Anayasanın emretti
ği hususları teubit etmek için vaz'edilmiş olacak
tır. Yoksa tüzükler sadece bu bir tek maddenin 
•emrini tanzim etmiş olmayacaklardır. Bu ba
kımdandır ki, bu ilkeler buradan çıksa da kari
yer esası, sınıflandırma esası, liyakat esası, re
form prensipleridir, efendim. Kanunun hukukî, 
malî, iktisadi, idari hükümleri diğer bölümlerde 
vardır. Bu tasarı bir rofoım karakterini haizdir. 
Mevcut sistemi değiştirmektedir. Çünkü, mev
cut sistemimiz sınıflandırma sistemini tam ola
rak kapsamamaktadır. Reform tasarısında bir 
madde ile reform amacı güdülmektedir. İkincisi 
kariyer esasını gütmektedir. Kariyer bir sistem
dir. Kariyer esasına tabi olmıyan rejimler var
dır. Türkiye Avrupa devletleri camiasının kamu 
personeli sistemine dâhildir. Kariyer esasına dâ
hildir. Kariyer esasına, dâhil olmıyan devletler 
de vardır. Bu da bir sistem olarak ifade edilmiş
tir. Bundan sonraki maddelerde hep bu sistem 
tanzim ve tesbit edilir. Liyakat esası, Türkiye'de 
bugün tam olarak liyakat esası cari değildir, sis
tem değişikliği vardır ve reform amacı taşımak
tadır. Binaenaleyh bir ana kanunudur. Bir re
form kanunu ilkelerini tesbit eden maddedir. 
Hepsini çıkarsanız dahi yine hükümler devam 
eder. Bu kanun tasarısına doğrudan doğruya 
'bir hedef tâyin etmek için konulmuştur. Zanne
derim Sayın Kaplan tatmin olmuşlardır. Bu da
ha sonraki gelen bütün maddelerin içinde <bu sı
nıflamalar vardır, orada münakaşa ederiz. Mes
lekler nasıldır, sınıfları nasıldır? Arzı malûmat 
öderim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kaplan soru
nuzu sorunuz. 

KADRÎ KAPLAN (Tabiî Üye) — Efendim, 
Sayın Personel Dairesi Başkanı izah ettikten 
sonra aklım başıma geldi. Mütaakıp maddelerde 
izah buyuruluyor dediler. Şimdi meselâ 32 nci 
maddedeki sınıflandırmayı ele aldığımız zaman 
bunu bir memurdan misal vererek bize açıklıya-
mazlar mı? 

9.7.1965 O :2 
HÜKÜMET TEMSİCiSl DEVLET PER

SONEL DAÎRE3Î BAŞKANI HASAN ŞÜK
RÜ ADAL — Efendim, hepsini izah edeceğim, 
sırası geldiği zaman. Efendim bu madde ilkeler
den bahsediyor, ve sınıflandırma sistemini esas 
tutuyor. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Başka
nım, sualimi size tevcih ediyorum. Tüzük gere
ğince bu 3 ncü maddenin (A) fıkrasındaki ilke
ler göz önüne alınarak bugünkü memur haya
tından bize misal veremezler mi? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kaplan ilke
lerle ilgili (A) bendindeki hususu açıklıyan ka
nunun içinde ve gelecek maddelerde olsa dahi 
müşahhas bir misal rica ediyorlar. 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — He
kimlik, bir sınıftır. Hekimlik, müşterek yetişme 
niteliği olan bir sınıftır. Ve bu bir sınıf müşte
rek yetişme esaslarına 'göre diğer maddelerde 
tesbit edilen esaslara göre, organize edilecektir. 
Bir daktilo, bu bir sınıftır. Müşterek yetişmesi 
vardır, müşterek çalışması vardır, dereceleri ona 
göro, ayrılacaktır. Kariyere gidecek ve orada ye
tişecektir, orada tekaüt olacaktır. Gelişi gidişi 
yoktur. Kariyer sisteminin esası ikinci maddeye 
geçtim. Devlet memuriyetinin meslek haline ge
lişidir. Bir gün dışarıda bir gün içeride çalışma 
sistomi yerine Devlet memuru açık müsabaka 
imtihanlariyle alınır, Devlet hizmetine girer ve 
bir adaylık devresini geçirir. Hizmet edeceği 
yerde yetiştirilir, hizmeti içinde terfi ettirilir, 
hizmeti içinde vazifesini bitirir ve tekaüde sevk 
edilir. Sistem budur. (Sual var, sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, heyeti umumiyenin 
almış olduğu bir karar vardır. Takrir sahibiyle 
Hükümetin veya komisyonun bununla ilgili bir 
husus varsa ancak onlar konuşabilir. 

KADRÎ KAPLAN (Tabiî Üye) — Bir so
rum var, Sayın Başkan. Hekimler bir sınıfta
dır? Dediler. Burada yönetici, icracı ve büro sı
nıfı diye üç sınıfa ayrılıyor. Hekim sınıfı ile bu 
üç sınıf arasındaki münasebeti açıklar mısmız? 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Mü
nasebetler hukukî olur, malî olur. Münasebetler 
sınıflar içindeki ücret rejiminde paralelizmi tan
zim mahiyetinde olur ve hukukî bakımdan sınıf
ların tabi olacağı esaslar bu kanunda müşterek 
olarak tesbit edilmiştir. Sınıfların özel olarak 
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çalışmaları, yetiştirilmelerini tesbit odecek olun 
esaslar tüzüklerinde belli olacaktır. 

Bir hekim hekimlik meslekine girdikten son
ra, ihtisaslarını tesbit edecek olan hükümlerle, 
bir daktilonun veya bir mühendisin veya icracı 
sınıfa mensup memurların hizmete girdikten 
sonra çalışmaları, hizmet içinde yetiştirilmesini, 
terfii erini tesbit edecek olan esaslar ayrı ayrı
dır. Çünkü hizmetler ayrı ayrıdır. Görevler ay
rı ayrıdır. Bu bakımdan dolayı aralarında ben
zerlikler de vardır, farklar da vardır. Esas sınıf
landırmada müşterek olan hususların birleştiril
mesi, müşterek olan hususların da bir differansi-
nationa, bir klasif ikasyona talbi tutulmasıdır. Dev
let bir mudil organizmadır, basit bir organizma 
değildir. Hizmetler mudidir. Teknik hizmetler ya
nında basit idare hizmetleri vardır. Bugün Dev
let vazifesini, müdahale sahasını genişletmek
tedir. Atom enerjisi ile meşguldür, Devlet Ti
yatrosu ile meşguldür. İktisadi müesseselerle 
meşguldür. Bunlar arasında sınıflandırma ya
pılmadan basit bir sistem ile modern Devlet ida
resini yürütmeye imkân yoktur. Bu sınıflandır
ma bize mahsus değildir. Bütün diğer devletle
rin hizmetleri sınıflandırılmıştır. Türkiye en 
geç kalmıştır. Geçen sene 1963 te İspanya da bu
nu yaptı. Biz yapmadık, bu haldeyiz. 

Kariyer meselesi de arz ettiğim gibi memu
run hizmetini Devlete vakfetmesinin esas prensi
bidir. Devlete vakfedecektir, Devlete hizmet ede
cektir ve Devlet de kendisine lâzım olan liyakat 
sistemi içinde garantilerini, imkânlarını, malî 
ve hukukî teminatı verecektir. Zannederim tat
min oldunuz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, buyu
runuz. 

Sayın Kadri Kaplan tarafından maddenin 
komisyona iadesine mütedair olajı takririne ko
misyon da Hükümet de katılmıyor. Takriri oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Takrir reddedilmiştir. Maddeyi oylarmızn 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görev
lere devamlı vazife görmek üzere atanan genel 
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veya katma bütçelerden veya bunlara bağlı dö
ner sermayeli kuruluşlardan veyahut kefalet 
sandıklarından aylık alan kişileri, 

Sözleşmeli personel ; 
B) «Sözleşmeli personel» deyimi, yurtta 

yapılamıyan özel ihtisas öğrenimine ihtiyaç gös
teren belirli istisnai görevlerde kurumların bu 
kanundaki esaslara uygun olarak görev kanunları 
ile alacakları yetkiye dayanılarak, geçici süreli 
ve sözleşme ile çalıştırılan kişileri, 

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

kamu hizmetlerinin asli mahiyette olmıyan işle
rinde bedenen, belirli ve geçici süre için, günde
likle çalıştırılan kişileri, 

İfade eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yoktur. Alman karar gereğince maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

KAMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sual sormak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Alman karar suallere de şamil
dir efendim. 

KAMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Usul hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlarım, dün Danışma Kurulu
nun teklifi ile Yüce Heyetinizde bir takrir ka
bul edileli. Buna göre her hangi bir madde tak
rir sahibi olmıyanm konuşma hakkı yoktur. Bu
na ben iştirak etmedim, şahsan iştirak edemem 
de. Benim anlayışım ve bâzı arkadaşlarımın an
layışına göre bu Anayasaya aykırıdır. Bir takrir 
veriliyor. Takririn lehinde olan konuşma hakkı
na sahiboluyor, aleyhindeki fikirler bunun kar
şısına çıkmak imkânını bulamıyor. Benim hu
kuk anlayışım buna müsait değildir ve olrma^. 
Takrir üzerinde mutlaka konuşma olur. Bir tak
rir üzerinde aleyhteki fikirler mutlaka ortaya 
çıkmalı ki, bir kanaat sahibi olalım, oylarımızı 
sıhhatle kullanabilelim. Bu bir. 

Bundan öteye, Başkan, sual hakkımızı da 
tahdidediyor. Bir kere ne danışma kurulu kara
rında ve ne de teamülde bu vardır. Taıhdit tah
dit diye benim sual hakkımı nasıl sınırlandırır
sınız? Bu meselelerde istifhamların cevaplandı
rılmadan ben oyumu nasıl kullanacağım? Bu 
nasıl bir tutumdur? Hadi, Anayasaya aykırılığı 
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.sanh. kanaatimce ama Yüksek Heyetinizin oyu
na mazfaar olmuştur, 'hürmet ediyorum ve ona 
itiraz etmiyorum ki, şahsan başkan olsam bunu 
tatbik etmem. Fakat sual hakkımızdır. Madde
lerde sualleri sorarız ve cevaplarını da alırız. Bu 
tutumu taisvibetmiyeceğiz. 

BAŞKAN — Yüksek Heyetinizin aldığı ka
rarı ve içtüzüğümüzün buna dair olan maddesi
ni okuyacağım. 

VASFİ GERGER (Urfa) — «aym Başkan, 
usul hakkında mâruzâtta bulunacağını. 

Lehinde mi aleyhinde1 mi efen-

ITrfa) — Lehinde efen-

BAŞKAN 
d i m? 

VASFI GERGER 
dini. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gerger, usul 
bakımımdan doğrudur. 

VASFÎ GERGER (l/rfa) — Muhterem ar
kadaşlarım, Siyasi Partiler' Kanunu müzakere 
edilirken tadil teklifi ol miyarı maddelerin oylan
masını bile kabul etmeden ka'bul edilmiş addet
miştik. 

Şimdi Personel Kanununu görüşüyoruz. Bu 
kanunda tadil olunan bâzı maddeleri vardır. Ga
yet tabiidir ki, onlar okunup üzerinde tartışma 
olacaktır. Tadile uğramıyan maddeler ile tadil 
teklifi olmıyan maddelerin okunmasına bile ben
deniz taraftar değilim. Tadil teklifi olursa arka
daşlar tarafından gayet tabiî aynen Siyasi Par
tiler Kanunundaki usulü tatbik etmek suretiyle 
bu Personel Kanununun müzakeresini kısa bir 
zamanda ancak intacetmek mümkündür. Onun 
için bir önerge veriyorum, iltifatınızı rica ede
rim. 

BAŞKAN — Efendim, l>anışma Kurulu
nun kararı; Devlet memurları kanun tasarısının 
genel kurulda tümünün müzakeresinden sonra 
tadil teklifleri ve önergeler üzerine İçtüzüğün 
97 nci maddesi mucibince görüşme yapılması ve 
diğer maddelerin okunarak oylanması hususu 
kararlaştırılmış ve bu karar Yüksek Heyetinize 
arz edildi, Yüksek Heyetinizce tasvibedildi ve 
mesele halloldu. 97 nci maddeyi okutuyorum. 
(Som müessesesini okuyun sesleri) Madde mü
zakere edilmeyince soru müessesesi çalışır mı? 
Heyeti Umumiye müzakeresine imkân sağlama
mış ki. 

«Madde 97. — Birinci ve ikinci görüşülme 
sırasında yapılan tadil teklifi ermin komisyona 
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havalesi, komisyon tarafından istenildiği 
takdirde, bu tadillerin gerekçesi sahip
leri tarafından kısaca genel kurula arz 
edilir.» Şu hakle tadil teklifleri üzerim1 

münhasıran, aldığınız karar vedhile tadil teklifi 
sahibi konuşacak, bunun üzerine ikinci görüşül
mesi sırasında yalnız komisyon cevap verebilir. 
İvedilik kabul edilmiştir ve ikinci görüşmedir. 
Bunun üzerine tadıl teklifinin dikkate alını]) 
al in ummasına Genel 'Kural karar vere/bi
lir, tadil teklifini dikkate alır veya almaz. Dik
kate alınıp komisyona havale edilmişse, komis
yon dikkate alman tadil teklifine uymak zorun
da değildir. Başkanlığın anlayışı bu şekildedir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Başkanlığın anlayışı hakkında. 

BAŞKAN — Başkanın anlayışı usuldür. Usul 
hakkında Sayın Kâmil Karaveîioğlu aleyhte. Sa
yın Gerger leyhte konuşmuştur. İçtüzüğümüze 
göre bir usul mevzuudur. 

AI-IMHT NTSRHT TUNA (Kastamonu) - -
Anayasaya muhali t hareket mevzuubahistir. Bu 
kadar •açık bir muhalefet vardır. 

İSKENDER GRNAP EGL (Aydın) — 
Olur mu Heyeti Umumiye Anayasaya aykırı ka
rar verebilir mi? 

BAŞKAN -•• Ben Anayasaya aykırı hareket 
etmedim ben... 

AHMET NFSRKT TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi müsaade ederseniz, Başkanlığın anlayışı 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN -—• B fendim, usul budur, Beyefen
di. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Anayasanın ihlâli gibi muazzam bir hâdise var
dır'. Başkanın bu husustaki anlayışı yanlıştır. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, bizim içtüzüğümüzde 
toptan müzakere diye bir mevzu yoktur. Yalnız 
zaruretler böyle bir hali mubah kılmaktadır. 
Bir gelenek tesis edilmiştir. Yani toptan müza
kere mevzuu Anayasanın, içtüzüğün getirdiği 
bir müessese 'değildir. Sadece teamül -olarak bu 
yola başvurduk, tik defa bunu arz etmek iste
rim. 

İkincisi; Parlâmentolarda, kanunlar iki defa 
müzakereye tabidir, iki defa müzakere edilmesi 
esası kabul edilmiştir. "Bizim içtüzüğümüz de bu 
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esası kabul etmiştir. Şunu esefle arz edeyim, ki. 
hakikaten pek çoğunun yanıldığı nokta da bu
dur, daima ivedilik kararını kabul etmekteyiz. 
İkinci müzakere yaptığımız görülmemektedir, 
onun için daima tek müzakereye gittiğimi-/ için 
İçtüzüğün tatbikinde sakat yola gitmekteyiz. 
Yoksa bizim İçtüzüğümüzün kabul ettiği esasa 
göre kanunların ilk müzakeresi yapılacaktır, beş 
gün sonra ikinci müzakere haşhyacaktır, ikinci 
müzakeresinden sonra kanunlar kabul edilecek
tir. Maalesef şu iki müzakere usulünü kaldırdık 
gibi bir hal oldu. 

Gelelim 97 nci maddeye; 97 nci maddi: gayet 
açık. Fakat maalesef Başkanlık 97 nci maddeyi 
kendi bünyesine uygun olarak almamaktadır. 

.Şimdi okuyorum: «Birinci ve ikinci görüşme 
sırasında yapılan tadil tekliflerinin, komisyon;! 
ha.valesi komisyon tarafından istenmediği tak
dirde; hu 1 adillerin gerekçesi, sahipleri tarafın
dan kısaca Genel Kurula açıklanır.» 

Birinci kısma ta.mamiylc uygun olarak tak
rir sahibi gelmiş, izalı etmiştir. 

İkinci kısımda 'hataya düşüyor: «İkinci gö
rüşme sırasında buna yalnız komisyon cevap ve
rebilir.» Aynen böyle, «cevap verebilir.» Günkü 
arkadaşlar, bir kanun leklifinin 'birinci müzake
resi yapılıyor, bütün üyeler lehinde, aleyhinde 
görüşlerini açıkça, belirtiyor. Ondan sonra ikinci 
müzakere başlıyor. İkinci müzakere ö gün sonra. 
başlıyor. Birinci müzakeresi sırasında lehinde 
aleyhinde konuşulmuş bir esasa varılmıştır, o 
gün sonra, acaba bir hata var mı diye iheiı-rin 
tereddütlerini izale için tetkikat yapıp ikinci de
fa müzakereye başlanıyor. Takdir bu vurursunuz 
ki, geniş bir müzakereden sonra kabul edilen 
bir metnin ikinci müzakeresinde müzakereyi bir 
tahdidetmek lâzımdır. Buradaki tahdit gayet 
açık, «İkinci görüşme sırasında yalnız buna ko
misyon cevap verebilir.» Evet, birinci müzake
resi yapılmış ve ikinci müzakeresi başlamışsa 
bu hakikaten dar hir müzakere olmalıdır. Simdi 
biz ne yapıyoruz? Bu ikinci müzakere kısmını 
nazarı itibara 'almıyoruz. Oradaki sarih hükmü 
nazarı itibara almıyoruz. Günkü tatbikat böyle 
oluyor, i İd müzakere usulünü artık terk dtik. 
Şimdi, tutuyoruz, Başkan ikinci müzakere için 
komnuş olan tahdidi hükmü ile müzakerede tat
bik ediyor. Arkadaşlar, bu kanun başka türlü 
kabul' edilir, fakat Senatonun kanaati ve iradesi 
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inzimam edecekse maddeler üzerine müzakere 
acilsin, senatörler sual sorabilsin ve konuşabil
sin, bunu rica ediyorum; tatbikat çok hatalı yol
dadır. 

BAŞKAN — Tadil maddeleri üzerinde mi 
tadili icabetmiyen maddeler üzerinde mi? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Yalnız şunu teklif ediyorum. Tadil madden 
üzerine müzakere açılacak diğer maddelerin 
okunması için de zaruret yoktur. Bu sistem bir 
teamülden doğmaktadır. Fakat müzakere, açıldı
ğı zaman üyeler tam ve serbest olarak iradesini 
izhar edebilmelidir. Elbetteki zamanını da tak
dir edeceksiniz. Fakat rica ediyorum. Şu beş - on 
gündenberi bu tatbikat Anayasaya muhalif ola
rak, İçtüzüğe muhalif olarak cereyan etmekte
dir. Sayın Başkan da şu tahdidin ikinci görüş
meye münhasır olduğunu lütfen kabul buyur
sun. üyeler sual sormak istediği zaman bu hak 
verilmelidir. Oy kullanmak için tenevvür asıl
dır. Müzakere açıldığı zaman da maddelerin le
hinde, aleyhinre konuşma, hakkı bahşedil mel i d ir. 
Komisyonun sadece cevap vermesi iki görüşmeli 
hale münhasırdır. Bunun bu şekilde tatbikini ve 
beş - on günden beri mecrasından çıkmış olan 
usulün mihrakına oturtulmasını istirham ediyo
rum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem Heyete şu hususu 
arz etmek istiyorum. Sayın Tuna, 97 nci madde
yi çok sarih surette açıkladı. Fakat şu anda yap
tığımız toplantı, kanunun ikinci görüşülmesine 
aittir. Birincisi ivedilik kararı alındığı cihetle, 
(Hayır, sesleri) Şimdi benim 97 nci maddeden 
anladığımı ve. tatbik edegeldiğim usul, tadil mad
deleri bulunduğu hallerdi1 bütün üyelerin ko
nuşma hakkı bulunduğu kanısındayım. Fakat 
tadil, maddesi olmıyan hususlarda, Heyeti Gmu-
miyenin almış olduğu karar veçhile o madde 
üzerinde, .müzakere açılamıyacağı cihetle soru 
müessesesinin kullanılanı ıyaeağı tabiidir. 

Sayın töyidoğan buyurunuz, tutumumuz 
hakkında söz istemişsiniz. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Muhte
rem Başkanım, sevgili arkadaşlar, Nusret Tuna. 
arkadaşıma bilhassa teşekkür ederim. İkin hu
kukî cihetini gayet güzel izah buyurdular ve 
teyidederim. Pratik bakımdan da şunu arz ede
yim, soru meselesi bir arkadaşın zihnine takı
lır, geçmekte olduğumuz bir madde için bir nok-
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tayı sorar, zapta geçer, soruya Hükümet covap 
verir zapta geçer, yarın bundan istif aide edilir, 
•arkadaşların kararları ona göre tekemmül eder. 
Eğer geçerken soruya dahi imkân kalmazsa, bu 
bir kıraati teşriiyeden ibaret olur. Yani bir lee-
türe legislative olur. Biz burada yüzümden oku
yan bir heyet olarak kalırız. Yüksek Heyeti bu 
dereceye çok raca ederim gotirmiyelim. Nusrct 
Tuna arkadaşımızın fikri veçhile geçerken soru 
müessesesi işletelim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı Yüksek He
yetin verdiği kararı tatbik ediyor. 4 takrir gel
miştir. Heyeti Umumiye neyi tensibederse, o 
şekilde hareket ederiz. 

Şimdi takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tadil teklifi bulunmıyan maddelerin okun 

madan kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 
Urfa 

Vasfi Gerger 

BAŞKAN — Evvelce verilmiş karara göre. 
tadil teklifi verilmiyen maddeleri okumak sure
tiyle, müzakere yapılmaksızın geçilmesi karargir 
olmuş idi. Bu kere okumadan geçilmesi isten
mektedir. 

Takririn aleyhinde buyurunuz, Srym Ege. 
VASFÎ GERGER (Urfa) — Takririmi geri 

alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gerger takririni geri al

mıştır. 
Şimdi diğer 'bir takrir vardır, okuyoruz : 

Sayın Başkanlığa 
Sayın üyelerin maddeler üzerinde vâki sual

lerinin komisyon veya Hükümet tarafından ce
vaplandırılmasının oylanmasını arz ve teki i i 
ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — Aynı mealde Sayın Kâmil Ka-
ravelioğlu'nun bir takriri vardır. 

Başkanlığa 
Görüşmelerde sual sorulmasına imkân veril

mesini arz ve teklif ederim. 
Tabiî Üye 

Kâmil Karavelioğlıı 

BAŞKAN — Madde müzakere edilmiyccek, 
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okunacak, fakat sayın üyeler soru sorma İmkâri-
larına sahibolmaktadırlar denilmektedir. Takri
ri oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... E ürü
yeni er... Kaıbul edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Değişiklik önergeleri verilen maddeler üze

rinde, önerge sahibi ve Hükümetten sonra, di
ğer üyelerin de konuşabilmelerini arz ve teklif 
ederim. 

Ordu 
Eşref Ayhan 

B/YŞKAN — Bu husus zaten tatbik ediliyor 
ve odiloccıktir (Oylamaya lüzum yok senleri) 
M^ddc 4 hakkında soru soracak Sayın Karaveli
oğlıı. 

Sıvın KaravelioRİn, 
KÂMÎL KARAVELÎOftLU (Tabiî Üye) — 

4 ncü madde hakkında suallerime cevap rica 
ediyorum. 

(B) fıkrasının verduri imkâna göre Devle
tin kullanacağı sözleşmeli personel îrayet istis
nai ve ihtisas mevkii olan ve Türkiye'de bu
lunmıyan ihtisas sahiplerine aittir. Bunu do»ru 
anhvor mııvnra? Bu şekilde 5 - 1 0 kisinm 
Türkiye'de sözleşmeli olarak knllanlacağı anla
dı lıvor. Meselâ Plânlama Müşaviri Tinbergen, Ya
tırım Bankasında kullanılan uzman... 

îkinci suni im. yevmiyeli personel kanunda 
oldukça tahdidedilmistir. Bn tahdide ptfre. bu-
TÜn Devlet hikmetinde çalışan mühendislerin 
vev.ı teknik yevmiyeli insanların statüsü ne ola
caktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adal. 
DEVLET PERSONEL D/VÎRESÎ BAŞ

KANI HASAN ŞÜKRÜ ADA.L — Sözleşmeli 
nerronel çok mahduttur. M il 1 et Meclisindeki 
komisyonda daha da tahdidedilm'ştir. Sözleşmeli 
nersonel müessesesi bugün suiistimal edilmekte
dir. Gerek komisvon, gerek Hükümet ve ge
rekse Genel Kurul bunu tahdidetmiştir. Sadece 
yanlışlık olmaması bakımından şunu arz ede
yim. Tinbergen veya diirer ecnebi mütehas
sıslar bu kanuna tabi değillerdir. Bu kanun 
Türk vatandaşları içindir. 

îkinci noktaya arzı cevap edeyim. 
10195 sayılı Kararname mucibince mu

vakkat hizmetlerde yevmiyeli olarak çalıştırı
lan teknik personel bu maddenin şümulüne gir
mez. Bu personelin hepsi, Devlet memuru 
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olarak intibaka tabi tutulacaklardır. Bura
da, yevmiyeli personel, tâbiri sadece geçici sü
reyle ve bedenî olarak çalışan işçilere mah
sustur. Develt hizmetleri ve işletmelerinde ve 
müesseselerde bedenen çalışan bahçıvan gibi, te
mizlik işçisi gibi bedenen çalışan personele 
mahsutur. Yevmiyeli teknik personel Devlet 
memuru olarak intibak ettirilecektir. 10195 sa
yılı Kararname ilga edilecektir. 

BAŞKAN — Bir sual var. Buyuurn Saym 
Alankuş. 

MUZEFFER ALANKUŞ (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Saym Personel Dairesi Başka
nının izahatına göre şimdiye kadar yevmiye 
ile çalışan personel bu kanun çıktıktan sonra 
tasfiye edilecektir, öyle mi efendim? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞ
KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Tasfiye fikri 
kanunda yoktur efendim. Tasviye esprisi mad
delerde de yoktur. Mukaveleli personel sınıf
larına, niteliklerine göre Devlet memuriyetle
rine paralel vazifeye atanacaklardır. Açıkta 
kaimi vacaklardır. 

EDİP SAMUNOĞLU (Erzurum) — Meselâ 
karayollarında çalışan bir mühendis hangi sı
nıfa dâhil olacaktır? 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — 
Karayollarında çalışan bir mühendis ya 3G56 
sayılı Kanuna tabidir, onun için bu konu za-
ten mevzuubahis değildir. Veya 10195 sayılı Ka
rarnameye tabi yevmiyeli personeldir. Bu 
mühendis Devlet memuru olarak mı'ihendis sı
nıfında yer alacaktır. İntibak ettirilecektir. 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum' — Nerede 
yer alacaktır? 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Bü
tün bu hükümler geçici maddelerde var efen
dim. O zaman arzı cevabederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, başka soru 
yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üç istihdam şekli dışında personel çalıştırıla-
mıyacağı : 

MADDE 5. — Bu kanuna tabi kurumlar 
dördüncü maddede yazılı üç istihdam şekli 
dışında personel çalıştıramazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BÖLÜM : 2 

ödevler ve sorumluluklar 

Sadakat : 
MADDE 6. — Devlet memurları, Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasına sadakatla bağlı kal
mak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sada
katla uygulamak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tarafsızlık : 
MADDE 7. — Devlet memurları, siyasi par

tilere üye olamazlar; her hangi bir siyasi 
parti veya kişinin yararını veya zararını he
def tutan bir davranışta bulunamazlar; gö
revlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, 
siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep 
ayırımı yapamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir takrir var. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
7 nei maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederim. 
İzmir 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

EV fıkra : 
Siyasetle ilgili çalışmaları tesbit olunan me

murun frörevinc son verilir. 
BAŞKAN — Savın özden siz üzerinde mi 

yok*a sual mi efen^m? 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sual so

racağım. 
BARKAN — R*<*V*. p-örıi«mr<k istıiven? Yok. 
AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 

Aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Saym Tuna, siz 

komisyondasınız. Komisyon adına mı? 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Komisyondayım, ama komisyon adına değil. 
Komisyonun görüsünü izah edeceğim. 

BAŞKAN — Söz hakkınız mahfuz değilse 
bakayım efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
içtüzük sarihtir. Komisyon görüşünün adeyhin-
de konuşacağım. Yoksa komisyonun kabul et-
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tiği ve benim de imzamı a t t ığ ım metnin müda
faasını yapmak hakkını haizim. 

B A Ş K A N — Sayın Tuna, İçtüzük muhale
fet şehri olmıyan... 

A H M E T N U S R E T TUNA (Devamla) — 
Lütfen madde okunsun. Aleyhte söz alamam, 
imzamın aleyhine söz alamam. Faka t lehte ala
bilirim. 

B A Ş K A N - - Bir dakika bunu da halledelim 
efendim : 

«Komisyon raporlar ını Başkan, sözcü kat ip 
ve görüşmelerde hazır bulunmuş olan üyeler 
imza eder. Rapor Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına verilir. Başkanlık Divanı bu rapor
ları derhal bast ı rarak üyelere dağılır . Bu su
retle basılı]) dağıtı lmıyan rapor lar Genel Ku
rulda görüşülemez. Komisyon raporları Baş
kanlığa verildikçe re'sen Tutanak Dergisine ve 
gündeme geçer. Komisyon üyesi muhalefeti 
sebebini raporda açıklamak mecburiyetindedir. 
Aksi halde rapor aleyhinde konuşamaz ve söz
cüden soru soramaz.» "Rapor aleyhinde konuşım-
yacaksımz. 

A H M E T N U S R E T TTTNA (Kastamonu) - -
Raporun aleyhiude konuşmı ya cağım. 

B A Ş K A N — Rapor üzerinde konuşabilirsiniz, 
buyurunuz . 

A H M E T N U S R E T TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi muhterem arkadaşlar , yedinci maddede 
siyasetle memurun iştigal ederniveceği bildiri
liyor. Değişiklik önergesinde de bunların me
muriyetlerine son verilmesi isteniyor. Bu is
lerle ilgili 124 ncü madde vardır . "Disiplin ee-
zalariyle ilgili olan 124 ncü madde metni su; 

«Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütü l 
mesini sağlamak amacı ile kanunlar ın, tüzük
lerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak 
emrettiği ödevleri yur t içinde veya. dışında ye
rine getirmiyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı 
hususları yapmıyanlara, yasakladığı işleri y a 
panlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine 
göre aşağıdaki maddede sıralanan disiplin ceza
lar ından birisi verilir.» 

Şimdi siyasetle iştigali 7 nci madde belli edi
yor. 124 ncü madde, durumun vehametinc göre 
disiplin cezalarının tatbik edileceğini gösteriyor. 
125 nci maddede ihraç da vardır. Binaenaleyh, 
siyasetin hafifi vardır, ağ ın vardır, ortası var
dır. Binaenaleyh, siyasetle iştigal etti, ihraeet. 
Bu ağır bir hükümdür . Bunlara 124 ncü mad-
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de vahamet derecesine göre disiplin cezası tatbik 
edileceğini icabında memuriyet ten ihracedilebile-
ceğini ifade etmektedir. Binaenaleyh, metinde de
ğişiklik yapılmasının isabetli olmadığı, komisyo
nun bu madde ile isabet buyurduğu kanaatinde-
oldıığumu hürmetlerimle arz ederim. 

B A Ş K A N ----- Sayın Özden sualinizi soru
nuz. 

W KREM Ö Z D E N (is tanbul) — Konu aydın
landı, vazgeçtim efendim. 

B A Ş K A N — Mesele halledildi sual de yok.. 
D E V L E T P E R S O N E L D A İ R E S İ BAŞKANI 

H A S A N ŞÜKRÜ ADAL — Zapta geçmesini 
faydalı gördüğüm bir hususu izah etmek için 
söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun elendim. 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) İzah 

edilmesi lâzungelen bir husus var. Sayın Tuna 
da izah buyurdular . Disiplin cezaları sistemimi
zin esası her suçun karsısına cezasını yazma sis
temi yerine; sucun vahametine, durumuna , •suçlu
n u n hizmetine, ayrılığına göre ceza. tercihi pren
sibidir. Bundan ayrıldığımız takdirde hem mad
deye, hem vaşak ve hem de hak maddesine ceza
ları devamlı olarak yazmamız Iftzımgeleeekl ir, 
bu takdim bakımından imkânsızdır, bir. 

İkincisi: tarafsızlığın ihlâli memur için meu-
edilmiştir. Yalnız, memurun ifa ettiği hizmetin 
önemi mühimdir . Bir memur vardır, hizmet itiba
riyle müessir değildir, küçük bir kât ipt i r , 1esir 
sahası dardır , o, tarafsızlığı ihlâl ettiği zaman ve
rilecek olan ceza belki daha lıal'iftir de, bir vali
nin tarafsızlığı ihlali ihracı muciplir . Bunlar ın 
takdimi, disiplin maddelerine sıra gelince izah 
edilecektir. Ayrı ayrı hüküm ve prosedürlere1 

bağlıdır. 
Bu itibarla takrire kal ı lmıvomz. Bu sistem en 

iyi sistemdir. Böylece bir önerge Millet Meclisin
de <le verilmiştir ve Meclis Heveti TTmunıiyesi 
Meclis Prencl Kurulu da aynı şekilde kabul etme
miş ve Hükümetle komisyonun metnini kabul bu
yurmuştur , efendim. 

BAŞKAN ----- Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etin iyeni er... Takr i r reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul ed.-n-
ler... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Davranış v<- işbirliği : 
"MADDE H. Devlet memurlar!, resmî sı

ratlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık ol-
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dııklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranış-
lariyle göstermek zorundadırlar. 

Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışma
ları esastır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
isti yen'? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yurt dışında davranış : 
MADDE 9. — Devlet memurlarından sürekli 

veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve 
araştırma için yabancı memleketlerde bulunan
lar Devlet itibarını veya görev haysiyetini 
zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir tadil tak
riri var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
9 ncu maddenin ikinci satırına; yabancı mem

leketlerde bulunanlar; cümlesinden sonra: 

«Ve yurt içinde bulunan» cümlesinin ilâve 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

AfyonKarahisar 
M. Yılmaz înceoğlu 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ AD AL — Sayın Başkanım 
8 nei maddede vardır. 

BAŞKAN — Takrir sahibi görüşüyor. Son
ra arz edersiniz. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLL i Afyon 
Karahisar) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
bu madde yurt içinde çalışan memurlara şamil 
olmıyacak mahiyette ve yalnız yurt dışında ça
lışan memurlara tatbik edilecek istisnai bir 
İnildim getirmiş gibi gelmektedir bana. Mad
dede «yabancı memleketlerde bulunanlar Dev
let itibarını veyahut görev haysiyetini zedele
yici fiil ve davranışlarda bulunmazlar» deni
yor. Yurt içinde görevli memurların bu gibi 
fiilleri, bir suç teşkil etmiyecek midir. Bu sua
lin cevabı şüphesiz «evet» olacaktır. 

Onun için, ileride bir yanlış tefsire mahal 
bırakılmaması için «yurt içinde bulunan» cüm
lesinin bu araya ilâve edilmesi suretiyle Dev
let itibarını veya görev ve haysiyetini zedele
yici fiil veya davranışlarda bulunanlar gerek 
yurt içinde olsun A-e gerekse yurt dışında ol
sun aynı fiilî, aynı suçu işlemiş sayılmaları 
lâzımgeldiğinde bıı cümleli in bıı arava eklen-
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meşini bir takrirle teklif edivorum. İltifat bu
yurmanızı rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Adal. 
DEVLET PERSONEL DAÎRESÎ BAŞKANI 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Efendim, Sayın 
înceoğlu'nun fikirleri ve teklifleri 8 nci mad
dede aynen mevcuttur. Umumi olarak Devlet 
memurları - zapta da geçsin - Devlet memurları 
Devletin itibarını, haysiyetini korumakla mü
kelleftir, der; ister yurt içinde olsun ve isterse 
yurt dışında, olsun. 9 ncu madde tahsisen yurt 
dışında olanlar için ayrı bir hüküm getir
miştir, takrirlerini kapsamaktadır. Onun için, 
her halde kendilerini de tatmin etmiş oluyo
rum. 

BAŞKAN — Hükümet takrire katılmıyor, 
Komisyon katılmıyor. Madde üzerinde başka gö
rüşmek istiyen... Yok. Takriri oylarınıza, arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tak
rir reddedilmiştir. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Âmire karşı sorumluluk : 
MADDE 10. — Devlet memurları, görevleri

nin iyi ve doğru yürütülmesinden âmirlerine kar
şı sorumludurlar. 

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

Emirlerin yürütülmesi, kanunsuz emir : 
MADDE 11. — Devlet memuru, âmirinin 

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

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

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle ye
rine getirilmez; yerine getiren kimse sorum! u-
1 uktan. kurtulamaz. 

Devlet memuru, âmirinden aldığı emri, konu
su SIK; olmadığı halde yanlış takdirle suç sayar 
ve emri yürütemezse âmir, gecikmesinin zarar ge
tirebileceği hallerde, hizmetin diğer bir görevli 
tarafından yapılmasını sağlar veya gerekirse ken
disi yapar. 
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Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu gü- I 

yenliğinin korunması için kanunda gösterilen is
tisnalar saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti- I 
yen... 

GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT 
AKYAR (Denizli) — İkinci bendin, ikinci satı
rında «gecikmenin yazılmış gecikmesinin» olacak 
efendim. 

BAŞKAN — Hangi satırda efendim. I 
GEÇÎCl KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 

AKYAR (Denizli) — 2 nci bendin 2 nci satı
rındaki «gecikmesinin» olacak efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, madde üzerinde 
bir tadil teklifi vardır. Okutuyorum. I 

Başkanlığa I 
Şifahen arz edeceğim sebeplerle 11 nci mad- I 

denin 5 nci fıkrasının sonuna «âmirin emrin 
suç olmadığı yetki'i mercii tarafından yaptın- I 
lan inceleme ile sabit olursa emri suçtur, diye I 
yerine getirmiyen memur hakkında kanuni ta
kibat yapılır»' cümlesinin ilâvesini arz ve tek
lif ederim. I 

Eskişehir I 
Gavsi Uçagök I 

BAŞKAN — Bu vurun S a y n Uçagök. 
OAVS1 UGAOÖK fEskişehir) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu madde âmir ile memur ara
sındaki münasebetlerin memurun takdiri dola- I 
y siyi e bozulacağı kanaatini uyandırdı, bende. I 
Filhakika bu maddece benler bir madde Orlu 
Drifıilî Hizmet Talimatnamesinde de mevcuttur. I 
Ve bu madde o maddeye çok benzemektedir. I 
Ancak ordu Dahilî Hizmet Talimatnamesinde^! 
maddeye göre, âmir yazılı emir verdikten sonrh. I 
memur o emri yerine getirir, üst âmirine du- I 
rumu bildirir. Burada ise bu iş muallâkta Iv-
raikümıştır. Âmir emir verecek; memur, suç 
olup olmadığını kendisi takdir edecek. Bir âmir
le memur arasındaki münasebetler daima iy' 
olmıyabilir. Bazen memur âmirine kızar ya da 
âmir memuruna kızar. Suç teşkil edecek emir 
verir ve memur da âmirinden aldığı emri «efen- I 
dim, ben suç telâkki ettim bu emir neticesin- I 
de bir suç doğacaktır. Bu itibarla, ben böyV I 
telâkki ettim, emri yerine getirmedim» diye- I 
bilir. Bu fena bir yol açar. Âmirin verdiği em
rin «efendim suç telâkki ettim, yerine getirme- I 
dim; efendim, suç telâkki ettim yerine getirme- | 
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dim» gibi sebeplerle yerine getirilmemesine se
bebiyet verir. Burada sarih bir hüküm konmuş
tur; «ancak âmir emrinde ısrar eder ve bu 
emrini yazı ile yenilerse, emri yerine getiren 
sorumlu olmaz; sorumluluk emri verene aittir.» 
Vc bundan sonra da «konusu suç teşkil eden 
emir, hiçbir surette yerine getirilmez, yerine 
getiren kimse sorumluluktan kurtulmaz» diyor. 
E... Alttaki fıkra ile üsteki fıkra birbirine te
zat teşkil ediyor. Ondan sonra «Devlet memu
ru âmirinden aldığı emri, konusu suç olmadığı 
halde yanlış takdirle suç sayar ve emri yürüt
mezse âmir gecikmesinin zarar getirebileceği 
hallerde, hizmetin diğer bir görevli tarafından 
yapılmasını sağlar veya gerekirse kendisi ya
par.» Böyle bir şey olmaz. Burada memurun 
takdirini de takyidetmek lâzımdır. Memuru 
suiistimale götürecök takdirlere sevk etmemek 
için bir cezai müeyyide koymak icabeder k i ; 
memur, almış olduğu emiri iyi incelesin haki
katen suç var mı, yok mu bunu takdir edebil
sin. Kaldı ki, maddenin baş tarafında âmirin 
vereceği emrin Anayasaya, kanunlara yönetme
liklere, tüzüklere aykırı olmıyacağı da yazılı. 
Âmir vaziyetine gelmiş bir insan elbetteki suç 
teşkil edecek bir emir vermiyecektir. Bu suiis
timali önlemek için. arz ettiğim gibi, 5 nci f'k-
ramn âmirin verdiği emrin su e olmadığı vet'kili 
merci -yetkili merci kimdir? Üst mercidir, ga
yet tabiî - tarafından yapılan incelemeyle sabit 
olursa, emri suçtur, diye yerine getirmiyen me
mur hakkında takibat yapdır»' cümlesinin ilâ
vesi memurların bu hareketlerini biraz takyide 
tabi tutacaktır. Hürmetlerimle. 

BASKi\N — Bu vurun Saym Evidon. 
AKİF EYİDOÖAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım, mesuliyet aldığım devirde 
-""nadirim havattan canlı bir misal arz edece
ğim. Şubat 1943 A dana'da valiyim. Cuhrcil'i 
Türkiye'ye kabul edeceğiz. Biliyorsunuz İkinci 
Cihan Harbi içindeyiz; Almanlar (0'ssi) Mus-
tafanaşa'va kadar gelmişlerdi. Oradan uçura
cakları bir tayyare birbucuk saat içinde Adana'-
n'n, her tarafmı bombardıman edebilir. Chur-
"i-l'i kabul ettiğimiz yerde bir husumet acılabi-
Ur. Böyle bir vaziyette Pnlfc Vazifo yo Salâhi-
^et Kanununun vaüve verd'ği salâhiyeti kulla
nacağım. Orada tabiî s ü n e l i şahıslan o vakit 
icoH. almak var... Almadım, böyle sey 
yapmadım vakıa. Fakat bir de münakale 
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vasıtalarına el koymak var. Münakale va
sıtaları bildiğimiz araba, otomobil, otobüs 
ve trenden ibaret değildir. Bilhassa telli, tel
siz vasıtalar da birer münakale vasıtalarıdır. 
PTT Başmüdürüne emir vereceğim. Diyorum 
ki; Devlet, bugün gayet hayati bir gününü ya
şamaktadır. Sana desem ki, orada lloytif Şir
keti, Alman Konsolosluğu ve İtalya Konsolos
luğu vardır. Yani biraz iş sızsa ve dört tane 
de tel var. Ânı vahitte 18 mükaleme yapılabi
lir; kranportör cihazları var. Diyorum ki, 
«iş'arı âhara kadar şehirlerarası mükâlemeyi kes» 
diyeceğim. Hayatta ise Allah selâmet versin, 
Bektaşi, mizaç hoş bir adamcağız vardı Naci 
Bey isminde. Posta Telgraf Başmüdürü idi. Te
lefonla konuşuyorum; isteklerim üzerine bana 
«hay hay emredersiniz» dedi. «Dur» dedim, «sa
na yazılı bir emir vereyim»1 «Hacet yok beyim» 
dedi, «yaparım». Demek ki, o da mesuliyet alı
yor. Şimdi farz ediniz ki, böyle bir vaziyette 
adam «Valla, kusura bakma, umumi muhabe
rattır, kimsenin muhaberesini de kontrol da 
edemem; işte Anayasada vardır, falandır şu
dur budur. Burada sen vakıa kanuna dayanı
yorsun ama ben, o kanundan ben bunu anlamı
yorum. Efendim, bu verdiğin emir beni suça 
azmettirmek gibi bir şeydir, üzerine alacağım, 
alamıyacağım» gibi bir şeyler diyebilirdi. Ve 
bu iş sallanabilirdi. Aynı işte «sen çekil de 
ben, başkasına bu işi yaptırayım; yahut, ken
dim geleyim de orada keseyim.» Böyle şey de 
olmaz arkadaşlar. 

Onun için sayın Generalin Uçagök'ün teklifi 
hakikaten dikkate alınacak önemdedir. Vali 
mesuliyeti deruhte eder, âmir mesuliyeti de
ruhte eder memur işi ifa eder ve merciine de 
•haber verir, kendini de mesuliyetten kurtarır. 
Bendeniz Uçagök arkadaşımın takririnin dikka
te alınmasını arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, tasarının 11 nci 
maddesi Anayasamızın 125 nci maddesine tama
men uygun bir şekilde yazılmıştır. Anayasa, 
kamu hizmet'!erinde her hangi bir sıfat ve su
retle çalışmakta olan kimse üstünden aldığı 
emri yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa 
hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez 
ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak 
üstü emrinde ısrar eder ve emrini yazı ile ye-
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nilerse emri yerine getirilir ve bu halde emri 
yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teş
kil eden emir hiçbir surette yerine getirilmez. 
Yerine getiren kimse sorumluluktan kurtula
maz. 

Aı'kasmdan askerî hizmetler geliyor. 
Şimdi 11 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkrası ta

mamen bu maddeyi kapsıyor. Bu maddenin 
haricinde yani Anayasanın tavsif ettiği duru
mun haricinde bu tasan bir başka fikri getiri
yor. Bu fikir de, Devlet memuru, âmirinden al
dığı emri konusu suç olmadığı halde yanlış tak
dirle suç sayar ve emri yürütmezse âmir, gecik
menin zarar getirebileceği hallerde hizmetin di
ğer bir görevli tarafından yapılmasını sağlar 
veya gerekirse kendisi yapar. Bu idarenin ken
disine mahsus icra salâhiyetinin biran evvel ifa
sı için konulmuş bir fıkradır, yerindedir ve 
lüzumludur. Acele hallerde de «kamu düzeni
nin ve kamu güvenliğinin korunması için ka
nunda gösterilen istisnalarda saklıdır.» demek 
suretiyle başka bir mevzu da kapsıyor. Şu hal
de madde tam nıânasiyle Anayasanın getirdiği 
espiriye uygun, olarak yazılmıştır ve üstelik de 
bir ihtiyaca da cevap vermektedir. Takririn 
bu tavzih ve izahata nazaran yerinde olmadı
ğından reddi icabeder kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan tarafından ve
rilmiş bir takrir vardır okutup söz vereceğim. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Geri aldınız mı efendim ? - Hü
kümet. 

DEVLET PERSONEL DAÎRESÎ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Sayın General 
Uçagök'üh takriri fikir itibariyle bizim tasarıda 
derpiş ettiğimiz sistemden ayrı d'eğl. Tavzihini 
istiyorlar. Halbuki, demin do ara ettiğim gibi, 
her madede ceza müeyyidesini gösterme sis
temi bu kanun tasarısı içerisinde mevcut de
ğildir. O zaman her madde içerisinde, lıer ödev 
veya yasaklarlar :ki, her madde içerisinde ayrı 
bir müeyidte koymak sistemine gideriz. Sayın 
özden izah buyurdular, bendeniz tekrar etmi-
yeecğim; birinci ve ikinci fıkralar aynen Ana
yasadan alınmıştır; Anayasanın bir tekrarıdır. 
3 ve 4 îicü fıkralar hizmetin ifası için zaruri 
olan bir sistemi getirmektedir, 
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Hizmet .mutlaka görülmelidir. 'Memur her 

hangi bir şekilde bir kusur işlerse bunun hem 
cezai müeyyidemi mevcuttur, Ceza Kanunun
da; 'vazife ihmali veya vazife suiistimali var
dır denir ve cezaya çarptırılır; hem de, disip
lin cezalarımda âmirin verdiği emri ister tak-
dirVızlik, icJter kasden yapmamak suretiyle, 
görevini kötüye kullanma suretiyle suç işlerse 
disiplin cezalarına da çarptırılabilir ve disiplin 
cezalarında da bu hususta müeyyireler vardır. 
Onun için fikirlerde bir ayrılık yok. Takdim
de ve tertipte vardır. Müsaade buyururlarsa 
Sayın General Ueaıgök bu madde aynen kabul 
'buyurursun. Her hangi bir endişe mevzuu ba
his değil/dir, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Efendim, 

Anayasanın 20 nci maddesinin son fıkrası «Kim
se düşünce ve kanat!erini açıklamaya zorlana
maz» diyor. Burada ise bir açıklama var. Me
mur .böyle takdir ediyorsa, bu kanaate varmış 
ise durum ne olacak? Maddede bu hususta bir 
eksiklik var 'gibi geliyor? 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Ha
yır efendim. Şimdi bir takdir hatası dahi olsa 
disiplin cezasına tabi tutulacak olan memur ve
rilen emrin hangi hususlarda tatbik edilme
diğini izahla mükelleftir, vazifesidir. Vazife 
husufunda, görevin ifası hususunda gizlilik 
veya her hangi bir mesuliyet bahis konusu ola
maz: âmire ve idareye karşı. 

Bir noktayı vaha izah ve cevabını arz etmek 
istiyorum. 

Kavın îvi doğan fikirlerine karşı buyurduk
ları misal daha zivade fevkalâde haller dışında 
olan hususlardı*. Bu. kanun, normal zamanlarda 
uygulanacak olan bir kanundur. Fevkalâde 
haller hususunda, seferberlik hususunda esa
sen bu hükümler cari olmaz. Bu bakımdan va
lilerin yetkileri, idarenin yetkileri filân çok 
genişler ve çok daha arbiter olur, zecri olur. 
Bu bakımdan bir endişe olmasa gerektir, zaten 
efendim. 

BAŞKAN —• 'Hükümet takrire katılmıyor, şu 
halde. Komisyon? Katılmıvor. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Takrir kabul edilmiştir. («Kaça, kaç» ses
leri) Tadil veçhile maddevi ovlarmıza arz edi
yorum. («Komisyona-vermek lâzım» sesleri) Ko-
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misyon almak istiyor mu? Almak istiyorsa vere
lim efendim, istemiyor, Komisyonun teklifi 
yok. Sayın üyeler niçin telâş gösteriyorlar. İs
terse alır, geriye. 

GEÇlOl KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHlT 
AK YAR (Denizli) — istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — istiyorsunuz... Komisyona iade 
edilmiştir. 

Kişisel sorumluluk : 
İMADDE 12. — Devlet memurları görevlerini 

dikkat ve itina ile yerine getirmek zorundadırlar. 
Görevleriyle ilgili olarak idareye verdikleri za
rarlardan ötürü Borçlar Kanununun haksız fiil 
esaslarına tabidirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
ist iyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

•görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlar
dan ötürü, bu görevleri yerine getiren personel 
aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dâva açar
lar. Kurum, genel hükümlere göre sorumlu 
personele rücu eder. 

BAŞKAN — Bir tadil takriri vardır. 

Sayın Başkanlığa 
13 ncîi maddenin sonundaki «eder» kelimesi

nin «edebilir» olarak tadilini arz ve teklif ederim. 
Ordu 

Eşref Ayhan 

BAŞKAN — «Edebilir.» Buyurun Sayın 
Ayhan. 

EŞREF AYHAN (Orlu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarımı, 13 ncü madde Hükümet 
tasarısında bendenizin arz ettiğim şekle uy
gundur. Millet Meclisinde değiştirilmiş du
rumdadır. Aradaki farkı kısaca arz etmek is-
tivonım. Komisyonda da bu madde üzerinde 
oVlu'kça münakaşalar geenrştir. Bizim tekli
fimizde getirmek istediğimiz durum şudur. 
BuTİin kurumla memur arasındaki münasebet
lerin ve bir de personelle idare edilenler ara
sındaki münasebetlerin ayrı ayrı mütalâa 
edilmesi icabeder. Tadarı bir defa personel ile. 
idare edilenler arasındaki münasebeti her iki
sinde de aynı şekilde derpiş etmiş bulunmak-
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tadır. Yani, idare edilenler âmme hizmetinin I 
görülmesi bakımından her hangi bir zarara uğ
ramışlarda bu takdirde kurum aleyhine dâva 
açabilmekte ve tazminat alabilmektedirler. 

Şimdi ikinci hususa gelince : Meclisten gelen 
metinde kurum, personel aleyhine rücu eder. 
demektedir. Öyle bir madde ki bu, âmme hiz
meti gören bh* memurun başında Demokles'in 
kılıcı gibi durmaktadır. Bugün Türkiye bir 
büyük ıstırabın sıkıntısı içindedir. Bütün arka
daş, arımın her zaman ileri sürdükleri, şikâyet 
ektikleri durum şudur : Türkiye'de Devlet memu
ru, memur ve âmir gereği kadar vazifesini gör
memekte, mesuliyeti almamakta ve hizmetler de 
müteessir olmaktadır, şeklindedir. Mademki 
böyle bir 'atmosfer içindeyiz, mademki böyle bir 
•ol'ay içindeyiz, bunu perçinleştirmek yerine, bu
nu bertaraf edici tedbirleri biz kanun vâzıı ola
rak: getirmeye mutlaka mecburuz arkadaşlarım. 
Bu nasıl olur? Bugün Devletin yönetici kadro
suna getirdiğimiz bir memurdan elbette haksız
lık beklemezsiniz. Umumi olarak, normal ola
rak hangi memur kaç kişiye haksızlık yapmak 
ister? Bu pe'k nadir ahvallerde mümkündür. Ve 
bahsedilebilir. Bunun dışında idare hukukunda 
öteden beri sürüp gelen iki hususun münakaşa 
ve mütalâa, edilmesi lâzımgelir. Bir memur bir 
şahsi kusur işlerse, 'bunun yolu açık. Zaten bu
na ait hüküm var. Bir de hizmet kusuru vardır. 
Hizmetin kendisinden gelen bir kusur dolayı
sıyla bir memura rücu etmek idare için ve o me
muru mahkemelerde süründürmek elbette hiz
metin görülmesi için bir icaıp değil; bilâkis, 
bizim bünyemizde ve bugünkü durumda memuru 
hizmetten itmek için en büyük bir saiktir. Bu 
bakımdan Hükümet tasarısındaki teklif bütün 
ihtiyacı karşılamaktadır. Hükümet tasarısında 
şu şekilde gelmiştir : «Kişiler kamu hukukuna 
tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zarar
lardan ötürü bu görevleri yerine getiren per
sonel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dâva 
açarlar.» Burada kişilerin hukuku tarsin edil
miştir. Memur aleyhine değil, kurum aleyhine 
dâva açacak ve böylece de mutlaka tazminatını 
alabilecek bir duruma gelecektir. Çünkü; ne ka
dar tazminata hüküm alırsa alsın, bir memur 
aleyhine 'açtığı takdirde belki bu memurdan 
tahsil edeceği her hangi bir şey olmıyabilir. 
Bunu önlemek için kanun vâzıı, kurum aleyhi
ne dâva açar, demek suretiyle bunu önlemiş | 
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oluyor. Zaten bugünkü umumi hukuk prensip
leri dâhilinde de tatbikat bu şekildedir. Kuru
mun genel hükümlere göre sorumlu personele^ 
rücu hakkı saklıdır. Bu Hükümet tasarısıdır. 
Şimdi kurumun 'bu hakkı saklı tutması; ne za
mana kadar saklı tutacak? Eğer memurun şahsi 
bir kusuru varsa rücu edecek. Eğer şahsi bir 
kusuru yok da hizmetten mütevellit bir kusuru 
varsa oradan rücu etmiyecektir. Bugün zama
nımızda tatbikat, Almanya ve Fransa'daki 
tatbikat bu şekildedir ve hattâ bunu daha basit 
bir hale getirmek için hizmet kusuru ve şahsi 
kusurdan ileriye giderek eğer memurun bir 
kasdı varsa veya ağır kusura varsa o zaman 
rücu edilebilir. Hakkını kurum bu şekilde saklı 
tutmaktadır. Bir memur bir kasıtla her hangi 
bir tasarrufta bulunmuş, bir memur ağır bir 
kusur işlemiş, o takdirde rücu edilebilinecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 'bu şekilde şimdi 
benden sonra çıkacak arkadaşlarım komisyonda 
da aynı şekilde muhterem avukat arkadaşlarımla 
karşı karşıya geldik. Yine burada buyuracaklar 
ki; «Devletin hakkını kime veriyorsunuz?» di
yecekler. Devletin hakkını kimseye vermemekte
yiz arkadaşlarım. Bu istisnai bir durumdur. 
Türkiye'de pek az memur istisna edilirse hiçbir 
memur kasıtla, ağır kusurla vazife görmez. 
Eğer bunu kabul edersek o zaman biz olduğu
muz yerde daha asırlardır saymaya mahkûm ka
lırız. Onun için eğer bunun % 10 rizıki olsa dahi, 
her hangi bir kurum bir memuru himaye eder 
de, rücu etmez endişesi bizde hâkim olsa dahi 
hizmetin tümünün görülmesi bakımından benim 
teklifime iltifat buyurmanızı bilhassa istirham 
ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem 

arkadaşlar; sayın arkadaşım Eşref Ayhan'la ko
misyonda da bu meseleyi uzun uzun tartıştık ve 
neticede komisyon bu şekliyle maddeyi kabul 
buyurdu. 

Evvelâ Sayın Ayhan arkadaşımız «söz hak
kım mahfuzdur», demekle iktifa etmiştir. Bu 
maddede tadil hakkı var mı, yok mu? Bunu 
Riyasetin takdirine bırakıyorum. «Söz hakkını 
mahfuz» demek kâfi değil aynı zamanda bu 
maddede muhalefet şerhini de yazması lâzımdı 
ki bir tadil hakkı olsun. Bununla beraber me
selenin aslında da haksızdır. Evvelâ Eşref Ay-
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han arkadaşımız idari kademeden gelmiş bir 
arkadaşımız olması dolayısiyle burada adeta 
sanki idari bir memurun haiz olacağı vasıflan 
hakkında bir idare dersi verir gibi konuştular. 

Bunun bu madde ile alâkası yoktur. İdare 
ile memurun üstü ile münasebeti meselesi değil
dir. Bu madde bir memurun fiiliyle zarara uğ
rıyan şahısın zararını tahsil etmenin ve kime bu 
dâvayı tevcih etmek meselesi mevzuubahistir. 
Normal olarak bir zarara uğrıyan kimse, umumi 
hükümlere göre ya tazminat dâvasını bu haksız 
fiilî yapan şahsa tevcih eder; yahut, onu istih
dam eden müesseseye tevcih eder. Bu Borçlar 
Kanununun umumi hükümlerinin bir icabıdır. 
Fakat burada sarahaten, hattâ kusur olmasa bi
le, bir hizmetin ifasından dolayı zarara uğramış 
bir kimse varsa, zarara uğrıyan kimseyi hima
ye etmek bakımından gidip tediye kabiliyeti ol-
mıyan, haksız fiilin faili olan memurun aleyhine 
dâva açmaktansa, doğrudan doğruya Devlet 
aleyhine dâva açarak zararını istihsal etmek im
kânı verilmiştir. Bu imkânı verdikten sonra, 
diğer taraftan Devleti de himaye etme çaresi 
aramış, ve demiştir ki, Devlet de ödediği para
yı, umumi hükümlere tevfikan fiilî işliyen me
murdan tahsil etmek için dâva açar. Şimdi ar
kadaşım der ki, saklıdır, derse; aslında «rücıı 
hakkım saklıdır» denmesiyle, «dâva açar» tâbi
rini kullanması hakikatte birdir, bir mânaya ge
lir. «Saklıdır» dese de yine de dâva açar. Bu 
vardır. Ama, Millet Meclisi bunda bir fayda 
görmüştür. «Saklıdır» dediği vakit yani âmi
rin açmaması gibi bir hakkı da vardır, der; ya
hut, bir âmir böyle anlıyabilir. Bunun mahzuru 
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I vardır. Mahzuru şudur; evvelâ bir âmir bazan 

mahiyetindeki bir kimseyi himaye etmek yoluna 
I saparsa; açmak lâzımken «efendim, açabilir 

diyor ya, ben açmıyorum, yetkimi, böyle kullan-
I dım.» Bu bir yetkidir. Der ki, «hiçbir Devlet 
I memuru vazifesini suiistimal etmez» der. Ben 

de kabul ederim. Devlet memuru için asıl olan, 
I vazifesini iyi yapması ve suiistimal etmemesidir. 
I Ama, kanun yapılırken yalnız iyiler düşünülmez, 
I bir tane bile istisna olsa ona göre bâzı tedbirler 
I almak icabeder. Binaenaleyh, bir âmire diyor 
I ki, «Eğer senin mahiyetinde bir kimse bir za-
I rara sebebiyet vermişse dâva açacaksın.» Bu iti-
I barla takdir hakkın yoktur, açacaksın. Fakat 
I bunun başka türlüsü de olur. Bazan da âmirine 
I bunu haddizatında açmaması lâzım ve yahut 
I hakikaten memur bu fiilde hiçbir şekilde mesul 
I değildir. Bunu Demokles'in kılıcı gibi daima 
j memurun hakkını tehdidederek kullanır. Bunu 
i da önler. Bir fiil oldu, Devlet bunda bir taz-
] minat öderse âmir dâva hakkını ya kullanır, ya-
j hutta bunu bir şeye bağlaması lâzımdır. Bina-
.' enaleyh, dâvayı açması lâzımdır. Keyfiliğe bı

rakmamak bakımından «açar» kelimesinin kul-
I lanılması faydalıdır. Zararlı değildir. Umumi 

hükümlerde buna âmirdir ve «açar» demesi da
ima faydalıdır. Arkadaşımın dediği şekilde tak
dire bırakmak mahzurludur. Maddenin aynen 
kabulünü arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın özden, 
Sayın Eyidoğan, Sayın Bozcalı söz almışlardır. 
Vaktin dolması hasebiyle saat 15 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

I Kapanma saati : 13,05 



KÂTİPLER 

ÜÇÜNCÜ ÖTÜRÜM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. ü.), M. Yılmaz tnceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, gündeme devam ediyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; Devlet Memurları 
kanun tasarısının 13 neü maddesi müzakere edil
mektedir. Bu 13 neü maddede muhterem bir 
arkadaşımız, rücu keyfiyetinin ihtiyarî olabile
cek bir şekilde tebdilini temin edici bir takrr 
vermişlerdir. Bu takririn yerinde chnad«r?ım 
kendime göre ifade etmek istiyeceğim. 

Tasarının 13 neü maddesi; kisleri kamu hu
kukuna tâbi görevlerle ilgili olarak uğradıkları 
zararlardan ötürü bu görevleri yerine getiren 
personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine 
dâva açarlar. «Birinci elimle budur.» 

İkinci cümle :«Kurum, genel hükümlere göre 
sorumlu personele rücu eder.» Şu halde bu mad
de ikiye inkısam etmektedir. Birincisi, dâva hak
kı ile husumet hakkını tesbit etmektedir. Yani 
bir kişi kamu hukukunun tâbi olduğu görevlerle 
ilgili olarak bir zarara uğrarsa bu zarar karşı
sında doğrudan doğruya dâva açmak hakkına 
maliktir. Ve dâvasında hasım olarak ilgili ku
rumu karşısında tutacak. Ve dâvasını ona tev
cih edecektir. 

(Şu halde hakkı dâva ile husumet meselesi 
bu fıkrada tesbit edilmiştir; yerindedir, bir
takım muhtelif İçtihatları önlemiştir. Mahke
melerde muhtelif içtihatlar tekevvün etmiş
ti. Evvelâ memur aleyhine dâva açılacak. 
Sonra, kurum aleyhine dâva ikame edilecek. Bir
likte; hem kurum, hem de memur aleyhine dâ

va açılması ieabeder diye. Birtakım, birbi
rine zıt içtihatları bu madde ortadan kaldır
makta. ve zarara uğrayan şahsın doğrudan doğ
ruya bu zararı tevlideden kurum aleyhine 
dâva açaeağını tesbit etmektedir ki, çok yerin
dedir. Bundan sonra kurum, genel hükümlere 
göre sorumlu personel aleyhine rücu hakîkini 
istimal edecektir. Ne zaman istimal edecektir? 
Kişi, zarar gören kişi dâvayı ikame edip, ku
rum mahkûm olduktan sonra ve bu ilâm kesin-
leşip, kurumun bu zararı tazminle mükellef 
olup, zararı tediye ettikten sonra; idare, bu 
zararı tevlideden memur aleyhine dâva ikâme 
edecektir. ıBunu ihtiyari bırakalım; bu dâvayı 
kurum isterse açsın, isterse açmasın. Olmaz 
arkadaşlar. Bu dâvayı açmakla mükelleftir. 
Neden? Hem Devlet zarar görecek, zarar gören 
kişiye Devlet para ödiyecok; her türlü mükelle
fiyeti yerine getirecek ve bu ilâm tatbik edi
lecek; ondan sonra idare memuru aleyhine is
terse dâva açacak, isterse dâva açmıyacak. Fa-
kültatif bir esası kabul etmek asla mümkün de
ğildir, kanaatindeyim. 

Arkadaşım diyor 'ki, «Bu, istisnai bir durum 
vücuda getirmiştir.» Hayır arkadaşlar, istisnai 
bir durum değildir; doğrudan doğruya kişi 
hakkında bir teminattır ve memur hakkında da 
bir teminattır. Memur ileride tazminatla mü
kellef bulunan kurumun mahkûmiyeti takdi
rinde Devletin; kendisine rücu edeceğini kesin 
olarak bilirse elbette ki, bu gibi meselelere 
teşebbüs etmekten "kendisini alıkoyar. İdarede 
bulunmuş arkadaşlarımız bilir, bizim idare ho
camız da öyle söylerdi, «elastikiyet lâzımdır» 
denîerdi. idare ihukukpnda elastikiyet lâzımdır 
ve idareci arkadaşlarım da daima öyle söyler-
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ler, bunu müdafaa ederler. «Elastikiyet olmazsa, 
idaro olmaz» derler. Allah rahmet eylesin Mus-
lihittin Âdil Bey de bize öyle söylemişti. 

Fakat, buradaki mesele o değil arkadaşlar. 
Burada idare mevzuubaiıis değil; burada bir 
hak mevzuubahis. Hem Devletin hakkı, hem de 
kişinin hakkı mevzuubahistir. Devletin ve ki
şinin hakkı mevzuubahsolduğu yerde hiçbir 
suretle idarenin şu veya bu şekilde bir elas
tikiyet karşısında kalmasını veya bu elastiki
yetin idareye verilmiş olması hiçbir suretle 
tecviz edilemez. Muhterem arkadaşlorım, bura
ya eğer «Kurum genel hükümlere göre sorumlu 
personel rücu eder» şeklindeki âmir hükmü, ki 
«eder» âmir bir hükümdür, arkadaşlarımızın de
dikleri gibi bir elastikiyet yoktur; bunu «ede
bilir» şeklinde koyarsanız birtakım suiistimal
lere badî olabilecek bir vaiyet bizzat ihdas etmiş 
olursunuz. Böyle bir variyeti ihdas etmek ise, 
Devletin hakkı hükümraniye:! ve kişinin hak ve 
hukuku noktasından hiçbir suretle doğru ola
maz. Binaenaleyh verilen önergenin yerinde ol
madığı lkanatini izhar ediyor ve bunun reddini 
istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın îyidoğan. 
ÂKlF ÎYİDOĞAN (Zonguldak) — Aziz ve 

muhterem arkadaşlarım, bizde muhtelif dere
celerde bırakınız ceza mahkemelerini, hukuk 
mahkemeleri dosya, dosya binlerce dâva dos
yası ile yüklüdür. Temyiz Mahkemesinin mevcut 
numara numara daireleri senelik dâvaları rüyet 
etmeye bir türlü yetişemez. Seneden seneye devir 
yapar; binlerce devir yapar. îşbu 13 ncü madde 
bugünkü haliyle ve âmir hükmü ile hem kırtasi
yeyi artırır, bem de dâvaları çoğaltır ve hem 
de Hazineyi daha büyük masraflara sokar. Bil
mem, belki bundan avukat arkadaşlarımız bir 
dereceye kadar bir kazanç yolu yahut bir iş yolu 
bulurlar. («Böyle kısıtas olmaz» sesleri) 

Müsaade buyurun. Bir de şu «Yönetici sı
nıf» dediğimiz sınıf var ya, o sınıf yönetemez 
olur. Emre ve tenfizi emre cesareti kalmaz. 
Devlet bu idare namı hesabına her türlü hu
kukî tasarrufa ehlola.n kimseler âşte o yönetici 
sınıftır. Bu mevzuda en aşağı, günün sekiz 
saatinde yaptığı !hu!kukî tasarruflar da haklı 
fiiller o^bilir, haksız fiiller olabilir. Bu hak
sız fiillerinde dahi her halükârda ekseri
yetle kasıtsız olarak hata etmiş olabilir. Bu 
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hatayı Devlet tazmin eder; tazmin ettikten 
sonra «rücu eder» diyor. Hakikaten Ekrem öz
den arkadaşımın da buyurduğu gibi bu bir 
âmir hükümdür. Yani «rücu etmelidir» mâ
nasını tazammun eder. Biz burada «rücu ede
bilir» diye niçin diyoruz? Eğer rücu eder ise, 
o dâva bütün derecatta takibolunur, görü
nür; «yahu Hazinenin bunu takibetmesinde bir 
fayda yoktur, sulh edin:> der. Yine sulh ede
mezler. îmkânı kalmaz o yolları da kapatır. 

Şimdi yine hayatı hakikiyeden bir misal arz 
öleceğim, Yüksek Huzurlarınızda. Adana'da 
Valiyim, Bahçe kazasında bir mal müdürü - o 
zaman hayvan rüsumu var, sayım resmi var -
birkaç deve sahibi bir mükelleften vergiyi tah
sil edecek, hayvan resmini ta.hsil edecek. Haciz 
koyuyor develere, develere haciz koyuyor ve 
haczi koyarken yeni doğurmuş deveyi yavru
sundan ayırıyor. «Aman evlâdım, ne yapıyor
sun» dedik. «Deve ile yavru... Gelecek sene kim
den vergi alacaksın? Ya ana geberecek, ya yav
ru geberecek-.» Anlamaz. Yazılı emir veriyo
ruz, dinlemez. Yani verdiğinnz emir sııi'ki ka
nunsuzdur. Geçende tahattur buyurursunuz, îc-
ra ve iflâs Kanununda sırf bu hâtırama da
yanarak rica ettim arkadaşlardan ve bir de
ğişiklik teklif ettim; Anayasa - Adalet Komis
yonumuz da kabul etti; o tadili getirdi, «icra 
r-rfha'nnda yeni yavrulamış hayvan yavrusun
dan ayrlarak haczedilemez» diye bir hüküm 
kabul ettik. Çaresiz, bu mal müdürünü işten 
monattık. Maliye Vekâletine yazdım, Allah rah
met etsin Fuat Ağralı Vekâlet emrine aldı. 
Hayvanlarını da sahibine iade ettik. Mal sahibi 
de ada1 eti görünce parayı tıkır tıkır ödedi. Şim
di ortada valinin haksız fiili kalıyor. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bu haksız 
bir fiil değildir ki. 

ÂKlF EYlDOĞON (Devamla) — Müsaade 
buyurun haksız fiil midir, değil midir? Onu da 
arz edeceğim. Göreceksiniz. Bendeniz geldim 
Sekizinci Devrede Mebus oldum. O mal müdürü 
de bana geldi, dedi «Böyle, böyle. Ben hâlâ Ve
kâlet emirindeyim» R?,hmetli Halit Nazmi de 
Mal ive Vekili, Kendisine «Sunu bir yere mal 
müdürü yapıver fi'ân...» dedim. Altıntaş ka
zasına, yeni kaza olmuş bir nahiyeye mal mü
dürü yapı verdiler. Adam meğer Uşak Mal 
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Müdürlüğünü istenmiş. Sonra tuttu - aynı sene 
dahilindedir, haksız fiilin dâva müruruzamanı -
dâva açtı. Bendeniz Bahçe kazasına kadar gide
ceğim; yalmt avukat tutacağım; ananın adı, 
babanın adı, müddei, müddeialeyhe filân ce
vap vereceğim; efendim kendimi haksız fiilin 
tazminatından kurtarmak için... Şu ne gülünç 
şey, efendim. Ve ben bunu edeceğimi evvelden 
•bilerek bir daha böyle bir şey bırakır mıyım. 
Üzülmeden «Anası da gitsin, yavrusu da ayrıl
sın ne olursa olsun» derim. Ve der eloğlu. Mü
saade buyurun, idareci sınıfın cesaretini kırma
yınız. «Rücu edebilir» derse ne olur? «Rücu 
edebilir» derse Hazinenin tazmin ettiği bir 
şeyden dolayı rücu etmiyen âmir de yani, 
hakkı takdirini 'kullanmayıp, rücu etmiyen 
âmir de kendi sorumluluk idraki içinde tak
dirini ona göre kullanacaktır. Ya Hazineyi 
fuzuli dâvadan, fuzuli masarifi muhakemeden 
ve memurun yani kendi mâdûnu olan kimse
nin cesaretini kırmaktan ona göre tevakki 
edecektir, yaihut da hakikaten Hazinenin za
rarı ve •ayanı vardır, takdir edecektir, rücu 
edecektir. 

Esasen bütün bunlarda da bu diskirisyonel 
işlerde de binnetice idarecinin idari tasarru
fu Şûrayı Devlete nasıl olsa gidecektir. Ve 
bu öyle bir iptal dâvası mevzuu olacaktır 
ki öyle olduğu takdirde sorumlu olacaktır, ve 
fiili haksız fiil olacaktır. Ve o zaman öden
mek lâzımgelecektir. Düşününüz Devlet Şûra
sında 10 neu Daireyi teşkil ettik, daha 20 
daire teşkil etmek lâzımgelir, bu hükümde eğer 
«rücu etmelidir» derseniz. Orada '20 daire teş
kil edeceksiniz ve yine de bilmem kaçıncı 
hukuk temyiz dairesine aktaracaksınız. Bu 
kırtasiyeciliği de uzatır ve icra ediliyor. Mesu
liyet mevkiinde olan insanların da cesaretini 
kırar. Geçenlerde 30 000 dosyayı affı umumi
ye dâhil ettik efendim. 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan, vaktiniz dol
muştur. 

ÂKlF EYtDOĞAN (Devamla) — Arkadaşı
mızın verdiği takrir iltifatınıza lâyıktır, ga
yet önemli hayati bir maddedir. Onun üzerin
deyiz. Yani bu madde hiç. konmazsa ve buradan 
çıkarılsa bugünkü mevcut umumi hükümler her 
şayi idare etmeye yeter haddizatında. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir, efendim. 
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(BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bozcalı. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (îzmir) —Muh
terem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, Sayın 
Akif Eyidoğan konuşmaları sırasında ileri sür
düğü sebepler üzerinde durmasalardı ben de 
konuşmak lüzumunu hissetmiyecektim. Memur-
la.nn mesuliyetini derpiş eden 12 ve 13 ncü 
maddeler birlikte mütalâa edildiği zaman gö
rülür ki; blv memur, - metni ifade ediyorum - ki
şiler, kamu 'hukukuna tabi görevlerle ilgili 
o1 arak uğradıkları zarardan ötürü idare aley
hinde dâva açmaları keyfiyeti ile 12 nci mad
dede, - ki kabul buyurdunuz - memurları görev
lerini dikkat ve itina ile yerine getirmek zo
rundadırlar» denilmektedir. Bunun müeyyidesi 
gerek bu 12 nci maddenin ikinci satırında ve 
gerekse 13 ncü maddede 'sarahaten gösteril
miş bulunuyor. Memur, vazifelini yaparken 
vazifesini itina ile ve dikkatle yerine getir
mek mecburiyetinde olduğuna göre haksız ve 
keyfî hareketlerinden ötürü de bunun netice
sinde ika eylemiş o'duğu zararları ödemesi 
iktiza eder. Eğer memur doğrudan doğruya 
Devlete bir zarar ika etmişse 13 ncü maddede 
olduğu gibi Borçlar Kanununun umumi hü
kümleri dairesinde idare bunu kendisine taz
min ettirecektir. 

Eğer bu keyfî veya haksız hareketiyle 3 ncü 
şahsı ızrar etmişse; o zaman 3 ncü şahıs, şah
sın aleyhine değil idarenin aleyhine dâva aç
mak suretiyle memurun vazifesini yaptığı sı
rada haksız fiil veya harekette bulunduğu mah
keme ilâmı ile sabit bulunduğu takdirde bunu 
tazmin edecektir. Bu tazmin idare taraf nidan 
da memura rücu suretiyle ödettirilecektir. 
Eğer burada «rücu edilebilir» gibi ihtiyari bir 
hüküm koyarsak gerek 12 nci maddedeki ka
bul edilmiş olan esası, gerekse 13 ncü madde
deki hükmünü yani tazmin hükmünü kaldır
mış oluruz. Dolayısiyle Borçlar Kanununun 
tazminata mütaallik; gerek haksız fiiller ve ge
rekse sebepsiz iktisaplardan mütevellit zarar
lardan ika eylediği zararı kimse üzerinde bırak
mış oluruz ki, hakkaniyetin dışına çıkmış ve ka
nunların tatbikatını geri bırakmış oluruz ki, her 
iki maddenin birbiriyle alâkalı ve memurun va
zifesini bihakkın yapabilmesi, her iki maddenin 
aynen 1 nci ve kabul edildiği gibi 2 nci 13 ndi 
maddenin de aynen kabulü ile kabildir. Bu 
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bakımdan önerge yerinde değildir. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. Teşekkür ederim, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Coşkunoğlu. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar, 13 ncü maddenin son cümle
sindeki «edebilir veya eder»' âmir hükmünün 
iktidari siga olarak «edebilir» şekline getiril
mesini istiyen arkadaşlarımızdan Akif Eyido-
ğan'm konuşması olmasaydı söz almıyacaktım. 
Bir kere meseleyi, hâdiseyi sübjektif ölçüler 
dairesinde değiL objektif ölçüler dairesinde tet
kik ve halletmek icabeder. Mahkemelerin işi 
çdkmuş; binaenaleyh, kırtasiyeciliğe meydan 
verirmiş mülâhazası normal hukukî yollardan 
ayrılmayı gerektirmez. Normal hukukî yol ne 
ise, o yol takibedilir. Mahkemenin işi çoksa 
mahkeme ihdas edilir. Temyizin, Yargıtaym 
işi çoksa Yargıtayın işini hafifletmek için lâ-
zımgelen tedbir alınır. Ama normal yol, bu
nun için bırakılmaz. Kaldı ki, arkadaşlar, size 
açık olarak arz edeceğim. Yargıtay'ın iki dai
resi müstesna; 10 hukuk dairesinden, ticaret, 
hukuk ve icra - iflâs da dâhil olmak üzere 
10 daireden 8 i günlük iş görmektedir. Yani 
bir ay içinde neticelendirmektedir. 10 daire
den 8 daire müstesna bu şekilde çalışmaktadır. 
Diğer iki dairenin işi biraz ağır olduğu için iş
ler belki biraz uzamaktadır. Ama bunlar da za
manla bu iş hacmini yenmek üzeredirler. Ar
kadaşlarım bunu tetkik edebilirler. İki aydan 
fazla bir dairede iş kalmamaktadır. Bunu açık
ça arz ediyorum. Binaenaleyh, bu mülâhaza 
ile maddenin hu şekle sokulması doğru değildir. 
Efendim, «avukatlara iş çıkar» dediler. Ben 
bunun bu mevzuun ciddiyeti ile kabili telif gör
müyorum. Ve Sayın Akif Eyidoğan'm söyle
memiş olduğunu kahul ediyorum. Yani bu mev
zu üzerinde durmak istemiyorum. Efendim, 
âmire takdir 'hakkı verelim de isterse dâva aç
sın istemezse açmasın. 

Arkadaşlar asıl haksızlık veya suiistimal ve
yahut iltizam gibi hallerde ne bileyim kanunun 
kaçınmak isteği maksat o zaman hâsıl olur. 
Efendim, falan âmir falan memuru iltizam et
ti, şu dâvayı açtırmadı. Filân memur şunu 
açtırdı. Falan memur aleyhine açılmadı, diye 
birtakım dedikodular tahkikat ve tetkikler işte 
o zaman kendini gösterir. Ama normal yoldan 
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mahkemeye gidilirse; mahkeme, hakkı ve bir 
hakikati meydana çıkaracaktır. Ve mahkeme
ye, Sayın Eyidoğamn ifade buyurdukları gibi, 
mahkemeye gelen iş mutlaka efendim «rüeıı 
eder» demekle artık tazminat ödeyecek mâna
sına değildir. Mahkeme «rücu eder, dâva açar» 
şeklini eğer kusura varsa memurun, hatası varsa, 
tedbirsizliği varsa, kanuna riayetsizliği varsa o 
takdirde tazminat mevzuu olur. Yoksa bunlar ol-
muyoraa, mevcut değilse umumi hükümler daire
sinde bunları tesbit edemezse, bunlar bulunmaz
sa o zaman memurun mesuliyeti zaten bahis ko
nusu olmaz; ve memur da tazminatla mahkûm 
olmaz gibi bir netice ile karşılaşmaz. Binaen
aleyh, «umumi hükümler dairesinde» diye mad
denin ifade ettiğine göre mutlaka malhkemeye 
gider ve mutlaka mahkûm olur. Olmaz böyle 
şey, efendim. Kendilerinin ifade buyurdukları 
deve hikâyesi de bilmiyorum nasıldır; eğer bu 
bir tazminat mevzuu olsaydı neticede de bir şey 
çıkmazdı. Tazminat mevzuu olmuştur veya ol
mamıştır, ama neticesi ne olmuştur? Neticesi 
hiç. Neticesi hiç olan bir şey için buraya mi
sal getirilmenin yeri olmadığına kaaniim. Asıl 
âmirin takdirine bırakmak, biraz evvel de arz 
ettiğim gibi, keyfî usullere ve keyfî işlemlere 
yol acar. Binaenaleyh, kanunun koymuş ol
duğu şu hüküm, bugünkü takibedilen usule de 
uygundur. Ve maddenin bu şekli ile kalması 
mağdureten hukuk prensiplerine ve biraz evvel 
de arkadaşımızuı ifade ettiği gibi 13 ncü mad
denin takibettiği usule ve onun müeyyidesi ol
ması bakımından da doğrudur ve takririn reddi 
gerekir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ege buyurunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Vaz

geçtim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Artus. 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Muhterem arkadaşlar, bu 13 ncü maddeyi 
bundan evvel görüşülmüş olan, 12 nei madde 
ile birlikte mütalâa etmek zarureti vardır. 

Şimdi Devlet memuru, Devlet personeli va
zifesini ifa ederken evvelâ müstahdemi olması 
itibariyle Devlete karşı, kamu idaresine karşı 
sorumludur. Diğer taraftan gördüğü kamu 
hizmeti dolayı siyi e temasta bulunduğu vatan
daşlara karşı sorumluluğu söz konusudur. 
12 nci maddede Devlet memurunun dikkat ve 
itina ile vazifesini görmesi gerektiği ve görev-
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leriyle ilgili olarak idareye karşı verdiği za
rarlardan ötürü Borçlar Kanununa göre sorum- • 
lu olduğu hükmü konulmuştur. Bu gayet ta
biî, her hizmet ifa eden kimse bu ifa ettiği hiz
met dolayısiyle kendisine o hizmeti o işi ver
miş olan şahsa veya tüzel kişiye karşı sorumlu
dur. Hizmetini gerektiği şekilde dikkat ve iti
na ile ifa etmesi lâzımdır. Bunu yapmadığı 
takdirde ortada eğer bir zarar söz konusu ise, 
o zararı tazminle mükelleftir. Memur diğer ta
raftan temasta bulunduğu üçüncü şahıslara ya
ni, vatandaşlara karşı da sorumlu olabilir. 
Bu sorumluluğu iki türlü tasavvur etmek raüııı-
ikündür. Bunun bir tanesi memur tamamen hiz
metle ilgisi olmıyan, hizmete aykırı, hizmetin ; 

dışında birtakım düşüncelerin, hislerin tesir- ; 

le hareket eder ve bu suretle karşısındaki va- j 
tandaşa zarar ika eder. Şahsi kin ve garezle, 
şahsi hisleri ile elindeki âmme kuvvetini kulla- j 
mı* ve bunun neticesi olarak vatandaş bundan j 
bir zarar görür. Bu suretle husule gelen za- \ 
rarda doğrudan doğruya şahsi kusur söz konu
sudur. Memurun şahsi kusura vardır ve şahsi 
kusur halinde memur hususi hakukun tamamen 
alanı tesir içindedir. Ve hususi hukukun tesir 
sahası içinde olarak da Borçlar Kanununa göre 
sorumlu olur. 

Bir de öyle haller vardır ki; memur, böyle 
şahsi kin, garaz, husumet gibi tesirlerle hareket 
etmez, vazifesini ifa eder, samimî olarak büyük 
bir feragatle kendisine verilen âmme hizmetini 
görar; fakat, 'hizmet 'o 'kadar yanlış organize edil
miştir ki, hizmette öyle hatalar vardır ki, o hiz
metin ifasından vatandaş z>a<rar görür. Bura
da kim kusurludur diye günlerce tahkikat yap
sanız kusuru bir memurun üzerine, bir şahsın 
üzerine, belli bir kimsenin üzerine yüklemeye 
imkân yoktur. İşte böyle hallerde idare 'huku
ku bilginleri - bildiğimiz gibi - buna hizmet ku
suru diyorlar. Hizmette bir kusur var. Hizme
tin işleyişinde, hizmetin örgütlenmesinde, orga
nize edilmesinde bir kusur var. Böyle hizmet 
kuj:uru olan hallerde ne ok'cak diye düşünül
müş^ Demişler ki; böyle hizmet kusuru olan 
hallerde kamu hizmetini elinde bulunduran tü
zel kişi, yani Devlet sorumludur. Çünkü kamu 
hizmeti de tıpkı özel hukuk sahasındaki bir te-
Ş3bbüs gibidir. Nasıl o teşebbüsten Borçlar Ka
nununun 58 nei maddesinde olduğu gibi teşeb-
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büs sahibi sorumlu oluyorsa, kusur aranmak
sızın sadece zarar var. Bu zararı bu teşebbüsten 
husule gelmiştir. O halde teşebbüsün sahibi me
suldür, diyoruz. 58 nci maddeye göre ve zara
rı teşebbüs sahibi nesil ödüyorsa burada da 
kamu hizmetini organize eden Devlet, bu te
şebbüsten sorumludur. Binaenaleyh, hizmet ku
suru olan hallerde Devlet zararı tazminle mükel
leftir, kaidesi mevcuttur. İşte 13 ncü madde, 
benim anladığıma igöre, bu 'hali derpiş ediyor 
olmak htzımgelir. Fakat anlıyamjadığım bir yer 
var, o da şu : «Kişiler, kamu hukukuna, tabi gö
revlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan 
ötürü bu görevleri yerine getiren personel aley
hine değil, ilgili kurum laleyhine dâva açarlar.» 
Çok doğru, biraz evvel arz ettiğim, izah etti
ğim şekilde. Kurum, yalan hükümlere göre so
rumlu personele rücu eder. Fakat bu son cüm
leyi anlamakta müşkülât çekiyorum. Sebebi şu: 
Mahiyeti icabı yani, tarif i. icabı hizmet kusuru 
söz konusu olduğuna göre birinci cümlede, hiz
met kusuru mevzuubahsolduğu hallerde, Devle
tin memur aleyhine rücu etmesi, dâva açması 
diye bir şeyi tasavvur etmek çok müşkül olur. 
Bunu bilhassa Hükümetin açıklamasını rica ede
ceğim. Yani, baştaki prensip ile bir çelişme ha
linde oluyor, son cümle. Hem hizmet kusuru 
olduğunu kabul ediyoruz, ki hizmet kusuru olan 
hallerde sadece idare dâva edilir, sadece ka
mu idaresi dâva olunur, diyoruz. Hem de bu 
gibi hallerde genel hükümlere göre memur 
aleyhine idarenin rücuundan bahsediyoruz. Bu
nu izah etmek biraz güç olacak. Bu hususta her 
halde bir açıkkma yapılması gerektiği kanaa
tindeyim. Belki ben nüfuz edemedim, belki 
başka bir şey kasdediyor. Şimdi eğer kamu hiz
meti 'görevlisinin kendisinin bir kusuru mev-
zuubahis ise o takdirde zaten kendisi şahsan 
vatandaşa karşı da sorumlu olur. 

Bu noktayı da böylece belirttikten sonra 
verilen önerge ile ilgili olarak şu maruzatta bu
lunmak isterim. Eğer kamu personelinin soram-
L'iıluğu mevcut ise, sorumlu olması söz konusu 
ise o takdirde genel hükümlere göre yani, 
Borçlar Kanununun genel prensiplerine göre 
hakkında dâva açılması lâzımgelir; diye de son 
fıkrayı 'anlamak icabeder. Binaenaleyh o bakım
dan son fıkrada bir değişiklik «açılabilir» 
tarzında bir değişikliğe lüzum yok. Zaten son 
fıkranın bugünkü yazılış seldi ile genel hüküm-
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lere kaydım ihtiva etmesi bakımından «açıla
bilir» maniasına anlamak lâzımgelir. Şayet açıl
ması mümkünse genel hükümlere göre açılması \ 
kabilse açılmasını gerektiren şartlar bir araya j 
gelmişse o takdirde dâva açılır, diye onu mâ-
nal andırmak ıca'beder kanaatindeyim. 

Fakat 'her halde, biraz evvel BYZ ettiğim nok
taya komisyonun veya Hükümetin cevap ver
mesini ve bu mevzuun aydınlığa ve vuzuha ka
vuşmasını bilhassa ısrarla rica ediyorum. Aksi 
takdirce, 'bu hususi kanun olon Personel Ka
nunu, İdare Hukukunun ve Borçlar Kanununun 
koyduğu prensiplere karşı bir çelişmezlik arz 
edebilir ve tatbikatta gerek yargı organlarını, 
gerek tatbikatçıları 'büyük tereddütlere sevk 
edebilir. Bugünkü tatbikat tamamen - biliyor
sunuz - Ihizmet kusuru 'hal'lnde idarenin Daııış-
tayda dâva edilmesidir. Hizmet kusuru bulun
maması 'halinde sorumlu memurun şahsan ad
liye mahkemelerinde dâva edilmesidir. Sene
lerden beri yerleşmiş ve kökleşmiş olan bu tat
bikatı tamamen alt üst edecek bir vaziyet hâsıl 
olabilir. Devlet de keza kendisine karşı haksız, 
'haksız fiili ika eder ki, 12 nci maddede söz ko
nusu oluyor, 12 nci maddede zaten ondan bah
sediliyor, kendisine karşı haksız fiili ika eden 
memuru da yine Devlet adalet mercilerinde, 
adliye mahkemelerinde dâva eder. 

Bugünkü vaziyet budur. Binaenaleyh, 12 nci 
maddenin son cümlesi ile ne ifade edilmek is
tendiğinin açıklanmasını 'bilhassa rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — 13 ncü madde ile ilgili bir tak

rir gelmiştir, okutuyorum. 

Yükseıl: Başkanlığa 
13 ncü madde üzerindeki karşılıklı fikirler 

anlaşılmıştır. Müzakerenin yeterliğini arz ve 
teklif ederim. 

Afyon Kanaüıisar 
Celâl Tevfik Karasapan 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Memurları kanunu tasarısının 13 ncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve tefelif ederim. 

Malatya 
Nüvit Yetkin 
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«M^dde 13. — Kişiler kamu hukukuna tabî 

görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan 
dolayı bu görevleri yerine getiren personel aley
hine değil, ilgili kurum aleyhine dâva açarlar. 
Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu per
sonele rücu hakkı saklıdır.» 

BAŞKAN — İzah edecek misiniz Sayın Yet
kin? Buyurun. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
Balkan, kıymetli arkadaşlar, konunun tamamen 
aydınlığa çıkmış olduğu kanısındayım. Bende
niz de son takririmin Sayın Eşref Ayhan'ın tak-
ririyle arasındaki ufak bir kelime farkını izah 
için huzurunuzu işgal ediyorum. 

Aslında Komisyonun getirmiş olduğu metin
de bu zaruri hükmün taşımasında bir mecburi
yet tahmil etmektedir. Hizmetten mütevellit 
zarara uğrıyan şahsa değil, Onun vazifeli ol
duğu kurumu tutarak dâva ikamesi lâzımdır. 
Sayın Âmil Artus'un da izah ettiği gibi, vazi
feden münbais olması itibariyle idarenin sorum
luluğu aşikardır. İdarenin muhatabolması hu
susunda kimsenin şüphesi yoktur. 

Sadece kendi fiilî kusuru ihmali veya tera
pisiyle, bir memuriyet kusuru ile, bu zarara se
bebiyet vermiş olan şahsa, kurumun rücu etmesi 
keyfiyeti, tasarıda mecburi hale getirilmiştir. 
Kurum mutlaka memur aleyhinde dâva ikame 
etmektedir, etmeye mecburdur. Sayın Eşrey 
Ayhan ise, bir takdir yetkisi koyarak, «edebi
lir» eliyor kanaatince, Hükümetin gönderdiği 
metin, bu mevzu üzerinde daha vazıhtır, daha 
maslahata uygundur. Zira, o, bir kusur mev
cutsa ; bunu takdir ederek icabında rücu etmek 
hakkını saklı tutmaktadır. Binaenaleyh bir 

- takdire de yer veriyor. Kusur olursa kurumun 
kusurlu memura rücu hakkını kullanmasını bir 
vazife olarak takdir ediyorum. Ve fakat mut
laka bir idari muamelenin tevlidettiği zarar, fa
raza bir tatbikat esnasında tank ekili tarlaya 
girmiş, bir tarlayı tahribetmiş. Şimdi bundan 
dolayı tarla sahibi tazminat dâvası açmakta hak
lı, idare bunu Ödediği zaman rücu etmekte haksız 
olur. Onu mutlaka dâva ikamesine icbar edecek 
bir hükmü hatalı olur. Fakat bu hakkı mah-
('nz tutan hükmü ihtiva eden Hükümet tasarısı 
daha uygundur. Buna iltifat buyurulmasını is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayet takririni oylamadan, 
Hükümet ad m a Savın Adal buvurunuz. 

— 260 



O. Senatosu B : 114 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA^ı 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Efendim, bu madde 
gerek Hükümette gerek Millet Meclisi komis
yonlarında ve üniversitelerarası kurulun isti-
şari toplantılarında uzun uzadıya müzakere edil
di. Adalet Bakanlığı tetmsileileriyle de istişare 
edildi ve bu öylece sevk edilmiş idi. Millet Mec
lisi Komisyonunda ve Genel Kurulunda değişe
rek bu hale geldi. Sayın Âmil Artus'un 
suallerine şu şekilde cevap vermek, arz 
etmek mümkün: Burada hizmet kusuru halinde 
dahi memurun şahsi bir kusuru bulunabilir. 
Mümkündür ki memur, yetkisini aşabilir. İster 
keyfî şekilde hareket etsin, ister yetki ve göre
vini tamamen müdrik olmıyarak bir tasarrufta 
bulunsun bunu aşabilir. Bu bakımdandır ki, sa
dece hizmet kusuru meselesi deği], kusurunu 
aşan bir kusur meselesi de mevzuubahsolabilir. 
Bu bakımdan Sayın Nüvit Yetkin'in izahları, 
Hükümet tasarısındaki şeklin mucip sebepleri 
hakkındaki izahları bizim de, Hükümetin de 
görüşüdür. Onu arz ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Takrirleri tekrar okuyup oylı-
yacağız efendim. 

(Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Eşref Ay
han'ın önergesi tekrar ok'%.* lu.) 

(Yeterlik önergeleri oylanmadı, seslerri) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

EŞREF AYHAN (Ordu) — Nüvit Yetkin 
Beyin teklifi Hükümetten gelen tekliftir. Ben 
ona iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, Nüvit Yetkin'in 
teklifine iltihak ediyor. Bu bakımdan sadece 
Nüvit Yetkin'in takririni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Memurları kanunu tasarısının 13 ncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Malatyt 
Nüvit Yetkin 

«Madde 13. — Kişiler kamu hukukuna tabi 
görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan 
ötürü bu görevleri yerine getiren personel aley
hine değil, ilgili kurum aleyhine dâva açarlar. 
Kurumun genel hükümlere göre sorumlu perso-
nene rücu hakkı saklıdır.» 

9 . 7 . 1 9 8 5 O : 3 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı

yor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 

TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — İştirak etmiyo
ruz. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Yüce Senatoya bıra
kıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet, Senatoya bırakıyor, 
Komisyon iştirak etmiyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Komisyon geri alacak mı efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT AK-

YAR (Denizli) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Tadil şekliyle maddeyi oyları

nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

Mal bildirimi : 
MADDE 14. — Devlet memurları, kendile

riyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocukları
na ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve 
borçları hakkında, özel kanunda yazılı hüküm
ler uyarınca mal bildirimi verirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak is-
tiyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Askerî hizmet ile ilgili bilgilerin verilmesi 
özel kanunları hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde iki takrir var
dır. 

Yüksek. Ba^V"-1— 
15 nei madde metninden bilgi veya ibarelerin 

çıkarılmasını saygı ile arz ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkan ^r 

15 nci maddenin ikinci satırında «Demeç» 
kelimesinden sonraki virgül yerine, noktalı vir
gül konulmasını arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
M. Yılmaz İnceoğlu 
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BAŞKAN —• Takrirlere Komisyon ve Hükü

met katılmıyor. Sayın Atalay'm önergesini oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul ct-
nıiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın İnceoğlu'nun takririni oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kaimi eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Bu zorun!uk memurun mirasçılarına da şâ
mildir. 

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

G-AVSI UÇAGÖK (Eskişehir) — Efendim, 
buradaki araçtan maksat nedir"? Bildiğimiz Ta
şıt Kanununa göre araçlar şahısların ellerine ve
rilmez. Araçların şoförleri vardır, Devlet ga
rajlarında bulunur. Yani bu kelime şahısların 
eline araç. verilecek gibi bir hüküm mü getiri
yor? 

BAŞKAN — Araç nedir, araç şahısların eline 
verilir mi? Diyorlar, efendim. Buyurun Sayın 
Hükümet. — 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ AD AL — Araç, hizmet için 
Devlet memuruna verilen bir eşyadır, vasıtadır. 
Her türlü vasıtadır. Elden verilir ve vazifeleri 
esnasında kendisine tahsis edilir, 

BAŞKAN — Hizmetleri esnasında kentlileri
ne verilen vasıtadır, diyor. 

GAVSÎ TTOAOÖK (Eskişehir) — Fakat hur
da «ererinde bulunan» sözü mülkiyet ifade eden 
başka bir mânaya gelmez mi? 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Hiz
metin ifası müddetince kendisine verilen eşya 
mânasına geliyor. Elinde tuttuğu şey mânasına 
gelmez, mülkiyet mânasında değildir. 

BAŞKAN — Hizmetlerin ifası müddetince 
ellerine verilen mânasını ifade eder diyorlar. 
Elinde tutulan mânasına gelmez. Mülkiyet mâ
nasında delildir. Madde üzerinde başka soru 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9 7.1965 0 :3 
BÖLÜM : 3 

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

ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve 
yönetmeliklere göre tâyin ve tesbit olunup yü
rürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkın
da aynen uygulanmasını istemek hakkına sahip
tirler. 

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

Güvenlik : 
MADDE 18. — Kanunlarda yazılı haller dı

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

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

Emeklilik : 
MADDE 19. — Devlet memurlarının, özel 

kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emek
lilik hakları vardır. 

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

Çekilme : 
MADDE 20. — Devlet memurları, bu kanun

da belirtilen esaslara göre memurluktan çekile
bilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmiş
tir. 

Şikâyet ve dâva açma : 
MADDE 21. — Devlet memurları, üstleri ve

ya kurumları tarafından kendilerine uygulanan 
idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet etme 
ve bunlara karşı dâva açma hakkına sahiptirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmiş
tir. 
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Sendika kurma : 
MADDE 22. — Devlet memurları, özel ka

nununda belirtilen hükümler uyarınca sendika 
ve meslek birlikleri kurabilir ve bunlara üye 
olabilirler. 

Bu meslek teşekkülleri, özel kanunundaki 
hükümler uyarınca mesleklerinin ve üyelerinin 
müşterek hak ve menfaatlerini yetkili mcv'-iîor 
önünde ararlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında soru sormak 
istiyen sayın üye ? Yok. 

FERİD MELEN (Van) — Ben bir soru so
racağım efendim. 

BAŞKAN — Özür dilerim, hiraz süratli git-
tiğimizden sorularınızı hemen sormanızı ve ona 
göre işaret etmenizi rica ederim. 

FERÎD VELEN (Van) — Burada «sendika» 
deniyor. Halbuki özel kanununda bunun adı 
sendika değildir. 

BAŞKAN — Özel kanunda adı maddede ya
zılı olduğu veçhile değildir, der Sayın Melen. 

PERSONEL DAÎRESÎ BAŞKANI HASAN 
ŞÜKRÜ ADAL — Ta,san Devlet memurları mes
lek teşekkülleri kanım tasarısı olarak Hükümet 
tarafından sevk edilmiş değil, fakat sendika ola
rak değiştirilmiştir. Şimdi adı Devlet perso
neli sendikaları Kanunudur ve uygundur. 

BAŞKAN — Hükümete şevkinden ayn ola
rak Meclisten çıkmıştır, çıkışa uygundur. Baş
ka sual sormak istiyen? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İzin : 
MADE 23. — Devlet memurları, bu kanun

da gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sa
hiptirler. 

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

Kovuşturma ve yargılama : 
MADDE 24. — Devlet memurlarının görev

leri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikle
ri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma 
yapılması ve haklarında dâva açılması özel hü
kümlere tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen?,,. Buyuran Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Öteden beri bunun memurlara bir imtiyaz ma
hiyetinde olduğu iddia edilir ve zannediyorum, 
ilgili makam da bunun üstünde durmuştur. Bu
na sebebolarak neyi gösteriyorlar1? Yani umu
mi hükümlerin dışına çıkmayı ieabettiren ve es
kiden tenkid mevzuu olan bu hususa âmil olan 
sebep nedir? Zabıtlara geçsin diye soruyorum. 

BAŞKAN — Bu maddede hususiyet arz eden 
gerekçe neye dayanmaktadır? Umumiyet pren
sibinden niçin ayrılmışlardır? Diyorlar. 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI HASAN 
ŞÜKRÜ ADAL — Esasında bu madde bugünkü 
hukukî rejime aykırı bir hüküm getirmemekte
dir. Sadece bugünkü hukukî relimi tesbit et
mektedir. Ve bugün son tedbirleriyle kovuş
turma yapılması ve haklarında dâva açılması 
özel hükümlere tabidir demek suretiyle bir tes
bit ameliyesi, bugünkü rejimin tesbit ameliyesi
ni yapmaktadır. Bu özel ihükümler yarın de
ğiştirilirse hüküm yine kalacaktır. 

BAŞKAN — B:r hususiyet getirmediği ve 
özel hükümlere tabi olarak yürümekte olduğu 
ve özel hükümler değiştikçe bu hükümün de 
değişeceğini beyan eylemektedirler. 

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

isnat ve iftiralara karşı koruma : 
MADDE 25. — Devlet memurları hakkında

ki ihbar ve şikâyetler, garaz veya mücerret 
hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle 
yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın ta
bi olduğu 'kanuni işlem sonucunda bu isnat sa
bit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun 
en büyük âmiri, illerde valiler, isnatta bulu
nanlar hakkında kamu dâvası açılmasını Cum
huriyet Savcılığından istiyebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde üç takrir var
dır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Tasarının 25 nci maddesinin sonundaki «is

teyebilirler» kelimesinin «sterler» olara'k değiş
tirilmesini >arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Gavsi Uçagök 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
25 nci maddenin sonuna aşağıdaki yazılı 

bendlerin de eklenmesini arz ve teklif ederim. 
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«Memurun suç işlediği şayi olmakla beraber 

delil kifayetsizliği sebebiyle beraat etmiş ise ih
bar ve şikâyetçi hakkında kamu dâvası açıl
ması istenemez. Bu takdirde memur hakkında 
inzibati ceza tâyinine mahal olup, olmadığına 
takdiri için mahkeme dosyası memurun bağlı 
bulunduğu üst makama tevdi edilir». 

Afyon Kar ahi sar 
Mustafa Yılmaz İnceoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
25 nci maddenin birinci satırında «şikâyet

ler» kelimesinden sonraki virgülün noktalı vir
gül olarak değiştirilmesini arz ve toklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz İnceoğlu 

BAŞKAN — Takrir sahipleri görüşecekler 
mi efendim ? 

OAVSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Evet, Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uç a gök. 
GAVSÎ UÇAGÖK (Eskişehir) — Muhterem 

arkadaşlarım, 25 nci maddenin başında dr 
«isnat ve iftiraya karşı koruma»1 diye bir baş
lık konulmuş. Bundan maksat Devlet memu
runu kanunun yazmış olduğu vaziyetler karsı
sında koruyabilmek ve ona emniyet ve hizmet 
görebilme rahatlığını sağlamaktır. Bu madde 
hakikaten çok yerinde. Ancak, maddenin so
nunda tâyin edilen makamlar Cumhuriyet Sav
cısından dâva açılmasını isteyebilirler gibi bir 
ifade kullanılmış. 

Şimdi inşa la r , takdir buyurursunuz ki 
her zaman aynı haleti ruhiye içinde değildirler 
Bir ikincisi, memur ile âmir arasında bir sem
pati, antipati meselesi bahismevzuu olabilir 
Mademki ba^ta, isnat ve iftiralara karşı ko
ruma diye katî bir hüküm koyuyoruz, o haldr 
maddenin sonundaki «istiyobilirler» kelimesini. 
«isterler» şeklinde katî bir hükme bağlamak su
retiyle memurları katî olarak âmirlerin koru
ması vazifesiyle tavzif etmek gerektiği kanaa
tindeyim. İltifatınızı rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İnceoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOÖLU (Afyon 

Karahisar) — Muhteremi arkadaş1 an m, bir me
mur hrkkmda ihbar ve şikâyette bulunul muştur. 
Bilhassa menfaat temini ve rüşvet işlerinde ahin 
ve veren suçlu olduğu için bu ihbar ve şikâ
yetin ispatına imkân yoktur, Bu zatın men

faat mukabili iş yaptığı, takdir 'hakkını o tara
fa kullandığı şayi ve mütavatir olmuştur. Bir 
memlekette böyle tipde bâzı adamlar olabilir. 
Fakat, mahkemeye verildiği takdirde bu sabit 
olmadığından delil kifayetsizliği sebebiyle mah
kemece beraat ettirilebilir. Ancak ondan s^n-
ra ona idari makamların inzibati bir ceza tâyin 
etmesi gerekir. Bunun için bu maddenin sonu
na şu şekilde bir fıkra ilâvesi için takrir ver
miş bulunuyorum. «Memurun suç işlediği şayi 
olmakla beraber, delil kifayetsizliği sebebiyle 
beraat ederse ihbar ve şikâyetçi hakkında ka
mu dâvası açılması istenemez.» Eğer mahkeme 
kararında suçu sabit olmamıştır, kesin olarak 
sabit olmadığını belirtirse şüphesiz bunun yeri 
burası değildir. Ancak bâzı mahkemeler karar
larında «delil kifayetsizliği» sebebiyle beraet 
ettirebilirler. Bu takdirde kamu dâvası ihbar, 
şikâyetçi hakkında kamu dâvası açılması doğ
ru olmaz. 

Bilâkis bu 'dosyanın o memurun bağlı bulun
duğu üst makama tevdii ioabeder ki, o makam 
memur hakkında inzibati bir ceza tâyinine mahal 
olup olmadığını takdir etsinler diye. Onum için 
de yine bir fıkra düşündüm. «Memur hakkın
da inzibati ceza tâyinine mahal olup olmadı
ğının takdiri için mahkeme dosyası memurun 
bağlı bulunduğu üst makama tevdi edilir.» 
şeklinde 'bir fukna daha ilâvesini istirham edi
yorum. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Sonra, burada bir virgül hatası olmuş, 
maddenin baışında; «Devlet memurları hak
kındaki ühbar ve şikâyetler» denildikten 
sonra virgül yerine noktalı virgül konma
sı lâzımdır. Çünkü burada şikâyetler, garez 
veya mücerret hakaretler için denirken bun
ların aralarına hep virgül"konulduğundan bu
radaki virgül diğerleriyle karışıyor. Burada, ya 
iki nokta üst üste veya noktalı virgül olduğu 
takdirde diğerleriyle karışmıyacaktır, yazı yaz
ma kaidesine göre. Onun da değiştirilmesi için 
ayrı bir takrir vermiş bulunuyorum. Takdir ; 

Yüce Heyetinizindir. 
Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa-

v n Balkan, sayın arkadaşlarım, sözlerime 
înceoğHı'nun virgülünden başlıyacağım. Bir 
defa 25 nci maddede olduğu gibi bâzı madde
lerde de virgüllerin yerine noktalı virgül ko-

— 254 — 



9 . 7 . 1985 O : 3 
malıdır. Ancak maddenin, metindeki tesbit 
edilmiş 'hali hakikaten iyi düşünülerek tesbit 
edilmiştir. Şöyle ki; bu tarzdaki ihbarların, 
şikâyetlerin ve garaz taşıyan her hangi bir dav
ranışın karşısında, memur hakkında yapılan 
kovuşturma neticesinde eğer bir suç tesbit edile
mezse bu şikâyeti yapanlar hakkında bir dâva
nın açılıp açılmaması meselesini tamamen kesin 
olarak yapılabilir tarzında, açılması şarttır diye 
tamamlarsak ve böyle kabul edersek bu vazi
yette bazen hakikaten öyle 'haller oluyor ki; delil 
kifayetsizliği vardır, ama buna benzer yani, 
delil kifayetsizliği ile beraber, bâzı yolsuzlukla
rın olduğu da delil bulunamamasından mütevel
lit, ortaya konamamış olabilir. Ve böyle hallerde 
vicdanen adam bilir, kanaat getirmiştir ki, böyle 
bir hal vardır, ama ispat edemez, ispat ede
meyince her hangi bir sekilide şikâyet etmekten, 
ihbarda bulunmaktan daima kaçınacaktır vatan
daş. Korkacaktır; her hangi bir şekilde ben ih
barda bulunursam, her hangi bir şikâyette bulu
nursam ve bunun neticesinde ispat edemezsem 
derhal 'hakkımda kesin neticelere varılacak ve ben 
töhmetli vaziyete düşeceğim, şeklinde bir kor
kunun içerisine de vatandaşı düşürmek doğru 
değildir. Hakikaten maddenin tertibinde buı 
husus 'iyi düşünülmüş... 

BAŞKAN — Sayın Ege, bağlayınız lütfen. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 

Bağlıyorum efendim. Üst makamlara iböyle bir 
elastikiyetle bir düşünme imkânı vermek ve on
lara da mahkemeye başvurma veya vurmama) 
yetkisini bırakmak yerindedir. Maddenin oldu^ 
ğu gibi kalmasında böyle bir fayda mülâhaza 
ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
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aulmasını isterler. Bu noktalı virgülü neye gö
re isterler, orasını bilmiyorum. Türkçe'de 
noktalama ve noktalamaya göre de virgülün ye
ri şöyle tesbit edilmiştir. Sıfatlardan sonra sı
fatlar arasına konabilir, zarflar arasına kona
bilir; ufak ibareler, cümlecikler arasına virgül 
'konabilir. Şimdi burada Devlet memurları hak
kındaki «ihbar ve şikâyetler»1 dedikten sonra 
şikâyetlerle garez kelimelerini birbirinden ayır
mak için gayet tabiî olarak virgül konulması 
icabeder; noktalı virgül nereden çıkıyor, bilmi
yorum. Olmaz, Türkçe'de böyle şey yoktur. 
Ancak birbirini takibedcn cümleler olursa, bu 
cümleleri birbirine bağlamak için noktalı vir
gül kullanılabilir. Burada böyle bir şey yok
tur. Benim esas anlatmak istediğim şu efen
dim: 

Şimdi, delil kifayetsizliği yüzünden her hsongi 
bir memur hakkında yapılmış ihbar, şikâyet, 
garaz veya buna benzer isnatlarla bir memur 
kötülenmek istenebilir ve bu, hattâ mahkemeye 
kadar intikal edebilir. Neticede delil kifayetsiz
liği yüzünden memur beraet edebilir. Şimdi, 
bu maddede bence mühim olan nokta- muhterem 
arkadaşlar, hem memurların keyfî hareketleri
ni önlemek, vatandaşla olan münasebetlerini 
daha dikkatli ve kendileri 'hakkında şikâyet ya
pılabileceği ve bu şikâyetlerden kendilerine za
rar verebileceği şeklindeki bir tesirle hareket 
etmelerini temin edebilmek; 'ayrıca, memurun 
vazife yaparken vicdan huzuru ile, kanunların 

kendisine tanıdığı salâhiyetlerin içinde rahat
lıkla .çalışabilmesi için de her hangi bir iftira
ya, 'her hangi bir tezvire, şuna, buna muhatabol-
mamasını temin etmektir. Bu iki tip içinde mü
him olan noktalar vardır. Meselâ Öyle şeyler 
ile karşılaşırız ki, her hangi bir vatandaş, her 
hangi bir Devlet dairesine bir iş için gider, bu, 
kamuna aykırı olan ve keyfine göre işini yap-
tıramıyan vatandaş işini istediği gibi yaptıra
bilmek için çeşitli baskılar kullanmaya çalışır. 
Bir de bunun aksi, haklı vatandaşlar bâzı hal
lerde vazifesini iyi yarpamıyan memurlara ça
tarlar. Onlar da kendi işlerini yaptırmaktan 
mahrum kalabilirler ve çeşitli tekliflerle karşıla
şabilirler. Bunlar karşısında, böyle teklifler 
karşısında, işin görülmemesinden mütevellit 
meydana gelen aksaklıklar karşısında şikâyette 
bulunmak hakları da muhakkak ki mahfuz ol-

BAŞKAN — 13 ncü maddeye açık oyunu 
kullanmamış sayın üyeler lütfen oylarını kul
lansınlar. 

Saym Rendeci, buyurunuz. 
REFET RENDECÎ (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, ben kanaatimi pe
şin olarak arz etmiş olayım. Ona göre, bu mad
denin aynen muhafaza edilmesinin hukuk tek
niğine, kanun anlayışına daha uygum olduğu
nu ve hukuk 'anlayışı ve Anayasanın serbestçe 
ş'/kâyet hakkını arama gibi vatandaşa tanıdığı 
hakları kullanabilmesi bakımından da bu şekil
de kalmasının faydalı olacağı kanaatindeyim, 

— 255 — 



O. Senatosu B : 114 
BAŞKAN — Saym Rsndeci, bir dakikanızı j 

rica ediyorum. j 
Eğer Yüksek Heyetiniz tensibederse 'bir hu- j 

susu Başkanlık Divanının sunuşu olarak arz et
mek istiyorum. Maddenin 'müzakeresi, verilmiş 
takrirler hasebiyle oluyor. Konuşan saym üye
lerin madde hakkında müstakil takrirleri bu
lunmaması hasebiyle mevcut takrirler üzerine 
görüşlerini teksif ettirirlerse vakit hususunda i 
daha müsmir çalışma imkânına «ahibolacağız. 
Buyurun Saym Rendeci. 

REFET RENDECt (Devamla) — Efendim, 
bir suç işlendiği zaman o suç mevzuunda valile
rin işlenmiş bir suçu müddeiumumiliğe bildir
meleri Ceza Usul Kanununa göre zaten vazi
feleri arasındadır. Vatandaş bir suça muttali 
olduğu zaman onu müddeiumumiliğe bildirmek 
vazifesi cümlesindendir. 

Ayrıca âmme dâvası açılmasını icabettireeek 
bir dosya, zaten mahkemede beraetle bitmiş oldu
ğuna göre, müddeiumumi esaıs hakkında müta
lâasını verirken yahut da mahkeme dosyayı ka
rara bağlarken âmme dâvası açılıp aıçılmıyacağı 
'hususunda da, yine müddeiumumi huzurunda 
dâva devam ettiğine göre, müddeiumumi hâdi
seye vâkıftır, âmme dâvası açılacak ise açabilir. 
Şimdi bütün bunlar varken, valileri bu dâvayı 1 
nemaya mecbur eden bir hüküm getirmek ben- | 
denize göre biraz da şahısların hukukuna da , 
tesir edici mahiyettedir. Şöyle ki; öyle hâdise
ler vardır ki, hani (vukuu şüyuundan beterdir) , 
denir; hâdisenin tekrar mahkemeye intikal etti- : 

rilmesini o dâvanın, suçun mevzuu veyahut suç- , 
la ilgili bulunan şahıslar bunu istemiyebilirler. 
©unu illâ mahkeme huzuruna götüreceksin, di
ye getirilerek bunların bir tazyik altında tutul
ması. hâdiseleri tekrar umumi efkâr Önünde 
açıklamaya şahısların hakları ve hürriyetleri bakı- I 
mmdan da mâni bir hüküm (gelebilir. Ama ol- i 
muş bir hâdiseyi valinin zoraki mahkemeye gö- j 
türmesi veya böyle bir mecburiyet konması şa
hısların menfaatini de haleldar edebilir. Şahıs- , 
laa'in muvafakati olmadan davacı olmıyacakları ' 
bir işten dolayı (mecburiyet) hükmünü buraya ; 
koymak bendenizin kanaatine göre hukuk an-
layışma aykırı düşer. Bu sebeplerle bu -madde
nin olduğu gibi muhafazası hukuk anlayışına 
daha uygun olur ve şahısların haklarını kullan
maları bakımından da faydalı olur kanaatinde- ^ 
vrim. Maddenin olduğu gibi muhafaza edilerek \ 
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aynen kabulünü ve takrirlerin reddini arz ve 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Betil. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka

daşlar, l)u madde vesilesiyle iki esaslı prensi
bin birini diğerine tercih etmeksizin ayakta 
tutmak zorunluluğunda olduğumuzu işar ot" ede
rek sö™ başlamak istiyorum. Vatandaş ihbar 
ve şikâyette bulunurken, ihbarına veya şikâ
yetine konu olan husus tesbit edilemediği 
takdirde iftiradan takibe maraz kalmak en
dişesinden vareste olmalıdır. Rahatlıkla, em
niyet içinde yolsuz olduğunu sandığı konu
dan dolayı suç teşkil edeceğini sandığı fiilden 
dolayı ihbar ve şikâyetini yapabilmelidir. Va
tandaş, ihbar ve şikâyet hakkını emniyet için
de korkusuz kullanabilmelidir. 

İkincisi, âmme hizmetleri de haksız, asılsız 
ihbar ve şikâyetlere karşı vazifelerini ifa eder
ken emniyet içinde tutulmalıdır. O halde bu 
nasıl sağlanacaktır 

Muhterem arkadaşlar, iftira suçunun Türk 
Ceza Kanununun 2$5 nci maddesi tesbit eder. 
2S5 nei maddede, «Her kim adliyeye veya keyfi
yeti adliyeye tevdie mecbur olan bir makama 
veya kanuni takip yapacak veya yaptırabi
lecek bir mercie ihbar ve şikâyette buluna
rak suçsuz olduğunu bildiği bir kimseye suç 
isnadını veyahut o kimse aleyhinde böyle bir 
suçun maddi eser ve delillerini uydurursa» 
denilmektedir. Tasarıdaki 25 nei madde, Türk 
Ceza Kanununun 2S5 nci maddesi göz önün
de bulundurulmak suretiyle terti.bolunmu.stur. 
Burada ihbar ve şikâyetin garaz veya mücer-
red hakaret maksadiyle ve uydurma bir suç 
isnadı suretiyle yapılması halini derpiş et
mektedir. O halde 25 nci maddede mevzuu-
bahsolan muhbir veya müşteki garaza sahib-
olacak veya aleyhinde- ihbar veya şikâyette 
bulunduğu kimseye hakaret kaodı ile hareket 
edecektir. Ve işlenil mediğini bildiği bir fiilî 
isnadedecek yan uydurma bir suç im adın
da bulunur. Bu şartlar tahakkuk ettiği zaman 
Türk Ceza Kanununun 285 nci maddesine göre 
de, iftira suçu tekevvün eder. 

Muhterem arkadaşlarım, her beract kararı, be-
raet eden sanığa imadedilen fiilin hakaret 
veya garaz maksadiyle ve uvdurrna suretiyle 
isnadedildiğini göstermez. Eğer, böyle olsa 

http://terti.bolunmu.stur
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idi, savcıların verdikleri takipsizlik karar
larını, sorgu yargıçlarının meni muhakeme 
kararlarını ve mahkemelerin verdikleri beraet 
kararlarını, bir iftira dâvasını hemen takibet-
mesi icabeder. Onun için Ceza Kanunumuz
da suç olarak yer almış ve unsurları tesbit 
edilmiş bulunan ve tasarının 25 nci maddesine 
Ceza Kanunundaki o hüküm nazara alınmak 
suretiyle ve ona uygun olarak yer almış bu
lunan bu konu üzerinde ihtirazi kayıtlar, mu
ameleyi yapmak bakımından emredici kayıt
lar, koymak uygun düşmez. Her beraet kararı, 
beraet eden sanık tarafından o hâdisenin 
muhbiri veya müştekisi hakkında iftira dâ
vası açılmasına imkân vermez. Her açılan if
tira dâvası da mahkûmiyetle neticelenmez. İf
tiranın tekevvünü için muhbirin veya müşte
kinin suçsuz olduğunu bildiği bir kimseye 
suç isnadetmesi hainin tahakkuk etmesi şart
tır. 25 nci madde de, suçsuz olduğunu bildiği 
bir kimse... 

BAŞKAN -*• Müddetiniz bitmiştir, Sayın 
Betil. 

ZÎHNÎ BETlL (Devamla) — Garaza daya^ 
nan veya hakaret maksadiyle suç isnadetme ha
li derpiş edilmiştir. Metin uvgundur. De
ğiştirme Önergelerine iltifat etmemek yerinde 
olacaktır. Saygılarımla. 

(Eskişehir Üyesi, Gavsi Uçagök'ün önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyorlar mı? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ CAHÎT 
AKYAR (Denizli) — iştirak ediyoruz. 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI HASAN 
ŞÜKRÜ AD AL — Yüksek Senatonun takdiri
ne bırakıyor. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor, Hü
kümet Senatonun takdirine bırakıyor. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon geriye alıyor mu? 'Tadilen mi oy-
hyalım? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHÎT 
AKYAR (Denizli) — Tadilen oylıyalmı. 

BAŞKAN — Tadilen maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Afyon Karaıhisar Üyesi Mustafa Yılmaz 
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Inceoğlu'nun önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Virgülün, noktalı virgül ol
masına komisyon katılıyor mu? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ AD AL — Katılmıyoruz. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ CAHIT 
AKYAR (Denizli) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyorlar, takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiş
tir. 

Sayın Inceoğlu'nun ikinci önergesini tekrar 
okutuyorum. 

(Afyon Karahisar Üyesi, Mustafa Yılmaz 
Inceoğlu'nun önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu 
takrire katılıyor mu ? 

DEVLET PERSONEL DAÎRESl BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Katılmıyoruz. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHÎT 
AKYAR (Denizli) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyorlar. Takriri oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler,.. Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 
25 nci madde açık oyunuza sunulacaktır. 

BÖLÜM : 4 

Yasaklar 

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

hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan 
birlikte çekilmeleri yasaktır. 

BAŞKAN — Bu hususta Ibir takrir vardır. 
Okutuyorum. 

Sayın Bakanl ığa 
26 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve fteiklif ederim. 
istanbul 

M. Tekin Arıburun 

Madde 26 : 
Devlet memurlarının, kamu hizmetlerim 

aksatacak şekilde veya memurluktan topluca 
çekilmeleri yasaktır. 

BAŞKAN — Saym Arıburun Ibuyurunuz 
©fendim. 

TEKÎN ARIBURUN (istanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, (bu maddede şayanı dikkat 
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bir husus vardır. Bu eksikliği tamamlamak ve 
bir yanlış anlamaya meydan vermemek (bakı
mından Ounun bir ufak tadili, icalbettirdiği ka-
narj'jlne vardım. «Devlet memurlarının, kamu 
hizmetlerini aksatacak şekilde -okumaya de
vam ediyorum - memurluktan (birlikte çekilme
leri yasaktır.» «Birlikte çekilmeleri» idarecile
rin anlayışına göre nıeselâ Ibir istidanın üzerine 
toptan hepsi birden imza atarlar ve çekilirler. 
Bu 'birlikte olur veya toptan olur. Hiç şüphesiz 
yasaktır, bu. Fakat, sanki herkes ayrı ayrı isti
da verse de yüz tane memur birden çekilse o 
zaman «birlikte» ifadesi 'olmamış mahiyetini ve 
anlamını alabiliyor. Halbuki buradaki metnin 
ma:k.sadı, bu 'memurların 'kanuni hizmetlerini 
aksatacak şekilde çekilmeleridir. O halde (bu
raya «veya» kelimesinin ilâvesiyle «(birlikte» yi 
«topluca» diye değiştirirsek mâna, tanı mftııa-
slyle -maddenin ifadesine uygun olur. Bu tarzda 
da hiçbir şüpheye mahal kalmaz. îlti£al;m::a 
arz ederim. Saygılarımla. 

BALKAN ;— Buyurun. .Sayın Adal. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ-BAŞKANI 
ŞÜKRÜ ADAL — Efendim, madde değiştiril
diği takdirde bir yanlışlığa meydan vereceğiz. 
VArıı burada iki unsur vardır. Birisi; birlikte ec-
kü ' . ek ; diğeri de, çekilmenin hizmeti aksatacak 
şekilde olması. Şimdi, teklif bu ikisini de ayrı 
ayrı kapny >r. Ya birlikte çekilecek yalıutta 
aksatacak şekilde çekilecek. Maksat, burada 
hizmetlerin aksamamasıdır. Yoksa «birlikte» 
tâbirine göre memurların üçünün veya beşinin 
birlikte çekilmesi, birden fazla memurun birlik
te çekilmesi demektir ve umumidir, şümullüdür. 
Eğer bunu biz «hizmetleri aksatacak şekilde» 
diye bir tâbirle tamamlamasa idik; o zaman tat
bikatta çok büyük •müşküllerle karşı karşıya 
kalınacaktı. Şöyle ki, tesadüfen bir dairede 
birkaç memur muhtelif sebeplerle aynı günde 
çekilmiş olabilir. Bunların birlikte çekilmiş gi
bi telâkki edilmesi ve kendilerinin suçlu addedil
meleri mümkündür. Bu bakımdan tatbikatta 
memurların aleyhine çok •••büyük takdiri, keyfî 
tedbirler manzumesi ortaya eıkar. Bu bakam
dandır ki; maksat, saik mutlaka hizmeti aksa
tacak . şekilde olmasıdır. Bir nevi grevdir, bu. 
A.ma nasıl grevdir: İstifa şekliyle yapılmış olan 
vazifeden ayrılmadır; tamamen ayrılmadır ve 
vazifeleri orada aksıyacaktır. Vazifenin aksa-
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ması; o, usulü mevzuubahsolmadıkça birlikte 
çekilme mühim bir suç unsuru teşkil etmiyebi-
lir. O bakımdan takdire Hükümet olarak işti
rak etmiyoruz. Esasen bu Yüce Mecliste de 
Hükümetin getirdiği teklif şeklinde aynen kabul 
edilmiştir, efendim. 

BAŞKAN — Sualinizi sorun Sayın Aksu, bu
yurun. 

CENAP AKSU (Maraş) — Efendim, farz 
edelim ki, bir kazada nüfus idaresinde iki me
mur vardır. Birisi nüfus memuru biriside kâti
bidir. Bu memurların ikisi birden vazifeden çe
kildikleri takdirde hizmet aksıyacaktır. Bu ak
saklık maddenin kapsamı içinde mi mütalâa edi
lecektir! 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — İs
tifa maddesinde zaruret'hallerinde yerine me
mur tâyin edilinceye kadar beklemek vardır. Bu 
bir hukukî hükümdür. «Birlikte hizmeti aksa
tacak şekilde» tâbiri mevcuttur; kasıt vardır, 
burada. Birlikte çekilmiştir; fakat buna muka
bil de idare, onun yerine bir başkasını tâyin et
miştir. Tâyin edilen memur oraya gelinceye 
kadar âmiri isterse o istifanın hükmünü yerine 
getirmez, tebliğ etmez. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Hükü
met ve komisyon takrire katılıyor mu? 

PEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKAMI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT AK-
YAR (Denizli) — Katdmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 
katılmamaktadırlar, takriri oylarınıza arz edi
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
reddedilmiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Grev yasağı : 
MADDE 27. —' Devlet memurlarının greve 

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

Devlet memurları, her hangi bir ^reve veya 
grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekliye-
mez veya teşvik edemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak is-
tiyen sayın üye var mi l . Yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum.. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetler

de bulunma yasağı : 
MADDE 28. — Devlet memurları, Türk Ti

caret Kanununa göre «tacir» veya «esnaf» sa
yılmalarını gerektirecek bir faaliyette buluna
mazlar, ticari mümessil ve ticari vekil olamazlar, 
kolektif şirket ortaklığı ile komandit şirkette 
komandite ortaklığa giremezler ve ticaret şir
ketlerinde müdürlük, daire meclisi üyeliği ve 
murakıplık görevlerini deruhte edeme der. Dev
let memurlarının üyesi oldukları yapı ve tüketim 
kooperatifi erindeki yönetim ve denetim görev
leri bu yasaklamanın dışındadır. 

Yukardaki fıkrada gösterilenler dışında ka
lan kazanç getirici faaliyetlerinin Devlet me
murları tarafından yapılamayacağı, sınıfının tü
züğünde belirtilir. 

Ekleri birinci fıkrada gösterilen faaliyetlerde 
bulunan Devlet memurları, bu durumu 15 gür 
içinde- bn/"h oldukları kuruma bildirmekle yü
kümlüdürler. 

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

RİFAT ETKER (Ankara) — Efendim, şim
di maddenin birinci fıkrasının başında (Devle' 
memurları, Türk Ticaret Kanununa göre «tacir» 
veya «esnaf» sayılmalarını gerektirecek bir fa
aliyette bulunamazlar) deniyor. Bir memurur 
baban ticarethane sahibidir ve bir müdürle br 
ticarethane idare ediliyor. Babası ölmüş ve oğ
lu da ticarethanenin tek varisidir. Bu ticaret
hane kapatılacak mıdır, bu durumda'? Bu tica
rethane tek varis olan oğluna intikâl edecek mi
dir? Çünkü aynen babasından oğluna intika' 
etmiştir. Bu bir. 

İkincisi; gene keza bir şirketle ortaklığım 
bir komandit şirkette komandite olarak ortak
lığı vardır, yine ölmüştür. Tek varis oğludur 
Bu komandite şirket veya kooperatif şirket ve
ya her han^i bir şirket tasfiye yoluna mı gide
cektir? Oğlu memurdur, bu f-erait altında Dev
let memuriyetine devam edebilir mi edemez mi? 

BAŞKAN — Bir tüccarın ölümü halinde oğ
lu Devlet memuru olduğuna ve tek mirasçı bu
lunduğuna p;örc ve bu ticarethane müdürlükle 
idare edildiğine göre bu kimse ticaretle ilgil' 
sayılacak mıdır, sayılamıyacak mıdır? (Zabıt
lara geçsin, sesleri) Zabıtlara gegiyor efendim. 
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Buyurun Sayın Adal. 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Bununla ilgili iki 
şekil vardır. Ya vekil tâyin eder ve o t icaret
hanenin devamını temin eder o memur; yahutta, 
o memur memuriyetten istifa eder. 

BAŞKAN — Nedir yani, tedvini mümkün de
ğildir, diyorsunuz. Bir vekâletname vermek su
retiyle bir vekil görevlendirmesi mümkündür, 
aksi halde memuriyetten istifası lâzımdır. 

RİFAT ETKER (Ankara) — Aynı şartlar 
altında bir şirketten hisse intikal ederse? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Koman
dite üve olamaz. O bakımdan tasfiye etmesi lâ-
zımgelir. 

BAŞKAN — Efendim, komandite üye ola
maz ve tasfiye etmesi lâzımfrclir diyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT AK-
YAR (Denizli) — Sayın Başkanım, madde üre
rinde bir matbaa hatası vardır. Maalesef mad
de Meclisten de böyle geldi. Bu 1 nci fıkrada, 
«Müdürlük» den sonra «daire meclisi üyeliği» 
deniyor. Bu, «İdare meclisi üyeliği» şeklinde 
dacaktır. 

HÜSEYİN KALPAKLTOĞLU (Kayseri) — 
Saym Başkanım bu mevzuda bir sualim daha 
var efendim. 

BAŞKAN — Lütfen ayağa kalkın efendim; 
sual sormadınız ki bir sualim daha var diyorsu
nuz. buyurunuz sualinizi sorunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLTOĞLU (Kayseri) — 
Bir sualim de benim var demek istemiştim. 

. BAŞKAN — Buyurunuz. 
HÜSEYİN KALPAKLTOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Hükümet sözcüsü benim anladığıma göre 
bir hukukî hatâ içindedir. Şöyle ki. arkadaşı
mın sorduğu suale yanlış cevap veriyor. Baba
sından veva karısından intikal eden bir koman
dite şirketin hissesini iktisabeden birinin memu
riyetten vazgeçmesini hiçbir kanun tervicet-
mcz. ve otomatikman memuriyetten düşme?,. De
vam ettiğinde suçlu olmaz. Çünkü kendi irade
si ile buna muhatabolmuyor. İradesi d^mda bir 
hâdiseden dolayı biz onu mesul tutamayız, bu
günkü ^ ev ?u atımım a r?öre. 

BAŞKAN — Efendim, simdi soruyu şöyle 
soralım. Siz dediniz ki, demin, komandite ola
maz tasfiyesi zaruridir. Tasfiye için ne kadar 
bir müddet düşünebilirsiniz? 
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DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANİ 

HASAN ŞÜKRÜ AD AL — Efendim, memur sta
tüsünü tos bit ediyoruz. Biz bu arada memuri
yetle ticareti birbirinden ayıracak hükümleri 
vazediyoruz. Yani en kısa bir zamanda tasfiye 
etmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Hükümet sözcüsünün kanaat ve 
fikirleri bu efendim. Komandit olamaz ve en 
kısa bir zamanda tasfiyesi lâzımdır, diyorlar. 

REFET RENDECt (Samsun) — Bir sual 
efendim. 

Yalnız tasfiyenin müddetini tâyin etmeli
dir, bir sene, bej sene gibi bunun ölçüsü belli 
olmazsa memuriyeti zedeler. Komisyon olarak, 
bu şekilde miras yolu ile bir firmanın sahipliğini 
iktisabotmiş olan bir kimse bunu altı ay veya bir 
sene içersinde tasfiye edip bu durumu izale et
mediği takdirde memuriyetinin durumu ne ola
caktır? 

BAŞKAN — Memur ihtiyarında olmaması 
hasebiyle bir ticaret veya komandit ortaklığa 
girmiş olursa bunun tasfiyesi için bir müddet 
lâzımdır, diyorlar. Bunun hakkında komisyo
nun maddeye bir hüküm eklenmesi düşünülüy v 
mu, geri almak isterler mi? 

DEVLET PEESONEL DAİRESİ BAŞKANİ 
HASAN ŞÜKRÜ AD AL — Hayır. Normal 
hükümler efendim. 

BAŞKAN — Hayır. Hükümet ve komisyon 
bu fikirdedir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) -~ 
Takririmi izah edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Maddenin komisyona iadesi 
hakkında bir takrir gelmiştir, kabul edenler... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Ne konuşacaksınız? Komisyona 
iadesine... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Takriri arz edeyim efendim. 

BAŞKAN •— Oyluyorum efendini. Takrir 
meydanda. 

Komisyona iadesine... Bütün sorularda o mer
kezde. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan endişenizi takdir ediyorum. Fakat 
şu takrir okunduktan sonra müsaade ediniz de 
iki cümle ile izah edeyim. 

BAŞKAN r— Başkanlığın hiçbir endişesi yok. 
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Takriri okuyoruz efendim, Komisyona iadesi 
hakkında. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Şu kanunun biran evvel çıkarılmasına mâni ol
maya çalışmıyorum. Fakat büyük bir endişem 
var, burada. 

BAŞKAN —• Oylama sırasındayız, efendim. 
Müsaade ediniz oylanacak. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Maddenin Komisyona iadesini arz ve teklif 

ederim. 
Kayseri 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN —- Maddenin komisyona iadesi hu
susunu Hükümet ve Komisyon kabul etmiyor. 
Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir ve maddenin ko
misyona iadesi karargir olmuştur. 

I [etliye alma, menfaat sağlama yasağı : 
MADDE 20. — Devlet memurlarının doğru

dan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri 
ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağ
l ı n a amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş 
sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları 
yasaktır. 

ir\r> 
BAŞKAN — Madde üzerinde sual sormak is-

•iyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
avs, ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama 
yasağı : 

MADDE 30. — Devlet memurunun, denetimi 
altında bulunan veya kendi görevi veya mensu-
bokluğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, 
doğrudan doğruya veya aracı eliyle hor ne ad 
altında olursa olsun bir menfaat sağlaması ya
saktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sual pormak is-
tiyeıı sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

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

hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri, görevlerinden 
ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın veya yetkili 
kıldığı görevlinin, illerde vali veya yetkili kıldı-
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ğı görevlinin yazılı izni olmadıkça ^açıklamaları 
yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sual sormak is-
tiyen sayın üye i . Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyeriler... 
Madde kabul edilmiştir. 

KISIM — II 

Sınıflandırma 

Smıf 
MADDE 32. — Smıf, bu kanuna tabi kurum

larda müşterek yetişme ve meslek niteliklerini 
gerektiren Devlet kamu hizmetleri ile bu rizmet-
ler için tesbit edilen kadrolara atanan Devlet 
memurlarının toplamından meydana gelir. 

BAŞKAN — Madde hakkında bir takrir var
dır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sınıfların isim ve tariflerini de ihtiva ede

cek şekilde yeniden yazılmak üzere 32 nei mad
denin komisyonca geri alınmasını arz ve teklif 
ederim. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın ar
kadaşlar, sabah prensip maddesinde arz etmiştim 
sizlere, bir karışıklık var. Veya kanun aceleye 
geldiği için, açıkça beyan edeyim ki, bu husus 
tam mânasiyle anlaşılmış değildir. Şimdi bu ka
nunun esas dayandığı prensip, sınıflara ayırmak 
ve bu sınıflara göre bir ücret sistemi tesbit et
mek, dereceleri ve kademeleri ona göre yürütmek. 
Temel mesele, sınıflar meselesidir. Sabahki, otu
rumdaki soruma sayın Heyet Başkanının verdi
ği cevapta hekimler bir sınıftır, diye izah 
ettiler. Şimdi bu bir meslek mi yoksa bir smıf 
mıdır, meselesi ortaya çıkıyor. Burada şüpheli ta
raflar var. Eğer hekimler'bir-sınıf sa, hekimlerden 
büro sınıfına, icrası sınıfına ve yönetici sınıfı
na - bunlardan bir sınıftır kanunda - geçmiş na
sıl olacaktır? Daha doğrusu yönetici smıf tan, bü
ro sınıfına ve icracı sınıftan - neyse bu icracı sı
nıf, burada tarifi yok - misal olarak aldığımız he
kimlerden istihdam edilecek. Buna göre bütün 
meslekleri gözünüzün önüne getiriniz. -Bir ka
rışıklıkla karşılaşacağımız bu kanundan sonra 
muhakkaktır. Tüzükte geniş bir elastikiyet veril
miş. Alınız geçici birinci maddeyi «fcşTjnra, om
da. «bu kanuna bağlı kurumların kanunun neşri 
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tarihinden itibaren iki ay içinde lüzum gördük
leri sınıfları matematik değerlere göre, formül
leri de göstererek» diyor. Değerini, o kurum içe
risindeki değerini. Demek ki, şu sınıfın değeri 
% 80 diyecek şu sınıfın değeri % 50 diyecek. An
ladığım bu, bu formüle göre. Bu kanundan sonra 
o kurum iki ay matematik formüllerle göstererek 
icabeden sınıfları, düşündüğü sınıflan bildire
cek Personel Dairesine. Bir kere geniş bir elasti
kiyet. Temel nerede; hangi tarife göre? Yönetici 
smıf nedir? Madem ki, bu bir temel kanun. Ka
bul ediyorum, detaya girmesin. Ama asgari ola
rak yönetici smıf ne demektir? Büro sınıfı ne 
demektir, icracı sınıfı ne demektir. Bilimsel tek
nik sınıf ne demektir? Teknik smıf ne demektir. 
Ve «diğer» tâbiri koymuş ne ise o «diğer» tâbir
leri o sınıflar ne demektir? Bir isim tadadı ve hiç 
olmazsa bir tarifi olması lâzımdır. Ancak ahenk 
böyle temin edilirdi. Buna tabi kurumlar böyle 
bir tarifin yok olduğunu göreceklerdir. Bu arada 
tüzük çıkarılacaksa belki önüne geçilebilir ama 
müddet konmuş. Tüzük çıkarılacaksa bu iki ay 
içerisinde demekki hazır. Bunların tarifleri per
sonel hevetince şimdiye kadar düşünülmüş tatnd-
edilmiş. Onu öğrenmek istiyorum. Değilse büyük 

bir karışıklıktır. Prensip kanunu olma vasfını 
kaybetmektedir. Sınıflar meclislerin yüksek 
iradesine bağlı olmalıdır. Aksi halde çok değişik 
tarzda sınıflar ortaya çıkar; değişik maksat
larla çıkar ve daima da değiştirilebilir; kanun 
hükmünde olmadığı için. Bu kısmın açıklanması
nı istirham ediyorum. Açıklandıktan sonra da 
takririm bu mealde yani birinci maddedeki, o 
maddede de bir karışıklık var «sınıf» diyor ve 
«bu kanuna tabi kurumlarda müşterek yetişme 
ve meslek niteliklerini» sıfatı koymuş «gerekti
ren Devlet kamu hizmetleri ile, bu hizmetler için 
tesbit edilen kadrolara atanan Devlet memurları
nın toplamından meydana gelir.» Hizmetle me
mur adedi toplanır mı bilmiyorum? Acaba bu 
madde öyle değil de hizmetler ile Devlet memur
larına şümulü vardır, demek mi istiyor? Yoksa, 
hizmet ile adedi toplamakla neyi kasdediyor. Bıı-
nutt da açıklanmasını istirham ediyorum. Takriri 
münasip görmüşlerse, sınıfların tadadı bugün 
için mümkündür, veya hiç değilse bu sınıfların 
tariflerini buraya geçirmekte fayda vardır. Meşe-
lâ; icracı sınıf nedir, bunu iyice anlıvalım, nedir? 
Bürocu sınıfı anlıyalım yönetici sınıf kimlerden 
olur, ne yapar anlıyalım. Ve bunun dışına bağla-
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için bize müracaatte bulunacak ve beraberce te
sis edeceği smıflar için ilk defa Holândah bir 
mütehassıs getirttik; beynelmilel bir mütehas-
s's, Van JMuk, geçenlerde öldü, Birlenmiş Mil
letler Mütehassısı idi. 4 - 5 ay bizde de çalıştı. 
Teklifi şu oldu: Kanun tasarısını Parlâmento
dan yetki alarak rijit olarak almayın da üç 
madde olarak alın ve derhal faaliyete geçin, 
dedi. Yapamayız dedik. Bizim Parlâmento ge
leneklerimize göre, iki maddelik böyle bir ka
nun getiremeyiz, dedik. Ancak statü içerisin
de bâzı hususiyetleri ve esasları Anayasanın 
emrettiği şekilde tesbit ederiz ve o esaslara gö
re de tüzükleri tâyin ederiz. Arkasından, 
Fransız Personel Reformunu 1046 dan sonra 
tatbik eden profesör Gregoire getirdik, Ba^mü-
şavir olarak hâlâ gelir gider. Aynı şekilde 
«reformda birtakım şekillerle bağlısınız, reform 
yapamazsımz, çok güç olacaktır sizde reform 
yapmak. Oünkü, her şeyi politik ve parlö-
manter hudutlar içerisine alıyorsunuz ve tek
nik teferruatı da siyasi mülâhazamla hallet
meye çalışıyorsunuz, yapamazsınız bunu» diye 
bedbin ayrılmıştı. Yalnız kanun tasansı. Mec
listen geçtikten sonra kendisi şimdi yeni baştan 
geliyor ve iyimserdir. 

Üçüncü olarak, şimdi, şu anda kanun tasa
rısı kabul edildikten sonra, Yüce Senato ve 
Yü°,e Mec,l:sce, bizimle beraber çalışacak mü
tehassıs bir İngiliz mütehassısı fiilen vazifeye 
başlamıştır. 
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nan sınıflara bir tarif ve bir prensibi getirelim 
ki, tüzük, bu prensibe dayansın. 

Saygılarımla. 

PERSONEL DAÎRESÎ BAŞKANI HASAN 
ŞÜKRÜ ADAL — Efendim, çok teknik bir mevzua 
giriyoruz, özür dilerim; Yüce Senatoyu kısa za
man içerisinde hakikaten nasıl tenvir edebileceğimi 
bendeniz de bilemiyorum. Çünkü, teknik mesele
lere intikal ettiğimiz zaman birçok mevzular orta
ya çıkacak. Sayın Kadri Kaplan buyuruyorlar 
ki, bütün sınıfları burada tadadedelim. Bir 
kere sınıflar mahdut değildir ki, tadadedelim 
ve mahdudolmıyacaktır, hiçbir zaman. Dev
let idaresi devam ettiği müddetçe, hizmetler 
arttıkça, hizmetler birtakım yeni şekiller al
dıkça, ihtiyaçlar çoğaldıkça, sınıflar da arta
caktır. Bu bütün dünyada böyledir. Hiçbir 
Devletin kanun tasarısında sınıfların tadadedil-
diği görülmemiştir. Askerî Personel Kanunun
da bâzı sınıflar tadadedilmiştir, ama mahdut;: 
bununla kıyas etmemek lâzım. Bizim sivil hiz
metlerin hususiyetleri. 

Meselâ daktilo hizmetleri bir sınıftır. Bu: 
sınıf da kendi içinde sınıflara ayrılmaktadır.; 
Âdi daktilo, şu kadar tuş vuran daktilo, lisan; 
bilir daktilo. Meselâ stenograflar ayrı bir &-\ 
nıftır, bunlar da kendi sınıfları içinde tasnif; 
ediliyorlar. Steno, steno - daktilo, lisan bilir-
steno - daktilo. Nihayet Mecliste çalışan stenog
raflar tamamen ayrı bir sm^f. Bunlar tama
men teknik meselelerdir ki, Yüce Parlâmento
ların yetkileri içinde; fakat, çalışma sınıfları 
sınırları dışında kalır. Yüzlerce sim fi demiye-
yim ama, her halde yüze yakın sımfı kanun
lar halinde burada tesbit etmek ve münakaşa 
etmek ve, reylerle halletmek imkânının mevcu-
dolup, olmadığını Sayın Kadri Kaplan'm takdir
lerine arz ederim. 

Fransa'da 800 kor var. Amerika'daki kor
ların pozisoyonlarm elassification sayısı binler
ce dir. İngiltere'de 200 den fazla s^ıf var ve 
devam eder. Mütemadiyen bu sınıflar teknik 
ilerledikçe bu smıflar da teknik idarede çoğa
lır. Bakanlıklar, çoğalır. Personel Dairesi 
bunu bilir mi? diyorlar. Personel Dairesi de 
hepsini tamamen derhal tesbit edecek durumda 
•değil; çünkü mütemadiyen artacak ve Gümrük 
ve .Te.ke.1 Bakanlığı kendi hizmet sahası içinde 
inkişaf edecek hususiyetlere ait sınıflan tesis 

Mesele basit değil, teknik işleri, teknik ça
lışmaları icabettiren hususiyetler arz eden bir 
meseledir. 

Şimdi, sınıflandırmanın esas prensipleri bu 
kanunda derpiş edilmiştir. Esaslar ve tüzük
ler. Kanun, Anayasanın emrettiği gibi tüzük; 
sadece tatbikatı değil, Anayasanın emrettiği 
hususları da Devlet Şûrasının mütalâasını al
mak üzere halleder. Bu mevzuu, üniversiteler
arası kurulda, her yerde münakaşa edilmiştir 
ve kanun tasarısı yerli ve yabancı hukuk müte
hassıslarının tam bir mutabakatı ile huzurunu
za arz edilmiştir. Bundan dolayı hiçbir endişe 
duymamalarını bilhassa rica ederim. Sınıflarm 
hususiyetleri tützüklerinde halledilecektir. Zi
ra teknik meseleleri Personel Dairesi de bilmez. 
Tıp teknisyenlerinin hizmete giriş şekillerini 
ancak Sağlık Bakanlığının mütehassısları hal-
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leder. Kaç derece olacaklarını da onlar tâyin 
edecektir ve gayet tabiî ki, onlarla beraber ça
lışılarak hazırlanmıştır ve bunlar devamlı ola
rak da değişecektir. Her zaman Millet Meclisi
nin huzuruna çıkacak vaziyet yoktur. İdare 
hayatı devamlı takip ister, tekâmül ister ve 
tecrübelerden istifade etmek ister. Tüzükler 
ve yönetmeliklerin yapılması zarureti bun d an 
dolayıdır. Hizmet içi eğitim mevzu!anın bu tü
züklerde halledeceğiz. Terfi şekillerini imti
han usullerini bu tüzüklerde halledeceğiz. Ta
savvur buyurunuz ki, 70 - 80 tane sınıfı kos
koca bir cilt yapsak, getirsek buraya siz iki se
nede müzakeresini bitiremezsiniz. Tıp teknis
yenlerinin imtihan usulleri şunlardır, diye baş
lıca maddeleri derpiş edilecek, hepsini bura
ya mı getireceğiz? Buna imkân var mı? Ye 
dâvanın gayesi de bu mudur? İdarenin, idari 
metinler meselesi o halde Anayasaya niçin kok
muştur?' Binaenaleyh, bu münakaşanın sebe
bi olan bu mevzu, dahi tasarı Meclise arz edil
meden evvel bütün mikuk mütehassıslarnrm 
hepsinin fikirleri alınarak tesbit edilmiş du
ranı dadı r. Zaten imikânsızdır. Bunun 'kabulü 
demek, Sayın Kadri Kaplan'm teklifinin kabu
lü demk, bu kanun tasarısının rafa kaldırılma
sı demektir ve gelmez bu tasarı. 800 sınıfın, 
880 sınıfın tüzüklerini, yönetmelikleri burada 
münakaşa edilecek ve hepsini teker teker, bin
lerce sayfa huzurunuzda oya arz edilecek. İm
kânsız. Bu bakımdan, usul bakmamdan ve ça
lışma nizamımız, düzenimiz bakımından, Par
lâmento ve Hükümet çalışmaları düzeni bakı
mından imkânsızlıklar içindeyiz ve her yerde 
sınıflar Hükümete verilen yetki1 eri e halledilir. 
Kaldı ki, biz burada bütün esas1 an tesbit edi
yoruz. Tetkik buyurlursa görülür ki ; tüzükler 
sadece bu kanun tasarısına dayanılarak de
ğil,' genel kadro kanununa dayanılarak halle
dilecektir. Bundan "sonra, bu kanun tasarısı
nı kabul buyurduktan sonra. Hükümet, huzuru
nuza genel (kadro kanunu getirecektir. Yani, 
şimdiye kadar her Bakanlığın her kunınmn 
teşkilât kanunlarına ek olarak kabul buyurdu
ğunuz kadrolar cetvelleri değiştirilecek tek bir 
kadro kanunu halinde huzurunuza gelecektir. 
Orada sınıfların hepsi var, yok değil, var. Bu
rada yok, orada var. Her sınıfı orada göre
ceksiniz. Kaç sınıf varsa orada hepsini göre

ceksiniz. Yönetici sınıfını, icracı sınıfım, • kâ
tip, daktilo,-: hâkim sınıfını, efendim mühendis
lerin mütaaddit sınıflarını; mühendis ve yük
sek mühendis olarak. Beyefendinin buyurduk
ları gibi; hekimlik, meslek midir? Sınıf mıdır? 
Hekimliğin para - medikal sınıfların!, -dişçi, 
eczası v. s... Teker, teker bir sınıf değil hekim
lik. Ve,.o hekimlere yardımcı olarak'teşekkül 
edecek olan hemşire ve yardımcısını, hemşire
ler içerisindeki diğer t-p teknisyenlerini, sağlık 
teknisyenlerini, Tarım Bakanlığımn, tapunun, 
nüfusun bütün sınıflarınuı hususiyet1 eri bu du
rum 'içinde Genel Kadro Kanununda gözüke
cektir. Ve asgari göstergeleri .ve âzami g.'js-
tergeloH ile, dereceleriyle orada huzumnuza 
gelecektir. 

Burada bitmiyor, dâva. Bu bir yetki kanu
nudur ve prensipler kanunudur. 

İkinci kanun, genel kadro kanunudur. Ge
rekçesinde izah ettik, arz ettik. Binaenaleyh, 
bu genel kadro kanunu geldiği zaman Yüce 
Meclis her şeye agâh olacak, esasları tesbit 
edecektir, asli unsurlar be'li olacak, idareye 
Anaya/'-a mucibince direktif verecek "ve diyecek 
ki, «Diğer tatbikat hususlarını ve diğer lü
zumlu olan idari ve -teknik--1 meseleleri; tüzük
lerde hallediniz.» Ve ondan-sonra tüzükler ha
zırlanıp Devlet Şûrasının da, " mütalâası alı
narak neşir ve ilân edilecektir ve tatbik edi
lecek. Bunda endişe edilecek hiçbir husus yok
tur. Bu bakımdan çok istirham edeceğim, ka
nun tasalısının bu -maddesi ve diğer 'sınıflara 
aidolan maddeleri gerek Hükümette, gerek 
üniversitelerarası kurulda, gerek 'bakanlıkla* ara
sında tam bir mutabakata varılarak Meclis 
komisyonlarından, ve Meclis Genel Kurulundan 
geçirilerek ve Senato Komisyonunda da ariz ve 
anıik bir şekilde Komisyonun ;muhtörem üyele
rinin de ilmî münakaşalariyle tamamlanarak, 
tekâmül ettirilerek huzurunuza getirilmiştir. 
Aynen kabulü hususunu Hükümetin önemle is
tirham ettiğini arz ederim. 

BAŞKAN — 'Komisyona iadesi hakkında... 

KADRİ KAPLAN (Tabiî ^Üye).;-— Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Konuşmalar on dakika ile; tak-
videclilmiştir. Bir defa konuştunuz.; efendim. 
Sual sorunuz lütfen. • ' . , -
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KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Peki efen

dini. Askerî sınıflandırma talimatında bir kot 
ve sınıf vardır. Kotlar, sınıflar ve bununla il
gili yüzlerce kitapları vardır, sınıflandırma 
mevzuunda zannederim Heyet Başkanının söy
lediğinin bununla bir ilgisi yoktur? Heyet Baş
kanı yüzlerce sınıf dediler. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞ
KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — «Yüzler
ce» demedim, efendim. Yüzlerce sınıflar var
dır. Biz de yüze kadar sınıf olacaktır; şimdi, 
şu anda. İlerisi için bilmiyorum. 

KADRİ KAPLAN — (Tabiî Üye) — 43 *ıeü 
maddeye göre her sınıfın tüzüğü yapılacaktır. 
Yüzlerce sınıf için yüzlerce tüzük ımü meyda
na getirilecek? Ücretler de dereceli olacağına 
göre, ücrette yüzlerce derece mi meydana 
gelecek? Bunlar nasıl tesbit edilecek? Çok 
muğlâk bir sistem. Bir meselede Hükümetin 
görüşü başka şeydir, bir Parlamento üyesinin 
tüzüklere uygun şekilde söz hakkını kullanma
sı başka şeydir. Lütfen soruma cevap verin. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞ
KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Her sı
nıfın bir tüzüğü olacağına göre, sınıf hangi 
actedde ise, iüzük de o kadar olacaktır. Birinci 
sualinize cevabımı arz ettiğimi zannediyorum. 

Tüzükler içerisinde belirtilen sınıfların genel 
tedro kanununda derecelerini göreceğinize gö
re, genel kadro kanununda derecesini ve ka
demelerini göreceğinize göre, bu kamın tüzük-
lerindeki hususları tekrardan ibarettir. Bi
naenaleyh, Yüce Parlâmentonun muhterem 
üyeleri her dereceyi, her kademeyi kadro ka
nununda görecektir. 

Zannederim ikinci sualinize de cevap arz 
ettim. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun. 
TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sınıflan

dırmadan maksat anladığıma göre bir sınıfa, bir 
ihtisasa dâhil olmuş olan bir memurun diğer 
bir ihtisas sınıfında vazife görmemftsi için 
hudutlar kanması mânasını taşır. Anladığım 
doğru mvâ 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞ
KANI HASAN ŞÜKRÜ AD AL — Bv«t ©fen
dim. 

TEKİN ARIBURUN (Devamla) — O halde 
meselâ iller ile veya ilçeler ile veya başata kade- | 
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melerde hiçbir münasebeti olmıyan bir nüfus 
•memuru her türlü salâhiyetle yetişmiş bir idareci 
olan bir kaymakamın yerini tutmaktadır. Bu 
olacak mıdır? Vekâlet edebilecek midir? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞ
KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Efendim, 
çok teşekkür ederim, esaslı bir noktaya temas 
buyurdunuz. Bir kere bugünkü sistemimizde 
sınıflandırma tam olmadığı için bilhassa yüz-
bine varan (D) cetveli kadrolarında çalışan me
murların birbirlerine girift olarak hizmet gör
dükleri aşikârdır. Kadrosu başte'knisyen "ken
disi hukukçu, kadrosu organizatör kendisi ilk 
okul mezunudur. Hesapçı, hesapla hiç ilgili 
değil. Bütün dâva, her memuru verdiğimiz va
zifeyi yapabilecek, milletin kendisine tahsis 
ettiği ücrete hak kazandıracak, bildiği, yapa
bileceği bir işte çalıştmmak. Bugünt bunu ya
pamıyoruz ve yapamadığ'imız için de Devlet 
vazifeleri görülemiyor; millet şikâyetçidir, Dev
let şikâyetçidir. 

Yüzbin kişilik (D) cetveli kadrosu ile böyle, 
memuriyet böyle, yetkiler almışızdır, idare 
olarak, Hükümet olarak Yüce Parlâmentodan 
istediğimiz memuru istediğimiz kadroda hat
tâ kadrosu olmasa dahi çalıştırırız. Vazifesi, 
mesleki, ehliyeti o olsun, olmasın. O halde bir 
sınıflandırma bir hizmet avnmı yok. Biz bu 
«rtatüvle hizmetleri bu şekilde ihtisas1 aşmaya 
sınıflar haline getirmeye çalışıyoruz. Ve muh
terem Senatörün suallerine de şunu arz ede-
vim ki, hakikaten buyurdukları gibidir; ihti
saslaşmadır, herkes kendi vazifesindedir. Pa-
ralo budur. Herkes kendi görevinde. 

ikinci suallerine de cevap verevim; aynı 
sınıfta alanlar ancak vekâlet edebileceklerdir 
ki, aşağıdaki maddelerde o da gelecektir. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan'in 32 nci madde
nin Komisyona iadesine mütedair olan takriri
ne Komisyon ve Hükümet katılmıyor. Takriri 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Takrir reddedilmiştir. 

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

'Kadroların tesbiti : 
MADDE 33. — Bu kamuna tabi kurumlarda, 

Devlet "kamu hizmetlerinin gerektirdiği bütün 
görevler için görev yerleri belirtilerek kadrolar 
tesbit olunur. 
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0. Senatosu B : İlâ 
Sözleşmeli personel ile yevmiyeli persone

lin kadroları, kadro cetvellerinde sayıları belli i 
edilerek alacakları ücretlerin en az ve en I 
çok hadleri gösterilmek suretiyle tesbit olu- : 
nur. ! 

Bu kurumlarda kadrolar dışında Ihiçbir kimse ; 
çalıştırıl ?m az. ; 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir takrir var. ; 

Sayın Başkanlığa j 
33 neü maddenin birinci fıkrasının «Görev I 

yerleri belirtilerek* kelimelerinden sonra «o gö
revde ve yerlere kadrolar tahsis olunur» şek
linde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Kavseri 
HÜaeyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 
Acık oylarım kullanmamış sayın üye var mı? 

Oylama muamelesi bitmiştir. j 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (KayseriV— [ 
Efendim, bu m$dde bugüne kadar tatbikatta, | 
aksavan bir meseleyi hâl için vaz'edilmiştir gibi [ 
geldi bana. j 

lıtirhamım sur Muhterem arkadaşlar: madde- • 
nm 1 nci fıkrası avnen «öyle'diyor; «Bu kanuna f 
tabi k^mml^rda Devlet kamu hizmetlerinin ve- •• 
rektird'^i bütün nrörpvler iein görev yerleri belir- • 
tilerek kadrolar tesbit olunur.» Ben bunu vazıh • 
bulmadım. Arr-nm su: Bu kadrolar tesbit olunur, ! 
förev yerleri belirtilerek kadrolar tesbit olunur. | 
Fakat; bu crörevliler, crörev yerleri, tesbit edilen 
x?örev yerlerinde istihdam olunma mecburiyetini 
kovmnvor. No divoruz, biz? Şimdi az evvel Sa
yın B*ısk-°n Hükümet adına şu kürsüden ifade et
ti. Dedi ki, hukukçu kadrosuyla, doktorluk ya
par: ilk me\'tcp mezunudur, hesap bilmem ne

sidir bilmem ne yapar. Oörüvoruz ki, hakikaten 
bir garabetin içine girilm'ş, bugünkü tatbikatla. 
Su madde bu garabeti ortadan kaldırmak ister. 
Bon diyorum ki, görev yerleri belirtilerek, görev 
yerleri, dedikten sonra, o görevdeki yerlere kad
rolar tahsis olunur, dive düzeltilsin. Yani o kad
ro oraya verilsin ve o kişi de orada istihdam edil
gin. 

Nedir bu biliyor musunuz arkadaşlar? Anka
ra'da, İstanbul'da yüzlerce demiyeceğim, binler
ce m^mur var. Bunların kadroları Siirt'de bilmem 
su mühendisi, bilmem nerede ne müfettişi, bilmem 
nerede ne... Fakat bunlar betahsis Ankara'da, îs-
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tanbul'da oturtulur ve kendilerine 50 lira, 100 li
ra, 80 lira, neyse ona göre bir para verilir. Ama 
kendisi İstanbul'da veyahutta Ankara'da oturdu
ğu halde Erzurum'da teftiş yapıyor gibi görünür. 

Bu bir hakikat ve bu yüzden de Devletin bel
ki yüz milyonları veya milyonları akar gider. 
Kimse de sormaz. Fazla sıkıştırdınız mı cevabı 
verir: Bunlar o kalifiye memurlar ki, emsali me-
nendi yok, bir daha bulunmaz. Ne olur. O halde 
biz bunları oralarda çalıştırıyoruz gibi göstere
ceğiz. Bakın arkadaşlar bunları size söyliven Dev
let veya Devletin ilgili memurları, göstereceğiz 
ama orada çalıştırmayacağız, sırf orada çalışıyor 
gibi gösterip fazla para temini için bu yola gidi
yoruz, diyorlar. Bunun mânası çok ağır, çok acı. 
Ama ağzıma gelen veya kafamdan geçen kelime
leri burada kullanmıyorum, kullanmak istemiyo
rum. Arzum ne, ricam ne? Şu: Diyoruz ki, kadro
lar tesbit edilir ve görevliler ancak orada çalış
tırılır, şeklinde de düzeltilmesi benim arzu etti
ğim mevcut mahzuru ortadan kaldırır. 

SABRI TOPÇUOĞLU (Bingöl) — 25 nci 
madde var. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Olabilir beyefendi; müsaade buyurun, arz 
edeyim. 

Şimdi eğer sayın komisyon katılıyorsa «tesbit 
edilir» den sonra «ve görevliler ancak orada 
çalıştırılır» şeklinde bir kısmın ilâvesinde ben 
fayda mülâhaza adiyorum ve bugüne kadar tat
bikatta geçmiş olan pek çok suiistimallerin önü 
alınır düşüncesindeyim ve bu suretle pek-
çok terakkiler olur kanaatindeyim. Benim de 
arz ettiğim hususta da olabilir. Bu cümlen'n al
tına «görevliler ancak orada çalıştırılır» şeklin
de bir ilâvenin yapılmasından ibarettir. Tak
ririme müspet oy kullanmanızı istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT 
KYAR (Denizli) — Maddeyi geri alıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon 33 ncü maddeyi geri 
almıştır efendim. 

Kadroların hazırlanması : 
MADDE 34. — Bu kanuna tabi kurumla

rın görevlerini basan ile yapmalarına yete
cek kadrolar, görev yerleri belirtilerek kurum, 
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C. Senatosu B : 114 
Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Per- I 
sonel Dairesi yetkili temsilcilerinin birleşik ka- I 
rarı ile hazırlanır. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak I 
istiyen? Buyurun Sayın Aksu. I 

CENAP AKSU (Maraş) — Efendim, bu 
34 ncü madde ve 25 ne! maddelerde kadrola- I 
rm ne suretle tesbit edileceği beyan edilmek- I 
tedir. Ancak, Millî Emn'yet hizmetlerinin bir I 
kısım kadroları bu suretle muamele yapılma- I 
sına imkân verebilecek karakterde olmadığını I 
tahmin ediyorum. Acaba, Hükümet bunları ne I 
suretle istihdam edecektir. Burada ne suretle I 
bulunacaklarını nasıl tesbit edeceklerdir? Bu- I 
nun hakkında izahat vermelerini rica ediyorum. I 

BAŞKAN — Sayın Aksu MİT Teşkilâtı hak
kında 34 - 35 nci maddelerin uygulanıp uygu-
lanamıyacağını sormaktadırlar. I 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞ
KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Bu konu 
komisyonda da görüşüldü, raporda tasrih 
edildi. Zapta geçmesi için arz edeyim : Kabul 
buvurduîhmuz MİT Teşkilâtı Kanununda mııh- I 
telif kadro tipleri vardır. Biri açık kadrolar, I 
biri, gizli kadrolar, biri de Genelkurmaydan se
len kadrolardır. 

Açık kadrolar hükümlerine göre müsteşar ve I 
müsteşar muavini bu kanunun hükümlerine tâbi- I 
dir. Diğerleri kendi kanununa tâbidir. j 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka .söz isti- I 
yen?.... 

CENAP AKSU (Maraş) — Zapta geçmedi 
efendim, 

BAŞKAN — Açık kadrolar bu kanuna tabi ve 
açık olmıyan kadrolar da kendi hükümlerine ta- 1 
bidir, dediler. ! 

Madde üzerinde başka soru yok. Maddeyi oy- I 
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen- I 
ler... Kabul edilmiştir. I 

Genel kadro kanun tasarısının hazırlanması : I 
MADDE 35. — 33 ncü ve 34 ncü maddelere | 

göre her kurum için hazırlanan kadrolar, kurum I 
tarafından çalıştırılacaktır. I 

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

ni, I 
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5. Kadro adedini, 

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

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

pılmış özel ihtisası veren öğrenimin yurt içinde 
yapılmadığına dair Millî Eğitim Bakanlığından 
ve üniversitelerarası kuruldan ayrı ayrı belge 
alındığına dair kaydı, 

• C) Yevmiyeli personelin adadleri ile günde
liklerinin en az ve en çok miktarlarını, 

Gösteren ve her kurum için hazırlanmış bulu
nan kadro cetvelleri «Genel kadro kanun tasarısı» 
adı altında düzenlenerek Maliye Bakanlığı tara
fından Bakanlar Kuruluna sunulur. 

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

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

Sınıfların tesisi : 
MADDE 36. — Başbakanlık Devlet Personel 

Dairesi, Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumların 
görüşlerini de alarak yönetici ve icracı sınıfları 
ile büro sınıflarını, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 224 sa
yılı Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirmesi hakkın
daki Kanun gereğince sağlık hizmetlerinin sos
yalleştirilmesi için gereken sınıfları ve müşterek 
yetişme nitelikleri olan bilimsel teknik, meslekî 
ve diğer sınıfları tesis eder. 

Başbakanlık Devlet Personel Dairesi bu sınıf
ların tüzüklerini Maliye Bakanlığı ve ilgili ku
rumların ve Devlet personel sendikaları veya 
meslek birliklerinin, federasyonlarının veya kon
federasyonlarının görüşlerini de alarak hazırlar 
ve Bakanlar Kuruluna sunar. 

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

lerin her sınıf için özellik taşıyan hususları belir
tilir. 

Meslekî ihtisasla ilgili idari kadrolara meslekî, 
teknik ve bilimsel sınıflardan ve yönetici sı
nıftan atama yapılır. Yönetici sınıfa, imtihanla 
üniversite ve yüksek okul mezunları alınır. 
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C. Senatosu B : 11 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Teş

kilâtında görevli memurlar için sınıflar tesis olu
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde iki takrir var
dır. Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT AK-
YAR (Denizli) — Bir tashih rica ediyorum. 
Maddenin matlabı olacak. Bir tabı hatası ola
rak unutulmuş. 

Sınıfların tesisi 36 ncı maddenin matlabı. 
BAŞKAN — Sınıfların tesisi ve iki nokta 

üstüste de var tabiî. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devlet memurları kanun tasarısının 36 ncı 

maddesindeki (b) bölümünün birinci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ede
rim. 

Erzurum 
Edip Somunoğlu 

Meslekî ihtisasla ilgili idari kadrolara o ih
tisasla ilgili meslekî, teknik ve bilimsel sınıflar
dan ve yönetici sınıflardan da atama yapılabi
lir. Yönetici sınıfa imtihanla veya test veya
hut da benzeri seçme usullerinden biri ile üni
versite ve yüksek okul mezunları alınır. 

Başkanlığa 
36 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları

nın aşağıdaki şekilde tadilini arz ve rica ede
riz. 

Elâzığ Aydın 
Rasim Giray İskender Cenap Jpge 

Başbakanlık Devlet Personel Dairesi, ba
kanlıklar ile ilgili kurumlar temsilcilerinin işti
rakiyle yapılacak toplantı sonunda yönetici. 
icra ve büro sınıflarını 5 . 1 . 1961 tarihli 224 
sayılı Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi" 
hakkındaki Kanun gereğince sağlık hizmetleri
nin sosyalleştirilmesi için gereken sı ir fi arı ve 
müşterek yetişme nitelikleri olan bilimsel, tek
nik, meslekî ve diğer sınıflan tesis eder. 

Başbakanlık Devlet Personel Dairesi, br 
sınıfların tüzüklerini yukarıki fıkrada geçen 
temsilcilerden müteşekkil heyetle ilgili kurum. 
Devlet personel sendikaları veya meslek birlik
lerinin, federasyonlarının .veya konfederasyon
larının görüşlerini de alarak hazırlar ve Bakan
lar Kuruluna sunar. 

9 7 . 1965 O : 3 
BAŞKAN — Sayın Somunoğlu takririnizi 

izah edecek misiniz ? Buyurun. 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 36 ncı mad
denin son fıkrası; «meslekî ihtisasla ilgili ida
rî kadrolara meslekî, teknik ve bilimsel sınıf
lardan ve yönetici sınıftan atama yapılır. Yö
netici sınıfa imtihanla üniversite ve yüksek 
okul mezunları alınır.» Bendi yerine «meslekî 
ihtisasla ilgili idareci kadrolara ve o ihtisasla 
ilgili meslekî teknik ve bilimsel sınıflardan ve 
yönetici snrfl ardan da atanma yapılabilir. Yö
netici sınıfa imtihanla veya testle veya'hut ben
zeri usullerden biri ile üniversite ve yüksek okul
ları mezunları alınır.» Yönetici smıf daha ziya
de idareci vasıflarına malik olan bir sınıftır; 
yani, kaymakamlar, valiler ve Orta - Doğu 
Âmme Enstitüsü mezunları gibi. Bir de diğer 
bakanlıklarda ve kurumlarda meslek sahibi 
olan kimseler vardır ki, bunlar da yönetici kad
rolarında uzun zaman bulunmuşlardır. Bunlar 
da yükselme yanabilirler, yükselme gayretin
dedirler. O vakit onlardan da yapmakla bera
ber burada kanunda «yapılır» deniyor. Meslek 
için bir yetişme yolunun kapanmasını görüyo
ruz. Yani Devlet teşkilâtı üst kademelerinde 
yalnız bir zümreye imtiyaz tanınmaması için 
Millet Meclisi metnindeki «yönetici sınıftan 
alınır»1 mutlak hükmü yerine oradan da alına
bilir, denirse kendi meslekî dâhilinde daha zi
yade yönetici yetişir. Eğer bir idareciye ihti
yaç varsa o zaman yüksek kademeye yine bu
ralardan alınabilir, tabiri ile bir mahzur kalk
mış olur. Fakat, daha ziyade kendi meslekî 
smıflarındaki idarecilerden yönetici alınması 
hususu meslek dâhilinde yetişenler arasında 
daha verimli olacaktır. 

Diğer bir husus; burada yalnız «imtihan» 
denivor. Test var, yarın başka usuller de çı
kacaktır. Kanun şümullü olursa ileride bir de
ğişikliğe sebebolunmamış olur. Kabulünü istir
ham ederim. 

Tefekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Giray. 
RASİM GİRAY (Elâzığ) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlar, 36 ncı maddenin bi
rinci fıkrası sınıfları tesis, ikinci fıkrası ise bu 
sınıflarla ilgili tüzüklerin hazırlanması esasını 
tesbit etmektedir. Biraz evvel Hükümet tem-
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silcisinin beyanına göre İÖÖ ü aşan sınıf ve bu 
miktar üzerinden de sınıf tüzsüdeîİBİıe hazır
lanması mevzuubahsolduğuna göre, dikkat ott-
yurulınasım istirham edeceğim cihet şudur; 
her iki fıkra da, gerek sınıfları tesis ve gerek
se sınıf tüzüklerinin Hazırlanması keyfiyetinde 
salâhiyet tamamen Devlet Personel Dairesine 
verilmiştir. 

20 küsur Bakanlık ve sayısı pek çok olan 
bu kanuna tabi müessese ve kurumların sınıf
larını tesbit ve tesis edecek; aynı zamanda, bu 
sınıf tüzüklerini hazırlıyaeak olan Devlet Per
sonel Dairesi sadece ilgili müesseselerden görüş 
soracak. Fakat onunla mukayyet değil. Bir 
bakanlığa ait muhtelif sınıfların tesisinde ve 
gerek bu sınıfların tüzüklerinin hazırlanışında 
o bakanlık veya müesseselerin sadece görüşleri
ni almak gibi kanunda büyük bir salâhiyet ma
hiyeti taşıyan bu hükmün bilmiyorum, Perso
nel Dairesinin hakikaten bu yüzlerce tüzüğü 
hazırlamak imkânına sahibolamıyacağı husu
sunda tereddüdüm vardır, bir. 

İkincisi, neden acaba Personel Dairesi sınıf
ları tesis ederken, bakanlıklara ve müessese
lere ait, bilûmum Devlet dairelerine ait smı f 

tüzüklerini hazırlarken, bu müesseselerden bi
rer üye almak ve onların kanaatini sormak ve 
bu suretle teşekkül edecek bir heyet tarafmdar 
bunun yap1 İması m istemekten neden uzak ka1-
mak iht'yacını hisseder? Kanaatimce buradr 
büyük bir a r r ı salâhiyet ihtiyacı duyulmuştur 
Ve bakanlıkların gerek sınıflarını tesiste vr 
gerek tir'ül^erin'n hazırlanışında o bakanlık 
temsilcilerinden müteşekkil bir heyet tarafın
dan bu h m yan11 m ası lâzımgeldiği kanaatinde 
olduğum içindir ki, bu hususta bir madenin ta-
dilen tekUf'ni arz etmek ihtiyacındayım. Sade
ce şunu istiyorum. Gerek sınıfların tesisinde 
ve nrerek sm^f tüzüklerinin hasırlanmasında ba
kanlık temsilcilerinden ve ilgili kurumların 
temsilcilerinden müteşekkil bir heyet tarafın
dan hazırlansm da sadece bir Personel Dairesi
nin takdir'ne iş bırakılmamış olsun. Bu bakım
dan verdiğim tadil teklifine iltifat Duyurulma
sını istirham erlerim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN —Sayın Adal. 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Efendim; bir, iki 

mevzu var. Birisi, meslökî ihtisasla ilgili kad
rolarda istihdamlar. Bu maddede muhtelif 
Devlet memurluklarından gelen talepler dola-
yısiy-le Parlâmentoda; gerek Yüce Mecliste, ge
rek Yüce Senatoda muhtelif teklifler ileri sü
rüldü ; vş> mütalâalarda bulunuldu. Hakikaten 
açılması ve anlaşılması fcftkımından da faydalı 
oluyor. Bâzı hususları İyi izah edememişiz. Ge
rek tasarıdaki açıklamaya rağmen, gerek muh
telif komisyonlarda ve genel kurullardaki iza
hatımıza rağmen. Bir kere demin de arz etti
ğim gibi, kadrolar T. B. Millet Meclisi tara
fından tâyin edilir. Her kadronun karşısında 
- kabul buyurduğunuz 35 nci madde gayet sa
rih, efendim - Devlet memurlarının kadro un
vanı, sınıfı, derecesi, derecesinin en az ve en 
çok göstergesi, kadro adedi. Yüce Meclis Kad
ro Kanununu kabul buyururken, bir bakanlı
ğın müsteşarından başlıyarak bütün memurla
rını kadrolarında tesbit edecektir. Müsteşar 
yanında sınıfı. Teknik dairelerde, teknik ba
kanlıklarda zaruretler o bakanlığın müsteşarı
nın yüksek inşaat mühendisi olmasını gerektiri
yorsa, oraya, karşısına yüksek inşaat mühen
disi; öğretmen sınıfından olmasını gerektiri
yorsa, Millî Eğitim Bakanlığında öğretmen sı
nıfının ismi, sağlık personelinde; hekimse, 
hekim olduğu belirtilecektir. Buradaki hüküm
ler, umumi hükümlerdir; Kadro Kanunu bunu 
tesbit edecektir; ve Kadro Kanununa hangi hü
kümlerin gireceği de burada tesbit edilmiştir. 
Binaenaleyh burada şu maddeyi şu fıkrayı, 
ekliydim, eklemiydim tayyedelim diye hiçbir 
şey olmasa genel 'kadro kanunu huzurunuza 
geldiği zaman bunların hepsini tesbit buyura
caksınız ve Hükümet bunların hepsini arz ede
cek. Bizim Personel Dairesinin yapacağı bir 
şey yok; Yüce Meclis yapacak. Biz hazırlıya-
cağız. Teklif yapıyoruz, Hükümet kabul buyu
ruyor ; Hükümet size arz ediyor ve siz de ka
bul buyuruyorsunuz. Hazırlama yetkilerini 
katî, kesin yetkiler gibi göstermek bilmiyorum 
kanun maddelerinin esaslarına ve gerçeklerine 
uygun olur mu, olmaz mı? 

Yönetici sınıf mevzuu da aynı şekilde. Yö
neticinin isminin, teriminin lügat mânası alı
narak şimdiye kadar alışılmış olduğu gibi, ida
reci yani kaymakam ve vali olarak zannedili
yor. Sarahatle arz edeyim ki ve zapta geçme-
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sini rica- ederim kî, dahiliye meslek memurla
rı sınıfına giren kaymakamlar ve valiler yöne
tici değildir; dahiliye meslek memurlarıdır, ha
riciye meslek memurlarıdır, yeni statüde. Bu
günkü tatbikatı bir 'kere unutalım. İdareci de
diğimiz zaman aklımıza vali, kaymakam, nahi
ye müdürü geliyor. Bu nahiye müdürleri, kay
makamlar, valiler, vali muavinleri dahiliye 
meslek memurlarıdır. O meslek memurları için
de, o sınıf içinde, çalışırlar ve o sınıf içinde 
yükselirler. Evet, bugün her tarafa geçmek 
imkânı var; yarın ise yak. Kayıtlarla hang! 

sınıfa geçecekse o sınıfın, sınıftan sınıfa geç
menin nizamı, düzeni içerisinde olacak ve böy
lece sınıf da hem inkişaf eder, hem de o sınıfın 
içinde çalışan meslek memurları da hizmet 
eder. Açık bugün 200 kaymakamdan belki şim
di 80 kaymakama düştü. Kaymakam bulamı
yoruz, böyle tebeddüller içerisinde. Yani yö
netici sınıf demek: kaymakam ve vali demek de
ğildir. Demin de arz ettim ayrı bir sınıftır-
dün de arz ettim; zannediyorum 'ki, zabıtlara 
geçmiştir. 

Binaenaleyh, bütün dâva şu: Acaba, mü
hendisin çalışması lâzungelen bir yere mülki
yeli gelir mi? Hiçbir alâkası yok, efendim 
Tamamen gerçeklere aykırı, basit bir propa
ganda mevzuu. 

Yüce Senatoyu tenzih ederim ve bu nokta
larla da lütfen meşgul olmasınlar. Kanunda 
katiyen böyle şeyler yoktur. Kadro Kanunu 
sınıfını gösterir. O sınıf, nitekim burada da. 
teknik ihtisas istiyen (kadrolara o ihtisas şube
sinden atama yapılır, diye de umumi bir hü
küm koymuş, sırf bu tereddütleri izale etmek 
ve yanlış propagandalara set çekmek için. Ama 
bir sistem kuruyoruz. Fakat, bu sistemi ku
rarken ilmî metotlardan ayrılarak efkârı tat
min etmek için birtakım hükümler ilâve etmek 
zaruretinde kalıyoruz, bir reform tasarısında 
ve bu madde o hale gelmiştir ki; artık, tek
liflerle ve tadillerle genel muhtelif beyanname
lerle, tadil ve tekliflerle öyle hale gelmiştir ki, 
birbirini tutmayan hükümlere kadar gidebilir. 
Bu bakımdan bu maddenin yapılabilecek tadil
lerinin hepsi Yüce Mecliste ariz ve amik düşü
nülerek yapılmıştır. 

ıBAŞKAN— Sayın Adal, takrirlere katılıyor 
musunuz? 

fc. 7 . 1965 0 : 3 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞ

KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Katılamı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Giray'm bir suali vardı, 
salâhiyet meselesi üezrinde. 

DEVLET PERSONEL DAIRE3Î BAŞ
KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Şimdi, 
efendim burada salâhiyet bizde değildir, biz; 
hazırlıyacağız. Yalnız bir noktayı bilhassa 
arzı izah etmek isterim. Eğer vazifelerin yet
kilerle birlikte, görevlerin yetkilerle birlikte 
olması sistemi bir esaslı kural ise mesuliyet
lerin, sorumlulukların ve görevlerin verildiği 
yerlere beraberce yetkilerin de verilmesi lâ
zımdır. 

1961 Anayasası ile Devlet Personel Teşki
lâtı Dairesi kurulduktan sonra Türkiye'de 
istihdam politikası sistemi değişmiştir. Şim
diye kadar Türkiye'de istihdam politikasının 
tanzimi bakanlıklara aitti. Her bakanlık per
sonel politikasını kendisi tâyin öder, kanun 
talanlarını kendileri hazırlar ve Yüce Meclise 
getirerek kanun tasarılarım çıkartırlardı. 
Bölmeler halinde Devlet, vahdet içinde vahdet 
dışına çıkmış bir durumda idi. Devlet Perso
nel Dairesinin kurulmasının sebebi, personel 
idaresi sistemini kurmak ve doğrudan doğruya 
Bakanlar Kuruluna bağlı olan Devlet Personel 
Heyeti de, danışma kuruHı olarak, Bakanlar 
Kurulu ki, o bakanlıklarının bakanlarının ku
rulu olduğuna göre, elbette ki bakanların em-

I rinde ve bakamlıklarm da hizmetindedir. Bi
naenaleyh, Personel Dairesi ayrı, bakanlıklar 
ayrı diye bir mevzu yok. Bizim bütün çalış
ma1 arımız, bakanlıklar ve bakanlarla beraber
dir. Bugün öyle, dün öyle, yarın da öyle ola-

I çaktır. Biz ayrı bir Devlet değiliz. Bakanlık-
I larta çalışırız. Bakanlıklardan mütalâa alırız. 
I Bu kanun tasarısı da bakanlıkların mutlak mü-
I talâası ve mutabakatı ile huzurunuza gelmiş-
I tir; bilhassa, onu arz ederim. Tüzükler de öy-
I le yapılacak ve mutlak onların görüş birliği-
I ne varılarak yapılacaktır. Yalnız o değil, tet-
I kik b.uyurulursa görülecektir ki, meslek ku

ruluşlarında, bakanlıkların içinde kurulan me-
1 mur sendikaları konfederasyonlarının da fikir-
I leri alınacaktır. Fikir alma hususunda Per-
I sonel Dairesi hiçbir zaman bir inhisar iddia 
1 etmemiştir. Ve bu 'kanun tasarısının gecikme-
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sinin başlıca sebebi de Türkiye'deki bütün 
ilim, idare, bakanlık, kurum, üniversite, yerli, 
yabancı ühtısas koUariyle devamlı olara.k isti
şare etmesinin neticesi dolayısiyle gecikmiştir. 
Kanun tasarısı gecikmiştir. Biz kendimiz 
yapmaydık daha evvel yapardık. Ama, hep
inden mütalâa sormuşuz dur. 

Tüzüklerin hazırlanmasında da hiç endişe 
duvulmasm, bakanlıkların mütalâası sorula
caktır ve vazifesidir. Geçici 1 nci maddeyi lüt
fen tetkik buvuvmalarmı bilhassa rica edece
ğim. Geçici 1 nci maddede sınıfların tesisini 
teVif eden makam bizzat bakanlıklarıdır. Mes
lek kuruluşları, mHek kuruluşlarındaki sı
nıfların tesisi geçici 1 nci madde ile bakan
lıklara verilmiştir. Bakanlıklar diyecekler ki, 
bizim bakanlığımız içinde su, şu, şu hususiyet
te 4 tane sınıf tesisini btivoruz. Biz hunları 
teknik bakamdan hazırlıyaeağız ve bunları da 
Bakanlar Kuruluna sevk edeceğiz. Bizde niha
yet bulmuyor hiçbir iş. Biz bir çalışma ve da-
nr.raa organıvız. Esas yetkili Bakanlar Kuru-
îudu"; ve o Bakanlar Kurulunda da o Bakan-
lığTO Bakanı mevcutur. îıma. e^rmdiği takdirde 
o tüzük çıkmaz. Zannediyorum ki, tatmin et
tim. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan buyurunuz soru
nuzu roranuz. 

KADTlt KAPLAN (Tabu Üve) — Efendim, 
bu ırmddede istihdam imsel e<nne dokunv^mııs. 
Simdi bulada buna muvazi o1 arak hareket edi-
livo". V"ne't;ci. bilimsel, eczacı, icracı, büro, 
teknik idare"' ve d i geri erin-1 en bahsediliyor. Sız 
s a f l a r ı n 100 leri asscafnndan bahsedeniniz. 
Banar ın v.tıın?, s1 rai .anacak bâzı 'kelimeler söv-
ler-vni-7:. Eğer ö^e re her bulunan çalınma yeri 
ya tevniktir. va bi1 imseldir, ya bürodur, ya 
eczacıdır. Bavle midir? Yoksa bunlara ilâve 
olarak. Veyahut da bu, adedi ann^ınıflarma 
maV.rn bâ"i kollara ayıracak ki. onlar smıf 
değildir. Bövle mi ayrılacak? Büro sınıfları, 
meslekî sınıflan, bilimsel sınıflar şunlardır» 
diye nr ayrılacak? 

DEVLET P E P İ O N E L D A Î R E l t BAŞ
KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Arz edeyim, 
efendim. 

Devlette genel idarede üc kategori var k* 
genel idarede üc sınıf diyeceğim, bunlar, yöne
tici* icracı ve büro sınıfıdır. Şimdi tek bir sı-

.9.7.1965 O :3 
nıf halindedir. Bir memur müsteşarlığa t a 
dar çıkar. Bu genel idare kadrosu üç sınıf 
içinde tavazzuh edecektir. Bu genel idarenin 
ve bütün kurumlarda, bakanlıklarda ve umum 
müdür'üklerde bütün kurumlarda çalışabile
cek olan sınıflardır. Yani kurumlararası sı
nıflardır. Teknik tâbiri ile interdependent 
sınıflardır. Bir bakanlığın şube müdürü, di
ğer bakanlığın şube müdürlüğünde de çalışabi
lir; orava da nakledilebilir. Kurumlararası 
sınıftır. Meslek snrflârı; meslekî sınıflardır. 
Sadece bir meslek •''ko'ıinu ilgilendiren sınıflar
dır ve savabileceğim şekilde müteadittirler. Bun
ların büro sınıfı,' icra sınıfı, yönetici sınıfı 
yoktur, efendim. Tamamen tavzih ederim, 
tashih ederim. Teklifler oldu, dediler ki. mü
hendislik bir meslek sınıfıdır, elektrik mühen
disi, inşaat mühendisi, bunların 12 tane şu-
bed vardır. Hekim1 ik... Bunların da katları ol
sun. Yani bunlann da bü^o mühendisi, icracı 
mühendisi, yönetici mühendisi gibi sıfatları ol
sun. Olmaz efendim. Hekimin, büroda çalışan 
hekim vok, hekim; hekimdir, meslekini ifa 
edo*\ B'i^o sımfı 'kâtip sınıfıdır, büro içinde 
cahsan s--nf, gibi anlas^dı. Terimleri. veni bir 
terim bulduğumuz için hakikaten güç o^nvor te
rimleri izah etmek, cok ö*1"" diV-^z, k^i'm^^ri 
Türkçe yapalım diye yönetici sınıf yaptık. Bu
nun Bakanlar Kumlunda da r run Tnı"r"iW0. 
lenl oldu, «Sevk ve idare kadrosu» dendi. İngiliz
ler admlnistrative ciasa der, Fransızlar, Ad-
TvvıvrttTnteıvr eivil; ötekimi «sn> der, «bur* der. 
Herkes kendisime <?öre bir dev;m buldu. Biz bir 
vömtici smıf dedik. Tanzimedir, müşavirdir, 
murakıptır, yardımcıdır ve nihavet bakan1 ar>n 
sivasi ve idari teknik şekilde beraber çalılık
ları uzuvlardır. Kelimelri, terimleri di*er 
meslek sınıflarına tatbik etmiyeceğiz. Böyle 
teknik sınıflar... 

BAŞKAN — Sayın Adal bir hususu istir
ham edeceğiz; soru müessesesi soruların kısa 
kısa cevaplandırlmasmı gerektirir, izahat de
ğil. Hangi noktaya dayanıyorlarsa o nokta
dan en kısa bir şekilde cevabınızı rica ede
ceğim. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞ
KANI HAS AN ŞÜKRÜ ADAL (Devr in» — 
Peki efendim. En mühim bir maddedir. Yüce 

; Parlâmentonun bir kararı bütün sistemi altüst 
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eder. Çok arzu ederdik ki, bunları komisyon
larda tartışalım ve ilmî esaslar üzerinde ge
niş dokümanlar vererok izah edelim. Tabiî 
Yüce Parlâmentoyu da bu kadar mürlkül •vazi
yetlere sokmak veya rahatsızlık vermek istemem. 
özür dilerim, zannederim ki arz ettim, efendim. 

KABRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Efendim 
şu noktanın tamamen katî olarak aydınlanma
sını rica ediyorum. 

Bellibaşlı sınıflar var. Burada büro, yöneti
ci, icracı, teknik bilimsel sınıf1 ar tesbit edil
miş. Şimdi bundan sonrakiler ihtisas sınıfı mı 
olacaklardır? Teknik, "bilimsel diye gidiyor. 
Teknlfr midir, bilimsel midir, her neyse bunlar 
sınıf mıdır? İhtisas mıdır? Sınıf tüzükleri, tü
zükler diye çıkar; bu anasınıflar içerisinde 
toplanmaz. 

DEVLET PERSONEL DAÎRESÎ BAŞ
KANI HASAN ŞÜKRÜ AD AL — Meslekî 
sınıf tafsifî bir edattır. Meslekî sınıf dendiği 
zaman birçok meslekî sınıfı vardır. Tamam 
mı efendim? Bilimsel sınıflar dendiği araştır
ma sınıfı bilimsel sınıfıdır. Üniversite sını
fı bilimsel ama bilimsel sınıflar bir heyeti umu-
miyenin tavsifî bir edatı ifade ediyor.. Bura
da başka türlü ifade edemeyiz, umumi kanun
lar arasında. Teknik sınıflar; elektrik mü
hendisi de teknik sınıftır, orman mühendisi 
teknik sınıfıdır, ziraat mühendisi de veya ney
se... Teknik sınıflar, bilimsel sınıflar meslekî 
sınıflar, öğretmenler me^ekî sınıftır. Bir 
daktilo meslekî sınıftır. Nasıl arz edeyim baş
ka? 

KADRİ KAPLAN (Devrmla) — Diğer sı
nıfa ihtiyaç nereden duyuldu? Bir misal verin 
o ha1 de. 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Var 
efendim bir verde; .diğer yerde de var. Birçok 
sınıflar çıkabUir. Ypıhut hiç ümidedilmedik sı
nıflar çıkabilir. Çıkabilir efendim kanun ya
pıyoruz, bevefendi bos mu bırakayım? Atom 
sınıfına aidolan (her 'hangi bir sınıf çıkabilir ki, 
ne on-"». «iı-or, ne buna girer. 

KADRÎ KAPLAN (Tabiî Üye) — Mahzuru 
var. 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Ne 
mahzuru var? Bir yer dermek. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üve) — Usul hak
kında söz isterdim, kanunun ruhuna temas etmek 
için. 
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BAŞKAN — Belki tatmin olmadınız ama so

ru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Arıburun buyurunuz, sorunuzu soru

nuz. 
•Sayın üyelerden istirham edeceğiz sorular kı

sa cevaplar da lütfen kısa olsun. Soru mahiye
tin d3 olsun. Zaten ismi de üzerinde; soru ye 
esvap. İ7£/h değil. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Şimdiye 
k id i r edinilen intıbaa göre (Vekâletlerden ve 
vekilden bahsediyor?) vekiller sürat1 e ya trma-
miyle dairelerine taşınırlar. Bu kanuna göre 
bundan sonra bir vekil vekâlete gelirse vekil 
doğ'şti iş1 er dunun? Bafralım yeni vekil ne 
dive<*.e.k? Yeni vekil geldi ve iş1 er tamamen ters 
döndü öyle bir hal zuhur edince vaziyet ne 
olacaktır 

DEVLET PERİONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Sis
temin esası, kariyer memurları teşkil etmek ol
duğuna ve biTna-na yönetici sınıf gibi bakanla
rın tam yanında, bakanların görevlerinin ifa
sında tam somrnlu ve yetkili idarede ehliyetli 
imanları yetiştirme esasını tesbit ettiğine gö
re vekillerin ve Hükümetlerin derişmesi Dev
let idaresinde hiçbir aksrmayı icabettirmemesi 
lâzımdır. Hedef budur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sa
yın Giray, çoru. 

RASİM GİRAY (Elâzığ) — Bundan evvel 
kısa bir mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Soru --fen-l'm. 
RASÎM G Î R \ Y (Elâzığ) — Efendim, bir 

koro oktava bir fikir atılırken bu husus Mec1 is
te ve Komisyon1arda konuşuldu; binaenalevh bu-
radı konusu1 masına lüzum yoktur, şeklinde 
davrarnlaeak ise konuşmalardan vazgeçelim. 

'BARKAN — Efendim. BıskınVk Divanı bir 
.makaleyi açıklamak mecburiyetindedir. Sayın 
Adal, en geniş imkânlar içinde izahat vermeye 
h ı n r bu'unduğunu ve bunun arzusu içinde ol
duğunu Başknnbk Divanı t^ım^rnivle •hissetmek
tedir. Fakat, . imkânsızlık ha^ebivle Senatonun 
Hov"iti Urrmmive~me iktiba ederek kıra, kısa 
imkân dâhilinde izahat vermektedir. Beyanatı 
sureti katiyede bu şekilde olmamıştır. Rahatlık
la sokar ınız ı sorabilirsiniz; bütün üyeler de 
sorabil i rer . 

RASİM GİRAY (Elâzığ) — Kanunun fıkra-
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sini okuyorum. Tüzük hazırlar diyor. Buna sa-
lâhiyettar mıdır, değil midir? 

DEVLET PERSONEL DAÎRESİ BAŞ
KANI HASAN ŞÜKRÜ AD AL — Salâhiyet
tir, hazırlama salâhiyetidir ve... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmamanızı rica 
edeceğim. «Salâhiyettir» dediler ve sorunuz ce
vaplandı. 

İkinci sorunuzu sorunuz. 
RASİM GİRAY (Elâzığ) — Salâhiyet de

ğilse biraz evvelki beyanınızla tezatlı olur. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi Sayım Giray... 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Ce
vap vereyim. 

BAŞKAN — Hayır, cevap müessesesi değil, 
bendeniz sayın üyeden de ricada bulunacağım. 

Sizin bu anda kullandığınız hak soru sor
maktır. Salâhiyet midir, değil midir? «Salâhi
yettir» dedi, bitti. Şimdi lütfen ikinci soru
nuzu sorunuz. 

RASİM GİRAY (Elâzığ), — Salâhiyeti oldu
ğuna göre bu salâhiyeti kullanırken, mufhte-
lif Bakanlık ve müesseselerin tüzüklerini hazır
larken tadil teklifimize karşı vuzuhla (bir ifa
dede •bulunımadıılar. Bir, ibaikanlıklardan ve ku
rumlardan alınacak kiını'selerle çalışmalk ih'tL 
yacını duyarlar mı? Yoksa re^sen kendi salâ
hiyetlerini kullanmak durumundalar mı? 

BAŞKAN — Efendim, 'bir dakikanızı rica 
ederim, beyanatımızın arasında temas halinde 
olduklarını bildirdiler. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — 
Efendim, mütalâa resmen almıyor, yazılı alı
nıyor. Ha Bakanlık temsilcisi gelir, karşılıklı 
oturuyor; ha Bakan bizzat imza ederek veya 
müsteşarı imza ederek yazılı mütalâasını bildi
riyor. Sınıf tesisi için de Bakanlık resmen, yazı 
ile müracaat ediyor. Karşılıklı oturup konuşma 
ile resmî yazı arasındaki farkı laaılıyamıyoruım. 
Kanun tasarılarının hepsi 'bakanlıkların müta
lâası alınarak huzurunuza sevk edilir. Yazılı 
olarak 'bunlar dokûms<nlara geçer. 

'BAŞKAN — Tamam efendim, soru cevap
landırılmıştır. 

Buyurun Sayın Cenap Aksu, sorunuzu sorun. 
CENAP AKSU (Maraş) — İdarede, meselâ 

vilâyette vali fonksiyonu itibariyle idareci mi, 

9 • 7 . 1965 O : 3 
yoksa icracı sınıfa mı dâhildir? 

BAŞKAN — Vali, hangi sınıfa dâhildir, diye 
soruyorlar. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Arz 
ettim; yönetici, icracı ve büro sınıflar! jde bir 
ilgisi yoktur. Hariciye memurları gibi, dahiliye 
ımeslek memurları da sadece içişleri hizmetinde 
Çalışan - ta maiyet memurluğundan başlıyarak, 
valiliğe kadar çıkan - dahiliye meslek memurla
rıdır. 

CENAP AKSU (Maraş) — Vali yalnız İçiş
leri hizmetinde çalışan bîr memur mu demek is-. 
tiyorsunuz? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Da
hiliye meslek memurlarının son kademesidir. 
Valiler hakkındaki hüküm istisnai memuri
yette görülecektir (ki, dışardan da vali alınabi
lir; ayrıca dahiliye meslek memurlarının son 
kademesi olduğunu da takdir buyurursunuz. Na
sıl ki, elçiler de meslek memurlarında, Teşkilât 
kanunlarında - dahiliyenin - salâhiyetler bakı
mından demiyorum... 

CENAP AKSU (Maraş) — İcracı mıdır, yö
netici midir? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Ha
yır efendim, dahiliye meslek memurudur; hari
ciye meslek memurudur. Paralelizm itibariyle 
yönetici sınıfla paralel, müsavi olabilir derece
leri. Ama, sınıf, ayrı bir sınıftır. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Müsaade 
ederseniz usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü S*ayın Kaplan? 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Bu mad

de bundan evvelki Yüce Heyetin kararîyle tan
zim ettiğimiz usuller içerisinde vuzuha) erme
miştir. Yüce Heyetin kararına esas olmak üzere 
ufak bir usul konuşması yapmatk istiyorum. 

BAŞKAN — Buyuran. 
KADRİ KAPLAN (Devamla) — Sayın ar

kadaşlar, cereyan eden münakaşalar taşlında iyi
dir. Gayet tabiî kötü olamaz; çünkü, çok mü
him bir kanun konuşuluyor. Senelerce halkın 
Devletten şikâyet ettiği bir mevzu vardır; daima 
da halk haklı olmuştur. Bu işte Devlet idaresi 
hakikaten dejenere olmuştur. Daha doğrusu 
memur idaresi, birçok eklemelere tabi olmuştur 
ve yorulmuştur. Bugün bu sistemi getiriyoruz ' 
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gönül ferahlığı ile getirmemiz lâzım. Devlete 
küsen halikın vazifesini yapan momura memnun 
etmek ve Devlet işlerini yürütmek mecburiyetin
deyiz. Onun için, münakaşaları gayet daraltıl
mış usuller çerçevesi içerisinde boğarsak bunun 
vicdan mesuliyetini inanınız ki, uzun zaman 
çekeriz. Çünkü düzelmesi de çok güç bir kanun
dur bu. Sabahleyin dikkatimizi çektiği için 
üçüncü madde üzerinde konuşmamın sebebi bu 
idi. Filhakika bir ahenk var gibi gözüküyor 
üçüncü maddede ilkeler teshit ediliyor; mütaa-
kıp maddelerde tatbikat oluyor, böyle bir sis
tem gözüküyor. Aslında gözüküyor. Fakat, sis
tem vuzuha ermiş değildir. Şahsi kanaatime gö
re - tabiî kimseyi ilzam etmez - yanlış bir «sistem 
üzerinde gidiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar per
sonel rejiminin çeşitli şekillere uğramasının se
bebi, ücreti ve statüsü dâhil, tek bir sistem ol
ması idi. Belli bir kademeden bütün tahsil ve 
ihtisas seviyelerinin dondurulmuş tek bir ka
demeden işe başlaması ve onun içerisinde git
mesi gibi gayet basite irca edilmiş meslek ve 
sınıfların fazla olmadığı bir zamıanm hâtırası 
olarak devam ediyor. Bunun için de sağından, 
solundan didiklenmiş/tir. Bu bir mahzur; kabul 
ediyorum. Ama yerine gelecek şeyin de tabiatı 
eşyaya uygun olmam lâzımdı. Yani bir mahzur 
getirmemesi lâzım. 

. BAŞKAN — Usul hakkında konuşmanızı rica 
edeceğim, tümü hakkında konuşur gibi konuşu
yorsunuz. 

KADRÎ KAPLAN (Devamla) — Müsaade 
ederseniz şu nokta ile usule gireceğim. Şimdi, 
bu tatbik ettiğiniz sistemde ben, birden bire 
işi büyüttüğünüzü zannediyorum. Tek derece
den yüzlerce sınıf için, yüz sınıf için - yüz di
yeyim ben ona, tâbire yüz diyeyim, bari stan
dart olsun - yüz sınıf için yüz tüzük çalışması, 
yüz derece ve yüz tane göstergeler rejimiyle kar
şılaşıyoruz. 

Dikkatinizi çekerim. Buradaki resmî ifadeler 
de budur. Şimdi efendim... 

BAŞKAN — Müzakerenin (ilerlemesi gayri-
mümkün hale gelecek, lütfen Başkanlık Divanı
nı ilgiiendiren usul hakkında konuşunuz. Sa
yın Hükümet mümessili pek tabiî olarak beya
nat kendilerini ilgilendirdiği için söz istiyorlar, 
ıkomisyon istiyecek - Rica edeceğim, usul hak
kında. i ;•;'•' i] '-
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KADRt KAPLAN (Devamla) — Şimdi efen

dilin, Başkanlıktan ve sizlerin tasvibinizden is
tirham ediyorum. Yalnız önerge verenler ko
nuştu ve bunlara cevap verildi. Mukabilinde 
cevapların tatminkâr olup olmadığını söylemek 
hakkımız yok, zabıtlara geçmiyor. Binaenaleyh, 
kabul ettiğimiz bu dar çerçeve içerisande bir 
ruh maddesi teşkil eden bu maddenin geçmesi, 
atlaması bir tehlike teşkil ediyor. Bu madde 
içlin Başkanlık müsaade ederse, konuşmalar da
ha devam etsin veya bu vuzuhsuzluk içinde bu
nu .komisyon geri alsın; orada tekrar görüşül
sün. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Adal, usule 
ait kısmı arz edeyim. Efendim, tadilli maddeler 
üzerinde bütün üyelerini konuşma hakkı var. 
Başkanlık Divanı böyle tatbikat yapıyor. Sa
yın Hatunoğlu, Sayın Giray söz istediler; zatı-
âliniz de söz isteseydiniz, size de söz verirdik. 
Tekrar ediyorum. Tadil teklifi olanlar 3e, Ko
misyonumuzca tadil edilen maddeler üzerinde 
bütün sayın üyelerin konuşma hakkı vardır. 
Müzakeresi yapılacak maddeler üzerinde yal
nız söz hakkı vardır. İkinci defa söz hakkı 
yok, tabiî... 10 dakika ile mukayyet, 10 dakika 
iye takyidedilımiştir. O takdirde her saym üye 
dört defa .konuşursa ve bu «müddetli 40 daki
kaya çıkarır k i ; bu vaz'ettiğimiz usulü ihlâl 
etmiş olur. 

Başka sayın üye konuşmak istiyor mu efen
dilin? (Hayır sesti eri) takrirleri tekrar okutup, 
oylarınıza arz edeceğim. 

PERSONEL DAÎRESl BAŞKANI HASAN 
ŞÜKRÜ ADAL — Sayın Kaplan'm izahları 
zapta yanlış geçmiştir. Yüzlerce derece olaca
ğını, her sınıfın aynı maaş derecesi olacağını 
söylemişlerdir. Katiyen böyle bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Zatıâlinıiz belki «yüz derece» 
dediniz, efendim, 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Sınıftır, yüz derece 
olan. Ben sınıflardaki dereceler asgari ve âza
mi ücretleri... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adal, Hükü
metin her zaman diçhan hakkı vardır. Buyu
run, kısaca isitirhaım edenim, kürsüden konuşun. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Yüce Senato üye
leri konuşurken tasarıda bulunmıyan mevzular 
üzerinde bâzı mütalâalar serd edilirse beni ma-
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zur görünüz. Meselâ 70 smıf çıktı. Buna göre 
70 tane ayrı maaş statüsü olacak değildir. B3~ 
rihirine benzer olan sınıfların bîr bîrine ben
zer olan asgari âzami olan hadleri vardır. Bun
lar teknik meselelerdir. Ve bunlar 'kanun ta
sarılarında var bu tahliller de var. Bunları Sa
yın Kadri Kaplan bir' parçacık lütuf buyursa-
l.ıai'dı da, tetkik buyıırsalardı daha tiyi olmaz 
mı idi? Şimdi 'bir çok âza bunu yalnız bu se
bilde telâkki ederek, haklı olarak 80 tane sı
nıf, 80 tane ücret, 80 tane asgari ücret sınıfı 
sınılacaklar. Yok böyle (bir şey Sayın Kaplan. 
Yoktur. Müşterek sınıflar vardır ki, bİıibirine 
tamamen eşittir. Birlbirıjne tamamen eşit as
gari ücretlerle başlar âzami tavanlarla biter. 
Bunlar teknik işler, buyursunlar tetkik edelim, 
."tıni'iner yapalmı. Burada isterlerse devamlı ola
rak 8 gün çalışalım. Ama müsaade buyursun
lar o zaman sarllh olarak dokümanlarımızı ge
tireyim, teker, teker teknik ve ilmî olarak 
ilahlar yapalım. -Sınıflandırma meselesi 'ayrı bir 
teknik'"'iştir. (Arka sıralardan' mahiyeti anla
şılmıyor sesleri) - ' • • ' • • '•"••' 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı Sayın Kad
ri Kaplan'dan ricada. bulunsa Sayın Adal'm 
yanma otursalar da, soracakları sualleri sorsa-
lar, aydmlansalar olmaz mu efendim? 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Efen
dim, bir noktayı Heyeti Umumiyeye arz etmek 
mecburiyetindeyiim. . 

Sayın 
BAŞKAN — Heyeti Umumiye tenevvür etti, 

Kaplnn. 2 nci maddeden bu yana bu 
hassasiyetinizi gösteriyorsunuz. 

KADRÎ KAPLAN (Tabiî Üye) - Heyeti 
Umumiye şu söylediğim konuda tenevvür et
tim diyorsa, ben burayı terk ediyorııim, çıkı
yorum. Lütfen oylayınız. Çünkü beyanatın 
43 ncü madde ile ilgisi falan yoktur. 

BAŞKAN — Böyle «bir şey yapılamaz, Sa
yın Kaplan. Sonra konuşmalar 10 dakika ile 
tıakyidedilmiş'tii'. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — 43 ncü 
maddeye göre her sıınıf için derece verileceğin-
dan bahsediliyor. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan; mesele, fikir 
mücadelesi : yapmak değil, takriri er. vardır. 
Eğer bir takririniz bahis .konusu ise verirseniz, 
fıiMı'ler tebellür etmiştir; muhterem üyeler me
seleyi oyları ile halledeceklerdir. Hükümet 
Sözeüsüyle Sapılan"'-'karşılıklı, düellonun ımesele-
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yi halledeceği fcanaiaitıinde değiliz. O bakımdan 
takrirleri tekrar okutup, Yüksek Hey etinize 
arz edeceğiz. Onlar da oylariyie meseleyi halle
decektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHÎT 
AKYAR (Deniizii) — Maddeyi geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi takrirlerle 
birlikte geıiye alıyor. 

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

revin önem veya sorumluluğunun artışı ile 
ayarlı yükselme adımıdır. 

Gerektiren "hizmetler içlin tek dereceli sınıf
lar tesis edilir. 

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

Kaideme : 
MADDE 38. — Kademe, derece içerisinde, 

görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, 
Devlet Memurunun olumlu sicil almasına ve 
buhıuduğu derecedeki hizmet süresine bağlı 
olarak aylığındaki ilerleyiş adımıdır.. 

BAŞKAN — Madde üzer'inde soru sormak 
isti yen sayın üye ? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sınıf dışında kadro ihdas edilemıiyeceği : 
MADDE 39. — Bu kanuna tabi kurumlarda 

sınıflar dışında ımemurluık kadroları ihdas edi
lemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üy«? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

nı aımlıyanlaır Devlot memuru olabilirler. 

B'ır meslek veya sanat okulunu bitirenler 
en az onbeş yaşını doldurmuş olmak ve Türik 
Kanunu Medenisinin 12 nci maddesine göre ka-
zai rüşt kararı almak şartı ile smıf tüzüklerinde 
belli edilen Devlet memurluklarına atanabilir
ler. 

Sınıf tüzüğünde, bir smıf a girebilmek ve 
gerekirse sınıflar içerisindeki derecelere geçe
bilmek için şart koşulacaık en küçük ve en bü
yük yaş hadleri belirtilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ı 

sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sınıflandırmada Öğrenim derecesi : : 
MADDE 41. — Genel olarak ortaokulu biti

renler Devlet memuru olabilirler. 

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

Sınıf tüzüğünde, bir sınıfa veya gerekirse 
sınıflar içinde derecelere gerebilmek için şart 
koşulacak daha yüksek öğrenim dereceleri, lü
zumlu hallerde okul isimleri ve öğrenim dal
ları sayılarak belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak is
tiyen saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yetişme ve deneme süreleri : 
MADDE 42. — Gerektiren görevlerde sınıfın 

tüzüğünde belirtilen derecelere yükselen Dev
let memunrları, 6 seneden çok olmamak üzere 
bir yetişme ve deneme süresi geçirirler. 

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

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

Göstergeler : 
MADDE 43. — Bu kanuna tâbi kurumların 

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

Sınıf tüzüklerinde, aylıklar, hizmetin Devlet 
için taşdığı değer, varsa, hizmet riski, değişik 
hizmet şartları ve sağlık hizmetlerinin sosyalleş
tirilmesi için gereken özel şartlar hesaba katıla
rak diğer hizmetlerin Devlet için taşıdığı değer
lerle orantılı olarak her derece ve kademe için 
gösterge rakamları ile belirtilir. 

En düşük gösterge 70 ve en yüksek gösterge 
lOOOdir. 

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

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

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

Bu suretle Devlet memuru 45 yaşından evvel 
emekliye çıkarılamaz, 70 yaşından sonra çalıştı
rılamaz. 

BAŞKAN — Bu hususta iki takrir vardır 
, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
44 ncü maddenin ikinci fıkrasının aşağıda 

yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve rica ede
rim. 

Uşak 
Kâmil Coşkunoğlu 

Madde 44 ün 2 nci fıkrası : «Bu suretle Dev
let memuru 45 yaşından evvel emekliye çıkarı
lamaz, 65 yaşından sonra çalıştırılamaz.» 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Memurları kanun tasarısının 44 ncü 

maddesi ikinci fıkrasındaki 70 yaş haddinin 
65 olarak tâdilini aşağıda izah ettiğim sebepler 
dolayısiyle arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Cahit Ortaç 

BAŞKAN — Saym Coşkunoğlu, buyurunuz. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efen

dim, saym komisyon sözcüsü de benim fikrime 
katılmış oluyor, vermiş olduğu takrirle. Maru
zatım şu: Bu madde bir kere gayrivazıh. Se
bep ; 32 nci madde sınıfı tesbit ediyor, 37 nci 
madde dereceyi tesbit ediyor. Bir sınıfta. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT AK-
YAR (Denizli) — Biz Komisyon olarak takrir 
vermedik. Cahit Ortaç Beyin takriri bahis mev
zuu. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Afe-
dersiniz, ben önergeyi Cahit Akyar Beyin zan
nettim. 

37 nci madde de dereceyi tesbit ediyor. Şim
di bir sınıf içerisinde muhtelif dereceler buluna
cak. Bu 44 ncü madde her.derecede emeklilik 
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yaşının tesbitini; yani, sınıflar içinde bulunan 
her derecede emeklilik yaşının tesbitini emre
diyor, tesbitini götseriyor. Bir tüzükle tes-
bit edilecek. Şu halde bir sınıf içerisinde bulu
nan muhtelif derecelerdeki şahıslar aynı dere
cede bulunduğu takdirde aynı yaş haddine 
mi tabi olacak? Yoksa, farklı yaş hadlerine 
ini tabi olacak? Bu cihet anlaşılamıyor, madde 
vazıh değil. 

Bir diğer bakımdan bu madde, benim şahsi 
kanaatime göre, Anayasanın esprisine de aykırı. 
Niçin? Anayasanın 134 ncü maddesini açıyo
rum. 334 ncü maddede hâkimlik mesleki tesbit 
edilirken, «Hâkimler 65 yaşını bitirinceye ka
dar hizmet görürler», Yani, hâkimler için 65 
yaş en yüksek yaş olarak tesbit edilmiştir. De
nir ki, hâkimler için bu tesbit edilmiştir, diğer 
memurlar için bu mecburiyet yoktur. Doğru
dur, mümkündür ama; Anayasa bir işarette bu
lunuyor. 65 yaş memurlar için âzami çalışma 
yaşı olarak tesbit edilmiş gösteriliyor. Şimdi 
bugünkü tatbikatımız nedir? Bugünkü tatbikatı
mız da aynıdır. Üniversiteler müstesna, bu ka
nunda da zaten üniversiteleri istisnaya dâhil 
etmişiz, malî hükümler haricinde, birinci mad
dede; üniversiteler müstesna bütün memurlar 
için emeklilik yaş haddi 65 tir. Istisnaen. Ba
kanlar Kurulu kararı ile biliyorsunuz, yine 
kanunun verdiği yetkiye müsteniden, üç sene 
temdit mümkündü. Ama şimdi no oluyor? 
Şirad'i, bu 68 yaş, istisnai haddi biz 70 e ç"karı
yoruz kanunla, ve tüzükle bunu tesbit ediyo
ruz. 65 yaş normal olarak tesbit edilen emek
lilik yaşının âzami haddi olmalıdır. Hattâ tem
dit dahi caiz olmamalıdır, Anayasanın koymuş 
olduğu şu hükme mütenazır olarak. KaMı ki, 
biliyorsunuz, bu yaş mevzun bâzı suitefehhüm-
lere, yani, yanlış anlamalara da yol açıyor. Bâzı 
memurların yaş haddi münasebetiyle hizmet sü
releri uzatılıvor, bâzılarının uzatılmıyor. Bu, 
hos olmıvan bâzı neticeler de doğuruyor. Bu 
itibarla kamınım kesin olarak bunu halletme
sini daha do'"ru buluyorum ve önergemin ka
bulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben de Kâmil 
Coş1 Hinoğlu tarafından verilmiş bulunan öner
geye iştirakle son haddin 65 olarak kabulünü 
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rica edeceğim. Esbabı mucibe olarak da, be
nim görüşüme göre de bu memleketin bünyesi 
nazarı itibara alınırsa, yetişen kimselerin ve 65 
yaşından yukarı olan insanların da çalışma ka
biliyetleri kalmamaktadır. Kaldı ki, mahkeme
lerde dahi bir tazminat mevzuu olduğu zaman 
Türkiye'de ortalama yaş olarak 65 rakamı yaş 
olarak kabul edilmiştir. O halde 65 ten 70 e çı
karılmasının esbabı mucibelerini biz bilmiyoruz. 
Kaldı ki, (bizim görüşümüze göre, benlin de 
şahsi görüşüme ve kanaatime göre bu memle
ketin bünyesinde bulunan bâzı arızalar sebe
biyle 65 yaşından sonra çalışma kabiliyeti de 
kalmamaktadır. Bu sebeple 65 yaş âzami yaş 
olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Nitekim, 
Anayasa Mahkemesi üyelerinin de 65 yaşın
dan sonra emekliye ayrılmaları mümkün bulun
maktadır. Yine Kâmil Coşkunoğlu Ağabeyimi
zin de belirttiği gibi, hâkimler için de 65 yaş 
Anayasada kabul edilmiştir. 

Şu hale göre bunlar aracında da bir ahenk 
olacağı kanaatindeyim. 65 olarak kabulünü 
ve Yüce Senatonun da bu verilmiş bulunan 
önerge lehinde oy kullanmalarını rica ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mebrure Akso-
ley. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler, getirilmiş olan 
bu yaş hadlerini çok münasip görmekteyim. 
Tasavvur ediniz ki, öyle bir meslek tasavvur 
ediniz ve o meslekte ihtisas sahibi olmuş, sağ
lığı yerinde, kafası yerinde bir zat, pekâlâ 70 
yaşma kadar faydalı olabilir. Size bir misal 
vereceğim : Holânda'da bir dostum var. Bir 
mektup aldım. Halen 77 yasında, bir iktisa
di Devlet teşekküllerinde büyük bir endüstrinin 
murakıbı ve teknik müşaviri. Diyor ki, bize; ar
tık ihtiyarladım, müesseseme müracaat ettim, 
«beni tekaüde sevk edin, çekileyim, evimde ra
hat edeyim» dedim. Bana verilen cevap şu 
oldu : «Senin yerin açıktır, istediğin zaman gel, 
itsediğin zaman git. Yahut biz sana geliriz, 
senin mütalâalarını alırız, senin teknik bilgile
rinden istifade ederiz» diyor. 

Aziz arkadaşlarım; meselâ bir Diyanet İş
leri Reisliğinde veya bir atom enstitüsü kuru
lursa, bir atom mütehassmm, bir üniversite 
profesörünün pekâlâ yetmiş yaşma kadar çalış-. 
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ması muvafıktır. Zaten bütün memurlar Dev
let kadrolarında 70 yaşma kadar hizmet ede
cekler de değillerdir. Bu maddenin aynen kabu
lünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Başka görüşmek istiyeıı? Bu
yurun efendim takririn lehinde. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGtL (Kayseri) — Efen
dim, Sayın Hanımefendi arkadaşımız Holânda'-
dan bahsettiler ve 77 yaşında olan zatın ça
lışmak istediğini, emekliye ayrılmak istemediği
ni söylediler. Bu yaşlılık meselesi bir başka 
bakımdan refah seviyesiyle de ilgilidir. Bizim 
onlarla kendimizi mukayese etmemize imkân 
yok. Zaten kanun profesörleri bundan istisna 
etmiştir ve diğer taraftan arkadaşlar düşüne
lim ki, bir öğretmen veya başka bir meslek da
lında çalışan bir kimse 70 yaşma kadar çalışa
maz. Kolay değil. Arkadaşımızın da ifade et
tiği gibi Anayasamız hâkimler için 65 yaş 
kabul etmiştir. Bu 70 yaş fazladır. 45 - 65 
arası olması zaruridir. Hem gençlere de biraz 
imkân vermek lâzımdır. Türkiye'de bunların 
arkasında daha kabiliyetli gençler yetişiyor 
ve bu gençlere bizim kendiliğimizden yerleri
mizi terk etmemiz lâzımdır. Ama bizler da yaş
landıkça biraz da ihtirasımız artıyor ve yerle
rimizde biraz fazla kalalım diyoruz. Buna im
kân vermek için bunun 65 yaş olarak kabul 
edilmesini ve ihtisas erbabı ile gençlerin yerle
rimizi biran önce almalarını temin her halde 
yerinde olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına.. Bir dakika 
Sayın Cahit Ortaç'da görüşmek istiyorlar. Bu
yurun efendim. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; bu 44 ncü maddenin 
son fıkrası diyelim, yaş haddini 70 e kadar 
yürütüyor. Biliyorsunuz bugüne kadar olan 
yaş haddi tatbikatında 65 yaş esas olarak alın
mış; fakat, istisna hükmü olarak her sene tekrar 
edilmek üzere. Üç senelik bir temdit hak-
kiyle birlikte bu yaş 68 e kadar çıkardı. Memu
rin Kanunu eski tarihe ait bir kanundur. 
Öyle bir tarihtir ki, Millî Mücadeleden yeni çık
mışız, nüfusumuz 13 - 14 milyon, münevver de
diğimiz zümreler az, aydınlar az, bu kuşaklar 
meydanda yok. O tarihte bile altmışbeş yaşını 
esas almış ve bu suretle istisna hükmüyle işi 
üç sene müddetle bir temdide götürmüştü. 
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Şimdi bugünküı kanun bu haddi kayıtsız 

ve şartsız olarak yetmişe kadar çıkarıyor. Bu
gün bildiğiniz gibi, 30 milyonu geçmiş, üni
versiteleri Erzurum'da, izmir'de çoğalmış, ay
dınları çoğalmış, münevver zümresi çoğalmış; 
böyle bir durumda, bu kanun, genç kuşaklara 
imkân vermiyecek ve artık sağlık durumu dahi 
sağlam olsa dahi, yetmiş yaşa kadar çıkararak 
genç kuşaklara imkân vermiyecek bu maddenin 
kabul edilmemesini, eski sistemdeki gibi yine 
altmışbeş yaşın esas olarak alınmasını bir öner
ge ile rica ettim, önergeme müspet oy veril
mesini bilhasas rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Akyar komisyon adma 
buyurun. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHÎT 
AKYAR (Denizli) — Muhterem arkadaşlar, 
maddedeki 70 yaş haddi hepimizi endişeye 
düşürdü. Bu 70 yaş, behemehal her memur 70 
yaşma kadar çalıştırılacak ancak o zaman te
kaüt edilecek demek değildir. Kanunun tedvi
nindeki esas, izah edildiği gibi umumi gö
rüşmeler sırasında, daha ziyade tüzüklere isti-
nadettirilmiştir. Binaenaleyh, her sınıfın hiz
met ağırlığına ve o ağırlığa mukavemet kabi
liyetine göre tekaüt yaşları da tâyin ve tahsis 
edilecektir, tüzüklerde. Meselâ; bir daktilo 70 
yaşma kadar çalışamaz. Bir insanın 20 yaşın
da daktilo olarak girdiğini kabul etseniz 70 
yaşına kadar daktiloluk yapmasına imkân yok
tur. Ne psikolojikman, ne de maddedeten o fer
din buna takati yetmez. Binaenaleyh, onların 
tüzüklerini yaparken daktiloluk hizmetinin han-

j gi yaşta tekaüt edilmesi lâzımgeldiği o tüzükte 
I tâyin edilecektir. 

{ Sonra muhterem arkadaşlar, benim şahsi ka-
i naatim, bir memurdan istifade edildiği müddet-
| çe onun çalıştırılması merkezindedir. Genç 
| kuşaklara yer açacağız, tıkanmasın, endişeleri 
i korkarım ki, günün birinde bu memlekette va-
j zife başında bulunan memurlarla, tekaüt me-
j murların adedini bir seviyeye getirecektir. Ve 
i hattâ belki de tekaüt memurların adedi daha 
I da artacaktır. Bu itibarla sayın arkadaşlarımın 
! endişe buyurmamalarım ve tüzüklerde bu hu-
; susun tâyin edileceğini ve 70 yaşın "mutlaka za

ruri, oraya kadar ulaşılması zaruri bir had ol-
i madiğini arz ederim. 
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CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Bir sual sorabi

lir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun.. 
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Bir daktiloyu 

misal aldılar. Danıştay, Sayıştay, Anayasa, 
Temyiz azalarını ele alın, bunlara da 70 yaşını 
koyacak mısınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT 
AKYAR (Devamla) — Hayır, umumi olarak arz 
ettim, her sınıf kendi tüzüğünde o hizmetin ağır
lığına ve insanın takatına göre bu yaş haddini 
tâyin edecek. 

BAŞKAN — Takrirler var. 
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI HASAN 

ŞÜKRÜ AD AL — Bir hususu arz edebilir miyim 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. Bu madde çok mü
him. 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI HASAN 
ŞÜKRÜ ADAL — Maddenin sebebi vaz'ını arz 
edeceğim, takdiri Yüce Senatoya bırakacağım. 

Maddede yetmiş yaş bir imkândır. Esasen 
altmışsekiz bugün mevcut. Ama Bakanlar Ku
rulu karariyle. Daha takdiridir, bugünkü. Tü
zük daha umumidir, her sınıfa, muayyen sınıf
lara bir imkân veriyor. Hangi sınıflardır 
onlar? Takdim edeyim, bundan sonra takdir si
zindir. Siz bilirsiniz. 

Şimdi, hâkimler, idareciler yani genel idare 
dediğimiz yönetici, icracı ve büro sınıfının 
asgari yaş haddi 65 tir. Hâkimler, diğer mes
lek sınıflan, öğretmenler ve saire. Fakat, bi
limsel sınıfların çok ihtisas istiyen hususların da, 
bir atom enerjisi sahasında (Üniversite için za
ten bugün bir istisnai hüküm mevcut) kısmın
da, bilimsel araştırma enstitülerinde ve umumi
yetle kuracağımız research sınıflarında, araştır
ma sınıflarında yaş haddinin 65 ten yukarı ol
masında fayda mülâhaza edilmiştir. Plânlama 
Teşkilâtı ile müştereken yaptığımız çalışmala
rımızda (İnsan gücü) problemini hallederken 65 
yaşında bir âlim, oturmuş bir lâboratuvarda 
çalışıyor, aklı yerinde, izanı irfanı yerinde, 
sıhhati yerinde. Tekaüde mecbur etmiyoruz; 
isterse tabi. «Çalışacağım» diyor. Hayır sen ça
lışamazsın; çünkü, 65 yaşındasın. Rijit hüküm
ler. Eski 3656 sayılı Kanun ye eski hükümle
rimiz rijit hükümlerdir. Katıdırlar, donmuş 
hükümlerdir, işlememiştir. Ne olmuştur? (E) 
cetveli çıkmıştır. (E) cetveli Türk Devletine 
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26 bin kişiye mal olmuştur. Ve ayrıca milyon
larca liraya... Esbabı mucibesi bu idi. Emeldi

rler vardır, tekaüt oluyor kullanmak istiyoruz, 
Başbakanlık Arşiv Dairesinde kullanamıyoruz. 
O halde ne yapalım? (E) cetveli koyalım. (E) 
cetveli koyduk, emeklilerin peşinden de birtakım 
kayırmacılarımız beraber gitti, 26 bin kişi 
oldu. İdarenin tarihini tetkik etmek lâzım. Na
sıl katî hükümlere girdik, o kati hükümlerden 
nasıl suuiismallere gittik, nasıl milyonları har
cadık; ve nasıl emekleri ve insan gücünü har
cadık. Hükümetlerimize ve idarelerinize itimat 
buyurunuz efendim, kimi kayıracağız? Hangi 
sınıfı? Plânlama Teşkilâtı bâzı incelemeleri
miz olmuştur. Vakıflarda hususiyet arz eden 
kısımlarda çalışan bâzı memurlar vardır ki; 
bugün yerleri doldurulamıyor, tükenmiştir. Tapu 
kayıtlarını tetkik eden tapu memurları vardı, 
tükenmiştir. Diğer bâzı insan gücü bakımından 
yolluklar vardır. Hâkimlik sahasından var
dır. Bunları Plânlama gösterecek, biz de tetkik 
edeceğiz ve o sınıflara diyeceğiz ki, 68 ine ka
dar çalışabilir. İsterse. Fakat, tekrar edeyim, 
normal sınıflarda; hâkimliklerde, idare sınıf
larında yani aşağıdan bol malzeme gelen sınıf
larda, gençlik kadrolarının bol bulunduğu yer
lerde katiyen böyle bir şey ne düşündük, ne 
de aklımızdan geç di. 

Bir noktayı daha arz edeyim, Sayın Başka
nım müsaade ederlerse, müsamahasına sığına
rak. Şu gençlik ve yaşlılık meselesi efkârı umu-
miyeye çok şey arz ediyor. Ben de yaşlılar nes
line menusbum diyecekler ki; 

BAŞKAN — Efendim, bu tüketim devam et-
miyecek mi? İnsan sağlığı olduğuna göre, hayat 
olduğuna göre tükenecek bir gün bu nesil. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞ
KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — 
Başkan da biraz yaşlıdır, onun için yaşlıları 
tercih etti, demesinler. Bakınız efendim, yap
tığımız 270 bin kişilik sayımın neticelerinden 
Türkiye'deki memurların yaş durumuna : Efen
dim altmış yaşından yukarı olan 734 kadın 
7 826 erkek. Yalnız 8 560 kişi. 270 bin kişi 
de 8 bin kişi kalmış. Çok değil. Yani ak saç
lara tabiatın ve sefaletin atttığı tırpan <*ok ha
zindir. 

İkinci ; 1951 ile 1959 a kadar... 4 295 kadın 
ve 50 59 a, 1950 -1960 arasında 23 bin erkek var. 
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28 bindir bütün mevcudu. 50 den yukarıya 
270 binde 28 bin. 

Aşağıya geliyorum. 40 - 49 arasında 8 bin ka
dın var, 37 bin erkek var. Yekûn 46 bin Asıl 
kütle, genç nesil, güvendiğimiz nesil, hakikaten 
hiçbir endişe yok. Geliyor 30 - 39 ardı sıra. 
30-39 arasında; 13 bin kadm, 81 bin erkek. 95 bin 
kişi. Yani yüzde 40 ı tamamen gene nesildir. 
Aşağıda da 20 - 29 yaş arasında; 19 bin kadın 
ve 58 bin erkekle 77 bin kişi. 19 a kadar olan 
kısım meslek mensupları; ebeler ve hemşireler. 
yekûnu. Sekizbin. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, Başkan
lığa değildi o soru. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) - Bir 
sorjıı sormak istiyordum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Demin

ki, konuşmalarında muhterem sözcü dediler 
ki, Hükümet sözcüsü, Hükümete itimat buyurun, 
70 yaşı kabul edin, dediler. Acaba Yüce Se
nato 65 yaşı kabul ederse Hükümete itimat 
buyurmuyorlar mı? 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI HASAN 
ŞÜKRÜ AD AL — öyle bir mâna anlaşılmışsa 
sözümü geri alıyorum ve Muhterem Senatodan 
özür diliyorum. 

Bu mevzuda da ısrar etmiyoruz, gerçekleri 
de arz ettik. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVlT 
TEVPİK OKYAYUZ (İçel) — Komisyon Baş
kam olarak izahatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz, komisyon adı
na konuşuldu. Hiçbir maddede komisyon ko
nuşmadı («Reye» sesleri.) 

Bu kanunda emeğiniz bir hayli geçti, mü
saade edin size başka bir maddede söz ve
reyim. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Beni 
tenvir ettiler ben takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ortaç'm takriri vardır 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet, memurları kanun tasarısının 44 ncü 

maddesinin ikinci fıkrasındaki 70 yaş haddinin 
65 olarak tadilinin aşağıda izah ettiğim sebepler 
dolayısiyle arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Cahit Ortaç 
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BAŞKAN — 70 in 65 olması teklifidir. Tak

riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... 
Demin okuttuğum takrir, Cahit Ortaç'indi. Bir 
daha rica edeceğim efendim. Kabul edenler lüt
fen işaret etsinler. Kabul etmiyenler lütfen işa
ret buyursunlar. Takrir kabul edilmiştir. 

Tadil veçhile maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Madde açık oylarınıza arz edilecektir. 

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

nıfının ve içindeki derecesinin görevlerinden 
başlca bir görevde çalıştırılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında soru sormak 
istıyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum; kabul edenler,., Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

KISIM - I I I . 

Devlet memurfluğuna alınma 

BÖLÜM : 1. 
Usul 

Atanma yapılacak boş kadroların bildirilmesi : 
MADDE 46. — Kurumlar, altı aylık devre 

içinde personel atanmasına lüzum gördükleri boş 
kadroların sayılarını, sınıf ve derecelerini belir
terek Başbakanlık Devlet Personel Dairesine 
altı ayda bir bildirmeye mecburdurlar. 

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

Duyurma : 
MADDE 47. — Başbakanlık Devlet Personel 

Dairesi : 
a) Atanma yapılacak boş kadroların sınıf 

ve derecelerini, 
b) Kadroların bulundukları kurum ve yer

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

rım, 
e) En son başvurma tarihini, 
f) Başvurulacak mercileri, 
g) Yarışma sınavı ile atanma yapacaklarda 

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

gün önce Radyo, Resmî Gazete ve uygun görüle-
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eek diğer araçlarla duyurmaya mecburdur. 

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

BAŞKAN — 44 ncü maddenin acık oylaması 
bilâhara yapılacaktır. Oy toplama muamelesini 
yapma. 

Madde üzerinde soru sormak istiyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

BÖLÜM : 2 

Şartlar 

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

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

larını taşımak, 
3. Bu kanunun 41 nci maddesinde yazılı öğ

renim şartlarını taşımak, 
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya

hut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irti
kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandmcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kı
zartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hü
kümlü bulunmamak. 

6. Askerlik durumu itibariyle : 
a) Askerlikle ilcisi bulunmamak, 
b) Askerlik cağına gelmemiş bulunmak, 
e) Askerlik çağına gelmiş ise, eylemli asker

lik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya ye
dek sınıfa geçirilmiş olmak. 

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabile
cek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı 
ile özürlü bulunmamak. 

B) özel şartlar : 
Hizmet göreeeği sınıfın özel tüzüğünde belir

tilen : 
1. — öğretim veya eğitim k u r u l a r ı n ı n birin

den diploma almış olmak, 
2. Diğer şartlan taşımak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak is

tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylannıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Yarışma sınavlanna katılma : 
MADDE 49. — Devlet kamu hizmetlerine gir

mek istiyenlerden genel ve özel şartları haiz bu-
lunmıyanlar yarışma sınavına katılamazlar. 

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

Yarışma sınavına tabi tutulmadan girilebile
cek görevler sınıf tüzüklerinde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak is
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yarışma sınavlarının yapılması : 
MADDE 50. — Yarışma sınavlarının tertip

lenmesi ve yürütülmesi Başbakanlık Devlet Per
sonel Dairesinin gözetimi ve denetimi altında ya
pılır. 

Kurumlararası sınıflara alınacak personel 
için tertibedilecek yarışma sınavları, Başbakan
lık Devlet Personel Dairesi tarafından kuru
lacak «Sınav kurulları» nca; 

Kurumsal sınıflara alınacak personel için 
tertibedilecek yarışma sınavları Devlet Personel 
Dairesinin gözetimi altında kurumları tarafın
dan «Smav kurulan» nca yapılır. 

Sınavlara karşı itiraz mercii Devlet Personel 
Dairesidir. 

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

Yarışma sınavlarının sonuçlan : 
MADDE 51. — Her yarışma sınavının so

nucu, sınava girip kazananların basarı sırala
rına göre «Başarı listesi» şeklinde Resmî Gazete 
ile ilgililere bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo-
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kurumların memur ihtiyacını karşılama 
şekli : 

MADDE 52. — Kurumlanıl memur ihtiyaç
ları, başarı listesinde belirtilen başarı sırasına 
göre, kurumlannca atamalar yapılmak suretiyle 
karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo-
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yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet memurluğuna alınma ve yarışma sı
navı yönetmeliği : 

MADDE 53. — Devlet memurluğuna alın
ma ve yarışma sınavları hakkındaki hükümle
rin uygulanması ile sınav kurullarının ku
ruluşu ve çalışma usulü ve sorumluluğu ve 
sınavlara karşı yapılacak itirazların tetkiki 
Başbakanlık Devlet Personel Dairesince hazır
lanacak bir yönetmelikte düzenlenir. 

BAŞKAN — Bir soru vardır efendim. Bu
yurunuz Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — «Bu
rada Devlet memurluklarına alınma ve yarış
ma sınavları hakkındaki bütün hazırlıklar Dev
let Personel Dairesi tarafından hazırlanır» di
yor. 

Peki çeşitli dairelere alınacak olan perso
nel, o dairelerin özellikleri ve dairesinin ken
disine göre iç tutumu da nazarı itibara alın
mak gerekmez mi? Bunları vazifesi çok ağır 
olan Devlet Personel Dairesi nasıl hazırlayabi
lir. Dairelerin kendisince hazırlaması gerek
mez mi? 

BAŞKAN — Zannederim, Personel Dairesi 
yönetmeliği hazırlıyor, efendim. O kadar. Yok
sa, sınav ve saire yok. 

Buyurun Şaym Adal. 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI HASAN 
ŞÜKRÜ ADAL — Personel Dairesi zaten de-
nv.-n de arz etmiştim; merkezî bir dairedir. Perso
nel Dairesinin heyeti dahi bakanlıklar tara
fından, ki, teşkil edilen adaylar arasından Ba
kanlar Kurulunca seçilen heyet üyelerinden 
teşekkül etmiştir. B'naenaleyh, bakanlıklararası 
bir kurul mesabesindedir. Bir. 

İkincisi, yönetmeliklerin hepsi tabiatiyle ba
kanlıkların mütalâası alınarak yapılacaktır ve 
Bakanlar Kurulundan geçecektir. 

İmtihanlar mevzuunda, kurumların yapa
cağı imtihanları, bizzat kurumları yapacak
tır. Biz sadece murakabe vazifesini görüyoruz. 

BAŞKAN — Bizzat kendi kurumları tara
fından sınavları yapılacaktır. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilaıiştir. 
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| BÖLÜM : 3 

j Adaylık 
j Adaylığa kabul edilme : 
I MADDE 54. — Devlet memurluğuna girmek 
I istiyenlerden yarışma sınavını kazanmış bu-
; lunanlarla, sınavsız olarak kabul edilenlerden 
ı ihtiyaca göre alınacaklar, kurumlarınca «Memur 
I adayı» olarak atanırlar. 
t 

\ Aday olarak atanmış olan Devlet memuru 
! altı aydan az, iki yıldan çok olmamak üzere 
I bir adaylık süresi geçirir. 

Her sanıfta geçirilecek adaylık süresi sınıfı
nın tüzüğünde belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyo-
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Adavların yetiştirilmesi : 
MADDE 55. — Adavlar, görev alacakları 

sınıfların hizmet içi eğitim yönetmeliklerinde 
belirtilen usul ve esaslara göre yetiştirilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak is
tiyen sayın üve? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Adaylık devresi içinde göreve son verilme 
usulü : 

MADDE 56. — Sınıf tüzüklerinde belirti
len usul ve şartlara uygun olarak ilgili kurum
ların «Değerlendirme kurulları» nca başarısız
lıklarına karar verilenlerin, atamaya yetkili âmi
rin onavı ile adaylık devresi içinde görevlerine 
son verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sual sormak is
tiyen savın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Adaylık süresi sonunda başarısızlık : 
MADDE 57. — Adaylardan, adaylık süresi 

sonunda sınıf tüzüğünde belirtilen usul ve şart
lara göre yapılacak sınavlarda veya değerlen
dirmelerde başarı gösteremeyenlerin, özürsüz 
olarak bu sınavlara girmiyenderin ve olumlu si
cil alamıyanlarm, kurumların değerlendirme 
kurullarının kararı ve atamaya yetkili âmirin 
onayı ile ilişikleri kesilir. 

Ancak sınıf tüzüğünde adaylık süresi senoımda 

\ 
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yeterlik sınavı konulmuş bulunanların bu sınavı 
da kazanmaları şarttır. 

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

Efendim 33 ncü madde komisyondan gel
miştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet memurları kanun tasarısının 33 ncü 

maddesine Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun 
önergesi istikametinde aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Komisyon Başkanı 
Cavit Tevfik Okyayuz 

33 ncü madde son fıkra. «Genel kadro kanu
nu ile görev yerleri belirtilerek tesbit olunan 
kadrolara atanan memurlar başka bir yerde ça
lıştırılmazlar.» 

BAŞKAN — Komisyon kabul etmiş ve metni 
hazırlamıştır. Hükümet? 

DEVLET PERSONEL DAÎRESÎ BAŞ
KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor. Takriri 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Maddeyi tadil şekliyle 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Madde acık oyları
nıza arz edilecektir. 

KISIM — IV 

Hizmet şartları ve şekilleri 

BÖLÜM : 1 

Atanma 
Temelli atanma : 
MADDE 58. — Adaylık süresini doldurmuş 

ve olumlu sicil almış ve sınıf tüzüklerinde be
lirtilen usul ve şartlara uygun olarak, ilgili ku
rumların değerlendirme kurullarınca başarı
ları tesbit edilmiş bulunanlar atamaya yetkili 
âmirin onayı ile temelli Devlet memuru olarak 
atanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir tadil tak
riri vardır, okutuyorum. «Ancak sınıf tüzüğün
de adaylık süresi sonunda yeterlik sınavı konul
muş bulunanların bu sınavı da kazanmaları 
Şarttır.» 
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Sayın Başkanlığa 

Görürşülmekte bulunan 58 nci maddenin baş
lığını teşkil eden «temelli atanma* matlabı ile 
maddenin içinde geçen «temelli Devlet memuru» 
terimlerinin aşağıda arz edilen şekilde değişti
rilmesini teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

«Temelil atanma» yerine; 

A) Devlet memurluğuna atanma. Temelli 
Devlet memuru yerine «Devlet memuru.» 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal görüşmek mi isti
yorsunuz? Buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, 58 nci madde
nin matlabmda «temelli atanma» diye yeni bir 
tâbir getiriliyor kanuna. Bunun mesnedi memur 
adaylarının muayyen şartları temin ettikten 
sonra tâyinleri sırasında temelli Devlet me
muru olarak atanması üzerinde, maddenin met
ni içerisinde durulmaktadır. 

Arkadaşlarım, «temelli» ^kelimesinin mânası 
asli memurluk karşılığı olarak kullanılıyorsa, 
ileriden beri alışılmış olan asli memurluk ya
hut da, kanunun başından sonuna kadar tetkik 
buyurduğunuzda görürüsünüz ki, hep Devlet 
momurıı olarak geçmektedir. Yalnız bu madde 
de «temelli Devlet memuru» tâbiri kullanılmak
tadır. Benim kanaatim şu; ya her maddede 
aynı tâbiri kullanalım; yahut da, burada da 
bir istisna yapmıyalım. Ben bu bakımdan duru
mu düzeltmek üzere bir takrir verdim, kabul 
buyurulmasmı istirahm edeceğim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, Sayın Ucuzal tamamiyle hak
lıdırlar. Burada adaylıktan bahsediyoruz, aday
lık zaten muvakkat bir işin ifadesidir; aday, 
ya kabul edilecek veya edilmiyecektir. Burada, 
«Temelli» kelimesinin konması tamamiyle ha
şivdir. «Temelli» kelimesi kaldırılıp «atanma» 
demek yerinde olacaktır, «Atama» , demek 
daimi olarak memuriyete alınmak demektir. Bu 
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bakımdan Sayın UeuzaPm takririne iltifat 
buyurulmasım istirham ederim. 

BAŞKAN •— Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu?. 

GEÇİCİ.- KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT 
AK YAR (Denizli) — Katılmıyoruz. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞ
KANI HASAN ŞKÜRÜ ADAL — Efendim 
bu tâbir asli memur mânasına gelmektedir. 
Türkçeleştirdik. Aday da zaten memur hukuku
na tabidir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takriri oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Çoğunlukla kabul edil
miştir. Tadili veçhile maddeyi oylarınıza sunu
yorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT 
AKYAR (Denizli) — Madde ne oldu efendim? 

BAŞKAN —r Komisyon istemiyorsa tadil şek
liyle maddeyi oya koruz. Komisyon geriye isti
yor. Peki. Maddeyi oylamadan evvel, komisyon 
geri istediği cihetle maddeyi komisyona geri ve
riyoruz efendim. 

İstisnai memurluklar : 
MADDE 59. .-4- Cumhurbaşkanlığı Dairesi me

murluklarına, Cumhuriyet Senatosu, Millet 
Meclisi, Başbakanlık, Bakanlıklar özel kalem mü
dürlüklerine, valiliklere, büyükelçiliklere, el
çilere, daimî temsilciliklere, Diyanet İşleri Mü
şavere Heyeti üyeliklerine, Millî İstihbarat Teş
kilâtına bu kanunun atanma, sınavları, kademe 
ilerlemeleri ve derece yükselmelerine dair hü
kümleriyle bağlı olmaksızın, adı geçen memur
luklara tahsis edilmiş derece aylığı ile memur 
atanabilir. 

Birinci fıkrada sayılan memurların bulun
dukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesa
bında ve diğer memurluklara naklen atanma
larında her hangi bir sınıf için kazanılmış hak 
sayılmaz. 

Yukardaki fıkralarda sayılan görevlerde 
bulunan memurların emeklilik kıdemleri yürü
mekte devam eder. 

BAŞKAN— Madde üzerinde bir takrir var
dır. Okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 59 ncu 
maddesinin birinci fıkrasındaki «Cumhurbaş
kanlığı Dairesi» ibaresinden sonra gelen «me-
tmurlıuildarına* kelimesinin, «Cumhuriyet Sena
tosu Millet Meclisi» ibaresinden sonraya alı
narak, fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim 

İstanbul 
Hasan Ekrem özden 

Cumhurbaşkanlığı Dairesi, Cumhuriyet Se
natosu, Millet Meclisi memurluklarına, Başba
kanlık, bakanlıklar özel kalem müdürlükleri, 
valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere, daimî 
temsilciliklere, Diyanet İşleri Müşavere Heyeti' 
üyeliklerine, Millî İstihbarat Teşkilâtına bu 
kanunun atanma, sınavları, kademe ilerlemele
ri ve derece yükselmelerine dair hükümleriyle 
bağlı olmaksızın adı geçen memurluklara tahsis 
edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir. 

BAŞKAN — Sayın özden, buyurun 
HASAN EKREM ÖZDEN (Istanibul) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, verdiğim 
önerge ile büyük bir şey istemiyorum «Cum
hurbaşkanlığı Dairesi memurlarına» denmiş. 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi memur
ları hakkında bir şey söylenmemiş. Böyle bir 
tefrikin yerinde olmadığını Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi memurlarında esasen ih
tisas ve bilgi sahibi olmaları itibariyle onların 
da haklarının bu maddede tedvin edilmesini uy
gun görüyoruz Maddenin ancak «Cumhurbaş-
'kanlığr Dairesi», (memurları) kelimesini çıkar
tarak, ondan sonra «Cumhurbaşkanlığı, Cumhur 
riyet Senatosu, Millet Meclisi memurluklarına» 
denmek suretiyle her üç daireyi de kapsaması
nı rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Takririnizde «Başbakanlık, ba
kanlıklar özel kalem memurlariyle» diyor. Hal
buki, maddede bunun esası «özel kalem müdür
leredir, esas teklifte. 

Siz takririnizde «müdürlüğü» «memurluk» 
delmişsiniz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Evet, «mü
dürlük» olarak tashih edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir takrir daha şu anda gel
miştir, okutuyorum. 
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&ayın Başkanlığa 

59 neu maddenin arz edeceğim sebeplerle 
yeniden komisyonda düzenlenmesini arz ve ta-
lebederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklroğlu 

BAŞKAN — Takririniz hakkında konuşa
caksınız tabiî, buyurun efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, eğer şu 59 neu madde
den maksut, buraların ihtisas erbabı memurlar 
tarafından çalıştırıldığı ve bunların sıra memur
ları olmaması hasebiyle hususi tâyin ve hususi 
ücrete tabi tutulması ise, biraz itiraf edeyim 
ki, ben şey karşılıyorum, arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, şurada, 59 neu mad
de o kadar umumi bir tâbir içinde kaleme alın
mıştır ki, imtiyazlı bir sınıfı getirmişiz ve bu 
memurij'etlere koymuşuz. Eğer gaye bu müesse
selerde bir kısım memuriyetlerin, bu madde 
içinde, bu maddenin şümulü içinde çalıştırıl
ması, terfi ettirilmesi ise ben bu madde ile be
raberim. Ama, bir kısım memurlar değil de. alel
ıtlak, şu Parlâmentoda çalışan bütün memurları 
ise; ki, madde mutlak ayırmıyor, muayyen bir 
kıstaa içinde bu dairelerde çalışan kişiler hariç 
demiyor, hepsini bir getiriyor. Şu kapıdan 
içeriye gelen veya Riyaset icumhur Köşkünden 
içeriye giren insanlara muazzam bir hususiyet 
tanıyor. Madde mutlak. Onun için istirham 
ediyorum, buraların hususiyetine rağmen bura
larda ilk mektep mezunları, lise mezunları ola
rak çalışanlar bu kadroların % 80 ini teşkil 
eder. Peki, bu dairede çalışıyor diye burada bir 
orta mektep diploması ile çalışan memurlarla, 
Devlet Personel Dairesinin bizzat kendi içinde 
çalışan orta mektep diplomasını haiz memur
larla aracında ne f:<r>: var? Ama kasıt, maksut 
şurada çalışan stenograf arkadaşlarsa elbette ki 
bu madde ile beraberim. Bu stenograf arkadaş
lar alelade Devlet dairesinde çalışan zabıt kâ
tipleri gibi değildir. Ama siz getiriniz odacıları, 
teşrifat memurlarını, komisyonlarda çalışan me
murları ve sonra bunlara 'bir 'hususiyet atfedi
niz, «Mecliste çalışıyorlar» diye. Bu, bunlara 
•bir kayırma, bir imtiyaz, bir imkân veriliyor 
gibi anlaşılıyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHÎT 
AKYAR (Denizli) — Meclis için böyle bir kayıt 
yok. özel kalem müdürlükleri için. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Şimdi efendim, anlaşılıyor. Zaten, sözüme de 
başlarken dedim ki; bir kısım insanlara ve hele 
stenograf arkadaşlar ise şu maddedeki kasıt, 
ben madde ile beraberim, dedim. Amaı, alelıtlak 
bütün Meclis memurlarınla ise, zira bana umu
mi mânada geliyor. Okuyorum, o mânayı çıkar
dım. O halde bu şekilde ise Sayın Hükümet 
sözcüsü çıksın, kısaca bu maddeden maksut şua
lardır, desin; mesele kalmaz. 

BAŞKAN — Zannederim yalnız Cumhurbaş-
ktmlığ] memurları umumi, diğerleri müdürlük
ler. öyle mi efendim? Tamam efendim, tescil 
ettik. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bir 
virgül var, yanlıış... 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu'nun, takri
ri maddenin komlisyona iadesi hakkındadır. Sa
yın Kalpakliöğlu takririnizi geriye alıyor mu
sunuz 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın özden'in takriri vardır, 
bir kere daha okutuyorum. («Dinledik» ©esleri) 
Sayın Kalpaklroğlu araya girdiği için, bir kere 
daha okutalım efendim. 

(İstanbul Üyesi Ekrem özden'in önergesi 
yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Sayın özden takririnizi geri mi 
alıyorsunuz? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Müsaade 
ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Hükümet bu takrire katılıyor 
mu? 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI HASAN 
ŞÜKRÜ ADAL — Hayır, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Takriri oyunuza arz ediyorum. Kaibul eden

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

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, 35 nci maddenin &<çık oylamasına 
oyunu ku'llanmıyan sayın üye var mı? Yok.. 

Oy verme muamelesi bitmiştir. 

Devlet Memurları kanun tasarısının açık oy
lamalarının neticelerini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Devlet memurları kanun tasarı-
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sının 13 ncü maddesinin açık oylamasına (99) 
sayın üye iştirak etmiş. (95) kabul, (3) ret, (1) 
çekinser oyla salt çoğunluk sağlanmıştır. 
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Aynı kanunun 25 nci maddesinin açık oyla

masına (93) sayın üye katılmış, (68) kabul (25) 
ret. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine da
ir kanun teklifinin, evvelce Maliye ve Bütçe ko
misyonlarından kurulmuş bulunan geçici komis
yonda görüşülmesi hakkında Bütçe ve Plân Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nuna ek ve geçici maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının evvelce malî ve İktisadi İşler 

ve Bütçe ve Plân Komisyonlarından kurulmuş 
olan ve halen faaliyetine devam eden geçici ko
misyona havalesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Cavit Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — Bu hususta kurulmuş bir ko
misyon vardır. Takrirde bahis konusu kanunun 
aynı komisyonda görüşülmesi hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

i . — Devlet memurları kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Creçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/723; Cumhuriyet Senatosu 
1/567) (S. Sayısı: 664) 

BAŞKAN — 60 ncı maddeden devam edi
yoruz. 

istisnai memurluklara atanmalar : 
MADDE 60. — İstisnai Devlet memurlukla

rına : 
A) Kadro belirli bir sınıf derecelerinden bi

rinde bulunduğu hallerde : 

1. Sınıfın özel tüzüğünün icaplarına göre ve 
liyakat sistemi dâhilinde o sınıfın bir alt derece
sindeki memurlardan, 

2. Sınıfın dışından, bu kanuna tabi bütün 
personelden, 

3. Bu kanuna tabi olmıyan, ancak kanunun 
44 ncü ve 48 nci madde genel şartlarını taşıyan 
kişilerden, 

B) Kadronun belirli bir sınıfın derecelerin
den birinde bulunmadığı hallerde bu kanuna tabi 
olan veya olmıyan ve kanunun 44 ncü ve 48 nci 
madde genel şartlarını taşıyan kişilerden, atan
malar yapılabilir. 

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

İstisnai memurluklara atananlara bu kanunun 
uygulanacak hükümleri : 

MADDE 61. — İstisnai memurluklara kanu
nun 60 ncı maddesinin (A) bendinin 2 ve 3 ncü 
paragrafları ile (B) bendine göre atananlar hak
kında kanunun genel atanma, sınavları kademe 
ilerlemesi ve derece yükselmesi hükümleri dışın
da kalan bütün hükümleri uygulanır. 

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

Atanmada işe başlama süresi : 
MADDE 62. — Bir göreve Devlet memuru 

olarak ilk defa veya yeniden veyahut yer de
ğiştirme suretiyle atananlardan, 

A) Aynı belediye veya köy sınırları içinde 
bulunan memurlar en geç, atanma emrinin ken
dilerine duyurulma gününü takibeden iş günü 
içinde, 

B) Bir belediye veya köy sının dışında 
başka bir belediye veya köy sınırı içindeki bir 
göreve atanan memurlar, yolluklar hakkındaki 
özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 
15 gün içinde, atandıkları göreve başlamak zo
rundadırlar. 

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

linde uygulanacak işlem : 
MADDE 63. — îlk atanmada belge ile isbatı 

mümkün zorlayıcı sebepler dışında ve 62 nci 
maddede kabul edilen süre sonunda, görevine 
başlamıyan memurun atanması iptal edilir. 

Yer değiştirme suretiyle atanan memurlar
dan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler 
dışında ve 62 nci maddede kabul edilen süre so
nunda yeni görevine başlamıyanların görevleri
ne son verilir. 

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

BÖLÜM : 2 

Devlet Memurluğunda ilerleme ve yükselmeler 

Kademelerde ilerleme şartları : 
MADDE 64. — Devlet memurunun kademe

de ilerlemesi için aşağıdaki şartların bulunması 
lâzımdır : 

A) Bulunduğu kademede on az bir yıl ça
lışmış olması, 

B) O yıl içinde olumlu sieil alınış bulun
ması, 

C) Bulunduğu derecede ilerliyebileceği bir 
kademenin bulunması. 

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

Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapıl
ması : 

MADDE 65. — Kurumlar, sınıflarının her 
derecesindeki her kademe ilerlemesini tüzükle
rinde belirtilen aynı tarihte alınacak toplu onay
la yaparlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İlerleme ve yükselmelerde onay mercii : 
MADDE 66.— Kademe ilerlemeleri ve derece 

yüselmelerinde onay mercii, atamaya yetkili 
âmirdir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Derece yükseltilmesi için açık kadro şartı : 
MADDE 67. —-Üst derece kadrosunda açıl

ma olmadıkça Devlet memurlarına derece yük
seltilmesi yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında soru sormak 
istiyen? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Derece yükselmesinde usul : 
MADDE 68. — Sınıfların giriş derecesinden 

gayrı bir derecesindeki kadroda açılma olduğu 
takdirde bir alt derecedeki memurlardan : 

A) Sınıf tüzüğünde derecesi için belirtilen 
en az hizmet süresini doldurmuş, 

B) Sicil bakımından, bir üst dereceye yük
selebilecek nitelikte olduğu kurumunun «değer
lendirme kurulları» tarafından tesbit edilmiş. 

I Olanlar sınıf tüzüğünde belirtilen (yeterlik 
] veya yarışma seçmesi) veya «yeterlik veya ya-
I rışma sınavı» nda başarı gösterdiklerinde üst 
I dereceye yükseltilirler. 

i BAŞKAN — Madde hakkında soru sormak 
istiyen? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Derece yükselmesinde sınav sonuçları : 
MADDE 69. —r- Yeterlik ve yarışnıa sınavını 

kazananların başarı sıralarına göre düzenlene
cek listesi açıklanır ve ilgililere bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak 
istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İstisnai memurluklarda derece yükselmeleri 
ve kademe ilerlemeleri : 

MADDE 70. — İstisnai memurluklara ata
nanlardan : 

A) Bu kanunun 60 nci maddesine göre is
tisnai memurluklara sınıfının bir alt derecesin* 
den yükseltilerek atananların aylık durumları 
ile derecede yükselmeleri ve kademelerde ilerle
meleri sınıf tüzüklerinde belirtilen usulllere ta
bidir, 

B) Bu kanunun 60 nci maddesine göre is
tisnai memurluklara sınıfın dışında, bu kanuna 
tabi olan veya olmıyan personelden atananlar 
kadrolarına tekabül eden derecenin ilk kademe 
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aylığım alırlar ve bu gibiler için kademe ilerle
mesi ve derece yükselmesi uygulanmaz. 

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

Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme : 
MADDE 71. — Sınıf tüzüklerinde belirtilen 

sınıflardaki memurların yine smıf tüzüklerinde 
belirtilen sınıflara geçmek için, şart koşulmuş 
niteliklere sahibolmaları ve yaş hadleri içinde 
bulunmaları kaydiyle, bu sınıfların belirli dere
celeri için açılacak yarışma sınavlarına veya ya
rışma seçmelerine girmeleri caizdir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru Sormak 
isteyen saym üye? Yok.. Maddeyi oylarınıza1 

sunuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Ka-
.bul edilmiştir. 

35 nci maddenin açık oylama sonucunu arz 
ediyorum. Oylamaya 93 sayın üye katılmış, 93 
kabul, salt çoğunluk sağlanmıştır. 

33 ncü maddenin açık oylama sonucunu arz 
ediyorum. Oylamaya 121 sayın üye katılmış, 
116 kabul, 1 ret, 4 çekinser. ıSalt çoğunluk sağ-
Laiiumıştır. 

44 ncü maddenin oylamasına ise 120 saym 
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üye katılmış, 116 kabul, 1 ret, 3 çekinser, salt 
çoğunluk sağlanmıştır. 

ıBir tdkrdr var, okutuyorum. 

(Sayın Başkanlığa 
Cumartesi ve Pazar günleri normal mesaîye 

devam olunmasının oylanmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Aydın Eslkişehir 
iskender Cenap Ege Ömer Ucuzal 

Antalya 
Akif Tekin 

BAŞKAN — Takdiri oylamadan evvel yok
lama yaptıracağım efendim. Çoğunluğu ilgilen
diren 'bir karar olduğu için yoklama yaptırmak 
mecburiyetindeyim. («Takrirlerini geri alıyor
lar» sesleri) 

ıSaym üyeler geri alıyorlarsa mesele yok. 
Gerti .alıyor musunuz efendim 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Alı
yoruz. 

BAŞKAN — Takrirlerini geri alıyorlar. 
Vaktin gecikmiş olması hasebiyle 12.7.1965 

Pazartesi saat 11 de toplanmak üzere Birleşimi = 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

,..>.. .«<.... 
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Devlet Memurları kanunu tasarısının 13 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(la,]t çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi (jürsoytrak 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afşar 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazı Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan ÂH Türker 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Üye seyisi : 184 
Oy verenler : 09 

Kabul edenler : 95 
Reddedenler : 3 
Çekinserler : 1 

Oya katlim ıyanlar : 83 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler) 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
:')sman Alihoeagil 
**akıp lîatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 

O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
ftifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüsevin Kalpakhoglu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çnmralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
I l. Eteni Erdinç 

MALATYA 
i \Tohmpt Zoki Tuluna\ 
i Nüvit Yetkin 
i 

MANİSA 
i Emin Açar 
i Ferit Alpiskender 
i Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

NİĞDE 
îzzct Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Riza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Sövlemezoglu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğhı 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloffln 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Ger erer 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlo 
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VAN 
Ferid Melon 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
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ZONGULDAK 

Tank Remzi Baltan 
\kif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
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C BAŞKANINCA SI 

ÇtLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 

riasan Ata kan 

Hasan Kangal 

4dil Ünlü 

ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

[Reddedenler] 
ÎZMÎR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
SAMSUN 

Refet Rendeci 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Enver Kök 

[Oya katılmtyanîar] 
TABÎÎ ÜYELER 

Ekrem Aeııner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullalı Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavclioğlu 
(î. Ü.) 
Mehmet, özcrîineş 
Selfıhatîin Ozsür 
Mehmet Şükran öakaya 
Sıtkı Hay 
Ahmrt. Yıldız 
Muzaffer Vurdakuler 
(D 

ADANA 
Molımot tînaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Ilaneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
>sman Saim Sarısrüllü 

BALIKESİR 
^nvor Aka (Başkan) 
Mehmet fiiller 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
>abri TopiMinö-lu 

BOLU 
Sırrı U-'^niır^nnoğlu 

BURDUR 
Ömer Faruk Kmaytürl 

BURSA 
İhsan Snhri Çağlayan 
Sil (B.) 
Baki Oiizey 
Şorcf Kayalar (1.) 
Cahit Ortao 

ÇANKIRI 
flazım Daîrlı 

ÇORUM 
Alâeddirı Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmot Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Tlamit Tigrcl 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banjruoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Cirav 

ESKİŞEHİR 
Ömer IVuznl 

GİRESUN 
Mehmet Ir.men 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Del i voli 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
izzet Biran d 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet I lazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nnsrpt Tuna 

KAYSERİ 
Sn a d TTayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Flusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç (Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MANÎ? A 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
tsa Ilisan Binerül 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasalım 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrıılu 

RİZE 
Osman Meodi Acun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
El. Enver Işıklar 

SİVAS 
\hmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
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O. Senatosu B : 114 9 1. 1965 O : 3 
UEFA 

Esat Mahmut Karakurî 
YOZGAT 

lsi.na.il Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Cevat Acıkabil 
Ömer Ergün 

Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir KurutlnoGr?<< 
Nadir Naıiî 

Necati özdeniz 

Zeri» Tüzün 

[Açık üyelikleri 
istanbul 
Tekirdağ 

Yekûü 

290 

http://lsi.na.il


C. Senatosu B : 114 9 . 7 . 1965 O : 3 
Devlet Memurları kanunu tasarısının 25 nci maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.1! 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 93 
Kabul edenler : 68 

Reddedenler : 25 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 89 
Açık üyelikler : 2 

TABU ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 

AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Rıfat Etker 
Mansıır Ulıi3oy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 
Hasan Âli Türker 

BtTLtS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

ÇANAKKALE 
Nihat Altan 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
tbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

(Kabul 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

edenler] 
İZMİR 

Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlîgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 

KÜTAHYA 
İbrahim Etem Erdinç 

MANİSA 
Ferit Alpiskerder 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

NÎGDE 
tzzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

[Reddedenler] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlu 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 

Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söyleanezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Hasan Kangal 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer öbuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 
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MANİSA 
Emin Açar 

ORDU 
Şevket Koksal 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Sıtkı XIIay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
ITalil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim TTanotoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroglu 
Sabit Koeabeynglu 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

C. Senatosu B 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

114 9 . 7 . 1985 O : 3 
SIÎRT 

Abdurrahman Kavak 
TOKAT 

Zihni Betil 

[Oya katılmıyanlar] 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ömer Faruk Kınaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
Kil (B.) 
Baki Oüzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalcuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Tl amit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bnnyruogrln 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
N"izamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deli veli 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
fzzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suat Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Refik TTlımnv 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlı 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteîjt-'oglu 

MUŞ 
İsa ili san Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrultı 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahiı Kurutluoğlu 
Vadir Nadi 
Necati özdeniz 
\T. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

[Açık üyelikler] 

Tekirdağ 1 
İstanbul 1 

Yekûn 
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C. Senatosu B : 114 9 7. 1965 O : 3 
Devlet Memurları kanunu tasarısının 33 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlu 
Galip Afşar 
AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AÛRI 
Salih 1 ürkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Ankan 

BURDUR 
Ömer Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

Oye sayısı 
ö y verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

184 
93 
93 

0 
0 

89 

[Kabul 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer TJcuzal 

GAZİANTEP 
7eki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GUMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rkrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Rnis Kansu 
Hilmi Onat 

edenler] 
Nevzat özerdendi 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei An 

KOCAELt 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal ( 
Zeki Kumrıılu 

SAKARYA 
Turhan Kapan lı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğîu 

TEKlRDAÖ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Bııladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloglu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
^adık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
nasan Atakan 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Adil Ünlü 
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C. Senatosu B : 114 9 7.1965 O : 3 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Eefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
.Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakııler 

ADANA 
Mehmet Un aldı 
Sakıp ön a i 

ADIYAMAN 
Halil Ağar ( t ) 
AFYON KARAHİSAR 
ffcasim Hancıoğlu 
Muştala Yılmaz İnceoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
$abit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Vfausur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

[Oya hatılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Taiât Oran 

BİNGÖL 
^abri Topçuoğlu 

BOLÜ 
SHTI Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 
Haki Güzey 
Şeref Kayalar (İ.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk * 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsdn Banguoğlu 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 

HAKKARİ 
Necip .Seyhan (î. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyaym 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
îzzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet -Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğiu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulıısman 

KONYA 
Muhittin Kılıç (Bşk. V. 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlı 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoglu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağuu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Eefet Rendeci 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğî u 

TOKAT 
Zihm Betıl • 

URFA 
Esat. Mahmut Karakurt 

G. BAŞKANINCA SB 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Ara il Artus. 
Ömer Ergim 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

[Açık üyelikler] 

İstanbul 
Tekirdağ 

Yekûn 

~—«a«S> >-<9 < GSa*——-
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O. Senatosu B : 114 9 . 7 .1965 O : 3 
Devlet Memurlan kanunu tasansının 33 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

T ABD! ÜYELER 
Kcfet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Kahri özdilek 

Solâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkay; 
Haydar Tun<;kanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer T urdaîuaor 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Aiişiroğiu 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Oma.v 
Mansıır Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M, Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Kg** 
Pik ret Tiirfeangü 

üye sayua 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekiııserler 

Oya katünuyanlar 
Açık üyelikler 

184 
121 
Î İ 6 

1 
4 

61 
2 

[Kabul edenlerj 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkarı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin DÜ •' 

DİYARBAKIR 
Asmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
itasını Giray 

ERZİNCAN 
Penini Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğhı 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucıızal 

GAZİANTEP 
] Nrİ2ftH"i«ttİîi Ö'/^ÜÎ 

GÜMÜŞANE 
ilaiit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçiue 

İZMİR 
İzzet Birand 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çam İma 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğh» 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei An 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obıız 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksa 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğiu 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağuii 

NİĞDE 
Kudret Bayban 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylftmezo£k; 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladuğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

C. Senatosu 
URFA 

Vasfi Gerger 

B 

UŞAK 
Kâmil Cırçkunoğlu 

YOZGAT 
Artukmaç 

ismail Yeşilyurt 
•Sadık Artukmaç 

114 9 - 7 . 1965 O : 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
fevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇÎLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 

Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Uner 
Adil Ünlü 

[Reddeden] 

KONYA 
Ahmet Onar 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

M. Cemal Yıldırım 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
SAMSUN 

Refet Rendeci 

[Oya katılmty anlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Emenullah Çelebi 
Mehmet özguneg 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Öna) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Ilancıuğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfza Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğiu 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİLECİK 
Taiât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topeuojrlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
liâzım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DtYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan ( t Ü.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

IZMIR 
Enis Kansıı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Mazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat. Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Helik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Audülkehm Saraçoğlu 

MUŞ 
Isa Ilisan Bingöl 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Zihni Beti! 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Fcrid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyıdoğau 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
\rnil Artus 

Sadi Koçaş 
Kııver Kok 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
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[Açtk üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Devlet Memurları kanunu tasarısının 44 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎÎ ÜYELEK 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Kâravelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkay; 
Haydar Tunçkauat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Kifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üy@ sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

184 
120 
116 

1 
3 

63 
2 

[Kabul edenler j 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 
Hasan Âli Türker 

BITLÎS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkau 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
N.i.xiiui ettin özgü! 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarfoun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğln 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
tzzet Birand 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoj?in 

NEVŞEHİR 
L. §. Atasa&un 

NIGDB 
Kudret Bay han 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kum ruhi 

RtZE 
Osman Mecdi Ağan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
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SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Eifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylem ezoğh; 

C. Senatosu B 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zalo^hı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

114 9. 7.1965 O :3 
URFA 

Vasfi Gerger 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik înei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksa] 
Nadir Nadi 
Rakip Üner 
Âdil Ünlü 

[Reddeden] 

KONYA 
Ahmet Onar 

İSTANBUL 
M. Cemal Yıldırım 

[Çekinserler] 
İZMİR 

Ömer 1/utiü Bozeah 
SAMSUN 

Refet Rendeci 

[Oya kattlmtyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
SıCkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİE 
Enver Aka (Başkan) 

BtLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
thsan Sabrı Çağlayan
d ı (B.) 
Şeref Kayalar (1.) 

ÇANKD3I 
Hâzıın Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğln 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GÎRESUN 
Mehmet İzm en 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulu soy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoelü 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Esat Mahmut Karakurî 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANİ 

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğhı 
NVeati özdeniz 
Ne Zerin Tüzün 
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/Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

114 NCÜ BİRLEŞİM 

9 . 7 . 1965 Cuma 

Saat : 11,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat 
Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia 
edilen yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu (10/3, 
10/5) 

2. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se

çimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA IVEDlLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Devlet memurları kanunu tasarısı

nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/723; Cumhuriyet Senatosu 
1/567) (S. Sayısı : 664) [Dağıtma tarihi : 
5 . 7 . 19651 (Bitiş tarihi : 25 . 9 . 1965) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BtR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK İŞLER 
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

IŞLER 
1. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka

nuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla de
ğiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine da
ir kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/676; Cumhu
riyet Senatosu 2/163) (S. Sayısı : 655) [Dağıt
ma tarihi ; 24 , 6 , 1965] (Bitiş tarihi: 25.9.1965) 

2. — Cezaların infazı hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kaibul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/860, Cum
huriyet Senatosu 1/564) (S. Sayısı : 656) [Da
ğıtma tarihi : 29 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 
26 . 7 . 1965) 

3. — Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı 
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen met
ni vo Cumhuriyet. Senatosu içişleri, Millî Sa
vunma, Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/518, 
Cumhuriyet Senatosu 1/542) (S. Sayısı : 657) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 
5 . 8 . 1965) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın 
onaylanmasının u}rgun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, 
Ulaştırma ve imar ve iskân, Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/617, Cumhuriyet Sena
tosu 1/548) (S. Sayısı : 658) [Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 13 . 8 . 1965) 

X 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi He
yeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafın
dan, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 
tarihli Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak 
kabul edilen metnin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komis3ron raporu (Millet Mec
lisi 1/862, Cumhuriyet Senatosu 1/565) (S. Sa
yısı : 661) [Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1965] (Bi
tiş tarihi : 19 . 7 . 1965) 

(Devamı arkada) 



6. — Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabri
kası tamirhanesine ait kerpiç binada 26.1.1949 
gecesi çıkan yangın neticesinde Hazine lehine 
doğan alacağın affı hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi îşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
2/820, Cumhuriyet Senatosu 2/165) (S. Sayı
sı : 660) [Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1965] (Bi
tiş tarihi :23 . 9 . 1965) 

X 7. — «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Mil
lî Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin Sta-
tütüleri hakkında Andlaşma» ve Eki mektupla

rın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yon raporu (Millet Meclisi 1/166; Cumhuriyet 
Senatosu 1/566) (S. Sayısı : 662) [Dağıtma ta
rihi . 1 . 1 . 1965] (Bitiş tarihi : 23 9.1965) 

8. — Toplum zabıtası kurulması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kaibul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve 
Bütçe ve Plân komisyonları ra/pörlari (Millet 
Meclisi 1/768, Cumhuriyet Senatosu 1/568) (S. 
Sayısı : 663) [Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 25 . 9 .1965) . 
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