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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşının, Ha

rita ve plânlara ait işaretlerin konması hakkın
daki kanun teklifi görüşüldü ve kanun kabul 
edildi. 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
görüşüldü ve kanun kabul olundu. 

özkaya Mehmet Şükran'm, Kurucu Meclis 
üyelerinin özlük hakları hakkındaki kanun 
teklifi görüşüldü ve komisyona geliverildi. 

Koksal Osman, Küçük Sami, O'kan Sezai, 

Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, özgüneş Meh
met ve Karavelioğlu Kâmil'in, 1924 tarih ve 
491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı 
hükümlerinin kaldırılması ve bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin re
daksiyonu yapılan maddelerinin gözden geçi
rilmesine başlandı. 

Birleşime son verildi. 
Başkan 

Küçük Sami 
Divan Kâtibi Divan Kâtibi 

Çelebi Emanulldh Karavelioğlu Kâmil 

»>•<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,10 

BAŞKAN — Yıldız Ahmet 
KÂTİPLER : Çelebi Emanullah, Karavelioğlu Kâmil 

BAŞKAN — Nisap vardır. Celseyi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 
Sezai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, özgü
neş Mehmet ve Karavelioğlu Kâmil'in, 1924 ta
rih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
bâzı hükümlerinin kaldırılması ve bâzı hükümle
rinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Temsilciler Meclisi Seçimi kanun teklifi (2/152) 
(D 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Seçim Kanu
nunun müzakerelerine son vermek üzere çalışma
lara ondan sonra başlamak yerinde alacaktır. 
Teklif e f o r u m . 

BAŞKAN — Seçjm Kanunundaki değişikttk-

(1) Revizyonla ilgili basmayazı 12.12.1960 ta
rihli 5B neti, Birleşim tutanağı sonuna eklenmiş
tir. 

ler üzerinde teklifler vardır. Lütfen teklifinizi 
izah eder misiniz? 

ATAKLI MUCtP — Gündemin ilk maddesi
ne alınmasını teklif ediyorum. Gündeme dâhil 
değildir. 

Efendim, Seçim Kanununun redaksiyonu İği
nin dörtlü bir komitenin' hizmetine alınması 
Heyetiniz tarafından tensibolunmuştu. îzah ve 
ibareler çok kısadır, kısa zamanda çıkabilir. 
Süratle basımını temin maksadı ile gündeme 
alınmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil
miştir. -

AKSOYOĞLU REFET— Değişiklikleri kı
sa kısa geçiyorum : 

2 nei maddede, gerekli tanzim yapılmış, Dev
let Başkanı başa alınmak suretiyle hurufu heea 
sırası takibedilmiştir. 

2 -
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5 nci maddede, b fıkrasında, «her kasaba ve 

her ilçedeki mahalle muhtarları» şeklinde bir 
ibare vardı. (Kasaba), (bucak) oldu. Burada 
bir de «ilkokul başöğretmenleri» diyordu. Köy
lerde birer öğretmen olan yerlerde aynı zaman
da bu öğretmenler başöğretmen oldukları için 
bunu böyle değiştirdik -. «Bucak ve ilçe merkez
lerindeki ilkokul başöğretmenleri» 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, bu b 
fıkrası şu şekilde daha açık bir hal alır : (Her 
bucak ve ilçedeki : 

T. Mahalle muhtarları, 
2. İlkokul başöğretmenleri, 
3. Bulunan yerlerde, meslek teşekkülleri, 
4. Siyasi parti yönetim kurulları). 
Bu şekilde oya konmasını teklif ediyorum. 
AKSOYOĞLU REFET — Suphi Beyin tek

lifine iştirak ederiz. Daha iyi. 
BAŞKAN — Suphi Beyin teklifini oyunuza 

arz*ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Aynı maddenin devamında (Bu kurullar il 
merkezinde toplanacak, il temsilci seçme ku
rullarına iştirak etmek üzere) deniyor. 

Turhan Feyzioğlu mütalâasında (Bu çok az
dır, ilçelerin ekseriyetle nüfusları azdır, âzami 
40 bine kadar çıkıyor) diyor. Bunun iki misline 
çıkarılmasını teklif ediyorlar. 

ATAKLI MUCİP — Ben bir şey ifade ede
ceğim. «Bunların böyle az tutulması yolsuzluk
lara sebebolabilir, daha çok kalabalık tarafın
dan seçilirse, daha kaliteli insanlar seçilebilir» 
dediler. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Her iki bin için 
bir delege gelecek. 10 binde bir denmiş, şimdi 
5 e çıkacak. 20 bin olursa 10 olacaktır. Daha 

_ kalabalık heyet ile gelsin dediler. 
AKSOYOĞLU REFET — Buraya nüfusu 4 

bine kadar olanlar iki dersek olur. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Olduğu gibi ka

lacak. Gösterilen adedleri yükselteceğiz, iki ye
rine beş getirecek. 

AKSOYOĞLU REFET — On bin ile 20 bin 
arasındaki on beş bin ne olacaktır? Bir fıkra 
ilâve etmek suretiyle her iki bme bir olmak 
üzere kaydını ilâve etmek lâzımdır. Nispetleri 
değiştirebiliriz. 20 bin ile 30 bin arasında on bin 
fark vardır. Bunlar nazara alınarak düzeltilme
lidir. 

Artırmayı kabul edenler... 
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KARAVELİOĞLU KÂMİL — On bine beş, 

yirmi bine 10... Bu nispette artsın. 30 binde 15 
olacaktır. Her iki bine bir isabet etmek üzere 
muntazaman artırılması mı isteniyor1? 

AKSOYOĞLU REFET — Karavelioğlu ar- . 
kadaşımızm söylediği gibi, her iki bine bir kişi 
olursa 30 bin ile 50 bin arasında 20 bin fark var
dır. Bu nispete göre taksim olursa 30 bine on 

j beş, 50 bine yirmi kabul edilecektir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 10 bine kadar 
muntazam nispetlerde gitsin. Ondan sonra bir 
buçuk misli olarak, (5) yedi olacak, (10) on beş 
olacak. 

BAŞKAN — Teklifleri oyunuza arz ediyorum. 
Evvelâ buradaki yazılı miktarların artırılma

sı hakkındaki teklifi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu artırmanın şu esasa göre yapılması hak
kındaki teklifi oylıyacağım : 

10 bine kadar 5 
20 bine kadar 10 
30 bine kadar 15 " ' '*'"' 
50 bine kadar 20 
80 bine kadar 25.... 
ATAKLI MUCİP — Efendim, 80 bin nüfus-

1 u il cemiz yoktur ki 
KARAVELİOĞLU KÂMlL — Var, Fatih il-

'çesi var. 
AKSOYOĞLU REFET — Efendim, komisyo

nun nispetlerini muhafaza etmek suretiyle, bu 
artırmanın yapılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun nispetleri muhafa
za edilmek şartı ile bu artırmanın yapılması husu
sunu oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, Feyzi
oğlu Üniversitelerarası Kurul mevzuunda, «An
kara Üniversitesi 10; İstanbul Üniversitesi 8, İs
tanbul Teknik Üniversitesi 7, Ege'den 4 kişi gele
cek. Bizden ikişer kişi gelecek. Bu kadar kalaba
lık içinde biz söz sahibi olamayız. Söz sahibi ola
bilmemiz için bu son aded 4 e çıksın» diyor. 

KÜÇÜK SAMİ — Anladığıma göre bu pro
jenin sahibi Turhan Feyzioğlu, Orta - Doğu Üni
versitesinden iki kişi gelirse 7 - 9 kişinin arasın
da biz azınlıkta kalacağız derler. Ya bizim duru
mumuz ne olacaktır? 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ ~ Muammer Aksoy 
dediler M,/ «Eğer ii temsilcileri seçimlerini bir 
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gün evvele getirirseniz aynı şahısları mütaad-
dit yerlerden seçme imkânı azalmış olur. iki 
yerden seçilirse bir diğer yeri tercih edecektir. 
Halbuki pratikte bir yerde, bir şahsın, üyelerin 
en çok reyini toplar. Bu vaziyette yedekler ge
lecektir. fi temsilcileri seçimlerini iki gün evvele 
alınması daha iyi olur». 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bilhassa il 
temsilcilerinin öne alınmasında mahzur vardır. 
Diğer teşekküller ikinci, üçüncü gün de yapa
bilirler. Köy temsilcileri kazaya gelecek, kaza
da işler bitecek vilâyete gelecekler. Devlet emir
leri köylere kadar gidecek ondan sonra işler baş
lıya cak. İllerin zamanını kısa yapmaya gelmez. 

Burada «onbeş gün içinde» diyoruz. Kanu
nun çıktığından itibaren üçüncü günü partiler 
seçim yapabilir. İllerin zaman tahdidine itirazın 
mahzuru vardır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Yapılacak birçok 
işler vardır. Meselâ avukatlar memleketin muh-
telii köşelerinden toplanacaklar, hareket ve za
man tasarrufu bakımından il temsilcileri öne alı
nabilir. Bundan büyük mahzur yoktur. 

Arkadaşımızın ikinci temas ettikleri noktada 
haklıdır. En geç onbeş gün içinde bitirsin deni
yor. İl temsilcileri iki üç gün evvele düşürülebi
lir, mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Teklifler var. Onları reyinize 
arz edeceğim : 

Karavelioğlu'nun teklifi; burada yazıldığı gi
bi kalsın şeklindedir. 

Suphi Gürsoytrak'm teklifi ne il temsilcileri
nin iki gün önce seçilmesi merkezindedir. İki 
gün evvel, yani il temsilcilerinin on üç gün için
de seçilmesini teklif ediyorlar. Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

AKSOYOĞLU REPET — «En geç 13 gün 
içinde» şeklinde mi değişecek? 

BAŞKAN —Evet. 
Atatürk ve Orta - Doğu Teknik Üniversite

sinden Üniversitelerarası Kurula katılacak olanr 
lârm 2 serden 4 ere çıkarılması hakkındaki tek
lifi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

AKSOYOĞLU REFET — Anayasaya uygun 
olarak, «İşçi, esnaf, tarım kurullarınca» şeklin
de değiştirildi. 

Bir de, (Adaylar ifa ettikleri görev dolayı-
siyle) diye başlıyan ibarenin buradan çıkması 
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ile bâzı mahzurlar meydana geliyor. İlim Heyeti 
tasarısında böyle değildir. 

Bu hususta Muzaffer Bey izahat verecek. 
YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 

burada ifa edildiği şekilde kalırsa sadece üni
versite öğretim üyeleri bu hükümler dışında ka
lacaklardır. Burada bizim koyduğumuz madde
yi koymak lâzımdır. Aksi halde Temsilciler Mec
lisine bir öğretmen, bir asker gelemiyecektir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, ben 
bir şey anlıyamadım. Lütfen bu husus bir daha 
izah edilsin. 

AKSOYOĞLU REFET — 18 nci maddeden 
şu fıkrayı okuyorum : 

(Adayların, ifa ettikleri görev dolayısiyle 
seçimden belli bir müddet önce bu görevlerin
den istifa etmelerini gerektiren her türlü hü
kümler, bu kanunun uygulanmasında nazara 
alınmaz.) 

Her ikisinde de olduğu için bu kısmı kaldı
ralım. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Evvelâ bizimkini 
okuyun. 

«Yukarda okunan fıkra tekrar okundu.» 
AKSOYOĞLU REFET — Efendim, (gerek

tiren) den sonra, (Yasama Meclisi üyeliğinin 
bu kamu hizmeti ile birleşemiyeceğine veya 
bağdaşamıyacağma dair olan) ibaresinin ilâ
vesi lâzımdır, diyorlar. 

BAŞKAN — Vaziyet şu. O ibare İlim He
yeti raporunda vardı, çıkmış. Onlar bu ibare 
kalsın, diyorlar. 

AKSOYOĞLU REFET — Çünkü, biz Ana
yasanın 9 ncu maddesinde şöyle diyoruz : 

(Devlet veya diğer kamu tüzel kişileriyle 
bunlara bağlı teşekkül ve ortaklıklarda görevli 
iken Temsilciler Meclisine üye seçilenler, bu 
Meclis sona erinceye kadar görevlerinden izinli 
sayılırlar. Ancak üniversite öğretim üyeleri bu 
kayda tâbi değildirler.) 

Buradaki hüküm bunu da kapsıyor. Burada, 
'kanunda öğretim üyeleri bu kayda tâbi değil
dir, tezat teşkil ediyor. Üniversite üyeleri seçil-
seler de izinli sayılamaz. 

İkincisi, askerler de gelemez. («Onuncu 
maddeyi okuyalım» sesleri) 

9 ncu maddede yeri; il maddeleri saklı kal
mak suretiyle, diyor. (Dokuzuncu maddeyi oku
yalım, sesleri) 

(Anayasanın 9 ncu maddesi tekrar okundu.) 
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AKSOYOĞLU REFET (Devamla) — Üni

versite üyeleri bu hükmün dışında, tamamen 
tezat oluyor. 

KAPLAN KADRİ — Üniversite öğretim 
üyeleri kayda tâbi değildir. Yani izinli addedi
lemezler. Üniversite Kanunu günde iki saatten 
haftada on saat olacak, on saatten sonra zama
nını bu Mecliste geçirdi mi de izinli sayılamaz. 

BAŞKAN — Üniversite üyeleri de izinli sa
yılsın, denilmektedir. 

O'KAN SEZAÎ — Efendim, Anayasadaki 9 
ncu maddenin son cümlesi çıkacak olursa, yâni, 
«Ancak, üniversite öğretim üyeleri bu kayda 
tâbi değildir.» cümlesi çıkacak olursa tezat ken
diliğinden ortadan kalkar. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, madde 
(buraya gelmiş olan Temsilciler Meclisi üyesi 
olan, üniversite öğretim üyelerinin vazifelerini 
kısıtlayan hüküm koymaktadır. Burada tezat 
yoktur. Halbuki Refet Bey, böyle bir hüküm 
olursa adaylıklarını koyamazlar, diyor. Bu hük
mün adaylıkla alâkası yokjur. 

AKSOYOĞLU REFET — Hayır efendim, 
adaylık değil. Adaylıkla alâkası yoktur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
Teklifi bir daha okuyun. 

AKSOYOĞLU REFET — Bu eskisi gibi bu
raya konmuş olacak : 

(Adayların, ifa ettikleri görev dolayısiyle 
seçimden belli bir müddet önce bu görevden 
istifa etmelerim gerektiren veya Yasama Mec
lisi üyeliğinin bu kamu hizmeti ile birleşemiye-, 
ceğine veya bağdaşamıyacağma dair olan her 
türlü hükümler, bu kanunun uygulanmasında 
nazara alınmaz.) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Mu
zaffer Bey. 

YURDAKULER MUZAFFER — Daha ev
vel bir memurun aday olabilmesi için 6 ay ev
vel istifa etmesi lâzım idi. Bugün bu hükümle
rin cari olmadığını belirten elde bir vesikamız 
yok. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Biz bunu çı
karırken şunu düşündük. Hem Yasama Mecli
sinde üye olup, hem de Temyiz Başkanlığı, Ik-
sadi Devlet Teşekkülü Reisliği yapmasın. Bu
raya gelecek şahıs oraya gitmesin. Şimdi biz 
buna müsaade edince gene oraya, gitmesini isti
yoruz, demektir. 
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AKSOYOĞLU REFET — 9 ncu maddeye 

şu hükmü koyduk : (Bu seçim sona erinceye 
kadar görevlerinden izinli sayılırlar.) Yalnız, 
arkadaşlar hazırlarken bir şey düşünmüşler. Gö
revliler izinli .sayılacaklar. 

Âmme hizmeti görmiyenler için ihtilâf yok
tur. Yalnız buradatbir tek avukatlık vardır. Avu
katlar âmme hizmeti yaptıkları için, bu hüküm 
vazifeye alınacak avukatları tatmin etmiyos. Bu 
mahzuru önliyecek hüküm koymak lâzımdır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bu tezatlarla 
altı avukat zarara uğrıyacatea uğrasın. 

AKSOYOĞLU REFET — O zaman askerler 
girmiyor. Memuriyetle bağdaşmıyor, belirtmek 
lâzımdır. (Memurlar da izinli addedilir) diyece
ğiz. (Memurlukla, Yasama Meclisi üyeliği ıblrleşe-
mez) hükmü ıbâki kaldıkça memur ve askerlerin 
hiçbirisi gelemez. 

YURDAKULER MUZAFFER — Yediler Ko
misyonundaki arkadaşlarımız 4)u kaydı vuzuh kes-
ıbetsin diye koymuşlar, buna rağmen inanamıyo
ruz. Buna karşılık ilim Heyeti bir başka madde
de başka bir hükümle geliyor. Müsaade ederseniz 
7 lerden bir arkadaş meseleyi baştan ele alsın, te
nakuzlar düzeltilsin. 

ERSÜ VEHBÎ — Biz bir Anayasa yaptık. 
Kontenjan verdik. Bu anayasanın hükümleri ca
ridir. Bu »geçici Anayasanın devamı mıüddetince, 
Temsilciler Meclisi üyeleri için diğer kanunla
rın hükümleri işlemiyecektir. 

O'KAN SEZAÎ — Efendim, ıbenim endişem 
şuradadır : önünüze 'getirdiğimiz maddeyi ilim 
heyetine gönderiyoruz, 72 saat sonra ilim heyeti 
maddeyi şu ilâve ile önümüze getiriyor. Acaiba 
mütaakıp 72 saat sonra aynı madde başka bir ta
dille önümüze gelecek mi, gelmiyecek mi. 72 saat 
sonra tekrar önümüze başka türlü gelecekse bu 
kanun çıkmasın. Bir boşluk varsa ıbunu doldura
lım, ondan sonra kanun çıksın. 

BAŞKAN — Sözcünün bir teklifi var. Bu iba
renin dâhil edilmesini istiyor. 

ÇELBBÎ EMANULLAH — Gazeteciler âmme 
hizmeti yapıyorlar mı?, yapmıyorlar mı! 

AKSOYOĞLU REFET — Hayır. Avukatlar 
kanunen âmme hizmeti yapar sayılır. 

BAŞKAN — Sözcünün teklifini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Silinen fıkra ilâve edildi. 

AKSOYOĞLU REFET — Diğer bir maddeyi 
açıklıyorum. 

5 — 
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BAŞKAN — Arkadaşlara meseleyi açık ola

rak izah ediniz lütfen, zira anlıyamıyoruz. Mad
de şudur deyiniz. 

AKSOYOĞLU REFET — Yüksek Secim Ku
rulunun teşkili, 'Seçim Kanununda şöyledir; 

Yüksek Seçim Kurulu • 
MADDE 120. — (Muaddel 17 . 11 . 1954 -

No. 6272) — Yüksek Seçim Kurulu bir başkan 
ve on üyeden teşekkül öder. 

Temyiz Mahkemesi Birinci Reisi Kurulun 
Başkanıdır. Kendisinin (bulunmadığı hallerde, 
kurulda mevcut daire reislerinden, yoksa, üyeler
den en kıdemlimi başkana vekâlet eder. 

Kurul üyeleri Temyiz Mahkemesi ve Devlet 
Şûrası Reis ve azaları arasından kendi umumi 
heyetlerince beşer asıl ve üçer yedek olmak îkere 
kur'a ile teSbit olunurlar. 

Yedek üyeler kurula kıdem sırasına göre alı
nırlar. 

Kurulda boşalan yerlerin yedeklerle ikmali 
kabil olmazsa yeniden kur'a çekilir. 

Şimdi /bu muaddel maddeyi 1950 deki Seçim 
Kanununda olduğu gibi düzeltmek istiyoruz. 

YURDAKÜLER MUZAFFER — Yeni metni 
okuyorum : 

(Yüksek Seçim Kurulu, bu kanunun yayımı
nı takibeden iki gün içinde bir başkan ve altı üye
den kurulu olmak üzere aşağıdaki tarzda seçilir;» 

Yargıtay Genel Kurulu, kendi üyeleri arasın
dan gizli oyla altı kişi, 

Danıştay Genel Kurulu, kendi üyeleri arasın
dan gizli oyla baş kişi seçer. 

Bunlar, gizli oy ve salt çoklukla aralarından 
ıbir başkan ve bir başkanvekili seçerler. 

Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından kur'a 
ile ikişer üye yedek üyeliğe ayrılır. 

Başkan ve Başkanveldli kur'aya girmezler.) 

BAŞKAN — Bir eski Seçim Kanunundaki 
madde okundu. Bir de daha evvel bizim kabul 
ettiğimiz madde son alacağı şekille birlikte okun
du. Şimdi eski Seçim Kanunundaki ifadenin 
buraya geçmesi teklif edilmektedir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bu teklifi des
tekliyorum. Çok haklı ve demokratiktir. 

BAŞKAN — Eski Seçim Kanunundaki ifade
nin aynen buraya ilâvesi hakkındaki teklifi oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler,.. Kabul edilmiştir. 
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AKSOYOĞLU REFET — 25 nci maddede, 

boşalan üyeliklere yedeklerin çağırılması meselesi 
var. 

Feyzioğlu'nun mütalâası şu: Yemin merasi
minden sonra istifalar olursa, her hangi bir 
anlaşma ihtimali dolayısiyle yedek çağırilmasm. 
Bunun dışında ölüm halinde ve elinde olmıyan 
sebeplerden dolayı üyeliği1 iptal edilirse, üyeliğe 
yedeği gelmiyecektir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Yemin mera
siminden sonra boşalan üyeliklere hiç, kimse gel
miyecektir 

MADANOĞLU CEMAL — Evet. 
AKSOYOĞLU REFET — O zaman bizim, yap

tığımız madde doğru. 33 ncü maddedeki para ce
zasını az görüyor ve 500 liraya, kadar çıkarın 
diyoruz. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı! Olmadığına 
göre para cezasının 100 liriadan 500 liraya çıka
rılmasını oylarınıza, arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyeînler... Kabul edilmiştir. 

AKSOYOĞLU REFET — 35 nci maddede 
«mehil» tâbiri geçiyor. Bunu «süre» olarak de
ğiştiriyoruz. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Etendim, de

min illerin seçim süresini 15 günden 13 e indir
dik. Arkadaşlar oylarını verdiler ve kabul edildi. 
Ben hata dedim. Ben bu hususta görüşümü arz 
etmek isterim. Yeniden konuşulsun ve oylarısın. 

BAŞKAN — Bu hususun yeniden görüşülüp 
oylanması isteniyor. Bu hususun yeniden görü
şülüp oylanmasını arz ediyorum. Kabul edenler . 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Demin alınan 
kararın iptalini istiyorum. 

BAŞKAN — Demin alınan kararın iptaline 
dair Karavelioğlu arkadaşımızın yaptığı teklifi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler'... Kabul 
edümiştir. . 

2. — Vazife ile dış memleketlere gidecek olan 
M. İhsan Ktzıloğlu ile Dışişleri Bakanı ve 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı Vekili Selim, 
Sarper ve Maliye Bakanı Ekrem/ Alie-an 'm avdet-
lerine kadar, İçişleri Bakanına Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Fahri özdilek'in, Dışişleri 
Bakanına, Ticaret Bakanı Mehmet Baydur'un, Ba-
$\n - Yayın ve Turizm Bakanına da Devlet Ba
kanı Nasır Zeytinoğlu'nun ve Maliye Bakanına 
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da Gümrük ve Tekel Bakam Fethi Aşkın'm Ve- ı 
bittik etmelerine dair Devlet Başkanlığı tezkeresi I 
(3/54) 

BAŞKAN — Efendim, Devlet Başkanından I 
gelen bir yazı var, okuyoruz: 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 
Vazife ile dış memleketlere gidecek olan M. I 

İshan Kızıloğlu ile Dışişleri Bakanı ve Basın -
Yayın ve Turizm Bakanlığı Vekili Selim Sarper 
ve Maliye Bakanı Ekrem Alican'ın avdetlerine 
kadar, İçişleri Bakanına Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Fahri özdilik'in, Dışişleri Baka
nına Ticaret Bakanı Mehmet Baydur^un, Basın -
Yayın ve Turizm Bakanına da Devlet Bakanı 
Nasır Zeytinoğlu'nun ve Maliye Bakanına da 
Gümrük ve Tekel Bakanı Fahri Aşkın'm Vekil-
ı ;k etmelerinin uygun görüldüğünü arz ederim. 

Devlet Başkanı 
Org. Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efen
dim. 

Buyurun Osman Koksal. 
KOKSAL OSMAN — Dün bu mevzularda 

ayrıca konuşuldu. Anayasa'nm tadili için % 70 
nispeti kabul edildi. Eğer rakam olarak 109 ki
şi olursa Anayasa tadil edilebiliyordu. Fakat bu 
rakam nerden ve nasıl çıkarılmıştır, bunun izahı
nı anlamak mümkün değildir, izahı mümkün bir 
rakam bulmak daha iyi olacaktır. Eğer Anayasa
nın tadili kolayca mümkün olursa Meclisi zedele
miş oluruz. Çünkü buraya Meclisi feshetmek mad
desi de dâhildir. Benim teklifim bu % 70 nis
petinin daha izahı mümkün bir rakam olarak tes-
bit edilmesidir. 

OTCAN SEZAİ — Bu kabul nispeti % 76 e çı
kacak olursa o zaman Temsilciler Meclisinde bu 
kanunun çıkması için iştirak edeceklerin nispeti j 
hiç değilse % 50 - 51 i buluyor. Aksi halde % 40 
m açıklanması güçtür. Zaten bu 'hususta samimi
yet ön plânda gelmektedir. Hepimizin isteği de, 
ciddî olarak benimsediğimiz bu Meclisin feshedil-
memesi hususunda birleşmiş olmamızdır. Bunu 
açıklıyacak olan bir formülü bulabilmek için, biz, 
nispetin % 75 e çıkarılması uygun olur diye dü
şündük ve bu şekilde huzurunuza geldik efen
dim. I 

BAŞKAN — Efendim, Anayasanın değişti- I 
rilmesi hakkında; dün geceki konunun tekrar gö- | 
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i rüşülmesi için teklif yapıldı ve % 70 nispetinin 

% 75 e çıkarılması hususu üzerinde müzakere açı
yoruz efendim. 

Söz, Vehbi Ersü'nün, buyurun efendim. 
ERSÜ VEHBÎ — Efendim, arkadaşlarımız 

samimiyet g&tererek, bu nispet burada % 75 e 
çıkarılırsa, diğer taraf da % 50 yi bulur ve ge
çer. Anayasa yetkisi de kolayca mevcut olduğu 
için gerekince Kurucu Meclis kolayca feshedilebi-
lir efendim. Efkân umumiyede de bu böyle anla
şılır. Bu zedeleyici bir hükümdür. Ben teklif edi
yorum; Anayasanın bir maddesi değiştirilebilir, 
fakat fesih bunun dışındadır. Burada bir mes
net bulabilmek için % 60 kabul edilişe - ki, bu
nu ben teklif etmiştim, yine teklif ediyorum - bu 
suretle 2/3 kabul etmiş oluruz. Bendeniz % 66 
nm oya konmasını ve Anayasanın değiştirilemi-
yeceğinin garanti altına alınmasını rica ediyo
rum. 

KÜÇÜK SAMİ — Ben de Vehbi Beyin fik
rine iştirak edeceğim. Dün de aynı mevzu üzerin
de bir nebze konuştuk. Eğer biz Anayasamızı 
evvelce o katı şartları altında yapmamış olsaydık 
13 Kasım tarihli kararımızla 14 arkadaşımızın ay
rılmasını icabettiren sebepleri de önlemiş olurduk. 
Yine samimî olarak arz etmek isterim ki, eğer ef
kârı umumiyeyi bulandıracak bu maddelerden 
başka maddeler de mevcutsa bunları da hemen 
burada tashih edelim. Ve icabederse (Kurucu 
Meclisin şu şu maddeleri hiçbir suretle değiştiri
lemez) diye teklifimizi yaparak görüşüp kesin 
karara bağlıyalım. Fakat bu müessese işliyemez 
(hale geldiği zaman da değiştirme imkânlarından 
kendimizi mahrum bırakmıyalım. Bir an evvel 
neticeye varmamız elzemdir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Arkadaşlar, 
dün bu mevzuları saatlerce konuştuk, önümüz
de muhtelif teklifler var: Vehbi Beyle Sami Be
yin, Siezai Beyin, Osman Koksal arkadaşımızın 

i teklifleri ve bir de dünkü 2/3 nispeti teklif edil
mektedir. Bunları oylamak cihetine gidersek hem 
müzakereyi uzatmamış hem de dana salim bir yol 
tutmuş oluruz kanaatindeyim. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, bunların 
hepsi için ayrı ayrı rakamlar var. Meselâ % 66 
nispetine göre Temsüciler Meclisinden 90 kişi, 
bizim de hepimiz iştirak edersek ikimizin topla
mı 113 kişi eder. O zaman diğer taraf aleyhte 
biz lehte olursak bu hesaba göre Anayasayı de-

I ğiştirebiliriz. Aksi ihtimalde, onlar Anayasanın 
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değiştirilmesini isterler biz istemezsek bu takdir- , 
de 270 kişi istemiş olsalar bile bizim aramızdan S 
kişiden fazla bulabilirlerse değiştirebilirler, bu
lamazlarsa değiştiremezler. 

Şimdi, % 70 de hal tarzı: Onlar reddeder ve 
biz değiştirmek istersek; bu ihtilaflı durumda, 
bizden 23 kişi katılıp, onlardan da 109 kişi katı
lırsa bu mümkün ki toplam 132 kişi oluyor. Ak
si olursa: Onlardan 272 kişi ister ve bizden de 
9 kişi katılırsa değiştirmek mümkün efendim. Ak
si halde değişmez. v 

% 75 te hal tarzı: Büz değiştirmek isteriz ve 
onlar istemediği takdirde; bizden 23 kişi ve on
lardan 112 kişi olursa ki, toplam 135 oluyor, de
ğiştirmek mümkün. Aksi olursa, yani onlar de
ğiştirmek ister ve 272 kişi katılır da, bizden de 
1'2 kişi isterse ki, bu sayı yarımızdan yarım faz
la oluyor; bu durumda 136 kişi olması gerek, 
değişiklik mümkündür. Bu durumda; en realist 
% 75 oluyor. 'Biz bu teklifte bulunduk. % 70 i | 
kabul ettiğimiz takdirde 2/3 180 olduğu için eğer 
onlardan 155 kişi kabul etti fakat miktar 2/3 I 
olmadığı için değiştiremiyeeektir. 

OTCAN SEZAİ — Efendim % 75 asil bir j 
formüldür, deniliyor. % 66 iyi değildir, düşün
dürücü bir rakamdır. 

BAŞKAN — Bunu % 66 diye değil 2/3 diye j 
oyunuza arz edeceğim. Fesih maddesi hariç, 2/3 ü I 
kabul edenler... Etmiyenler... 8 oy verildiği için ! 
kabul edilmemiştir. 

% 75 i kabul edenler... Etmiyenler... 13 oy
la kabul edilmiştir. 

KARAVELİO&LU KÂMİL — Feshedilemez, 
azledilemez maddeleri de bu nispetler dâhilinde 
tadil edilebilirler. 

O'KAN SEZ Al — Zaten o teminata giriyor 
da onun için bu nisaplar içinde tadile uğrayabi
lir. 

KARAMAN SUPHİ — Bir şey sormak is
tiyorum : % 66 için bu fesih ifadesini koyuyo
ruz da niçin '% 75 için koymuyoruz? ' 

KAPLAN KADRİ ~ Arkadaşlar, fesih j 
maddesi dâhil veya dâhil değil. Dâhil olsa ne 
olacak? Eğer bu Meclisin elinden bütün yasama j 
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yetkileri alınırsa o zaman istisari bir Meclis ha
line gelir ki, asıl mesele buradadır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, tek
lifi oya arz etmek icabeder. Zira müzakereler 
uzamakta ve kritik bir istikâmete doğru gitmek
tedir. 

BAŞKAN — Efendim, % 75 nispetini rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, bu % 75 nis
petinde fesih dâhil veya değil şeklinde bir ifa
de yoktur. Bu nispetin kabulü ile herşey te
minat altına alınmıştır. Kendi kendimizin po
zisyonunu dejenere etmiyelim, diye bu % 75 i 
ortaya koymuş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Karavelioğlu Kâmil... 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, mü

zakerede bir usulsüzlük olmasın. Zabıtlara geç
sin diye bir yarış hali var. Böyle bir şeye lü
zum yok. Kanaatimce, bize en yakışan bir nis
pet olarak % 75 e karar vermiş durumdayız. 

BAŞKAN — Efendim, Kaplan arkadaşımı
zın teklifiyle; dün oya konan hususta müzake
re açılmış oluyor. Sezai Bey ve Kâmil Bey ar
kadaşlarımız konuştular, başka söz istiyen var 
mı efendim? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, ben
deniz müzakerenin hemen baş:nda bulunama
dım. Dün konuşulan husus bugün tekrar bu
raya gelmiş durumdadır. Yarın da ben, 4 ar
kadaşımı kandırarak ve 5 kişi olarak bir baş
ka teklifle gelebiliriz buraya. Bu hususta ken
dimizden şüphe etmek neden? 

KAPLAN KADRİ —,Efendim, asalet duy-
gulariyle oy vermiştim. İleride yine fesih söz 
konusu olursa ben oyumu kullanmıyacağım. Tek
lifimi geri alıyorum. 

Sözlerimde bir kasıt yoktur. Aksi halde tas
rih edeyim sözlerimi efendim. 

BAŞKAN — Efendim, gündemin diğer mad
delerini görüşmek üzere, Oturuma yarım saat 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,20 



İ K I N C I OTURUM 
Açılma saati : 16,— 

BAŞKAN — Yıldız Ahmet 
KÂTİPLER : Çelebi Emantülah, Karavelioğlu Kâmil 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Muhterem arkadaşlar, Devlet personel dai

resinin kurulması hakkındaki Kanunun günde
min ilk maddesi yerine alınarak müzakeresini 
teklif ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Devlet personel dairesi kurutması hak
kımda kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu ra
poru (1/125) (1) 

BAŞKAN — Evvelâ sözcü olarak Karaveli-
oğlu arkadaşımız konuşacaktır. Buyurun. 

KARAVELÎOĞLU KÂMlL — Efendim, bil
diğiniz gibi, huzurunuza Devlet bünyesinin iki 
büyük noksanından birisini telâfi etmek üzere 
geçenlerde bir tasarı gelmişti. Devlet Plânla
ma Dairesine ait o tasarı kabul edilmiş, teşki
lât kurularak vazifesine başlamıştır. Çalışma
ları neticesi yavaş yavaş hissolunmaktadır. Nok
sanlardan birisi de bu kanunla huzurunuza ge
tirilen Devlet personel dairesinin kurulmasıdır. 
Daha evvel bir toplantınızda bize verilen bir 
direktifle üzerimize aldığımız bu vazifeyi niha
yet aylardan sonra huzurunuza getirmiş bulu
nuyoruz. 

Kurulacak bu daire Başbakanlığa bağlı ola
caktır ve bu maksatla Başbakanlık Müsteşarı 
Hilmi Beyefendi ve arkadaşları suallerinize ce
vap vermeye hazırdırlar. Esasen tasarı da ga
yet kolaydır. Geçmiş bir tecrübeden, Devlet 
Plânlama Dairesi kurulması hakkındaki tasarı
dan da bu mevzuda faydalamlmıştır. Komisyon
dan da geçmiş bulunuyor. 

BAŞKAN — Sözü Sayın Müsteşar Hilmi 
Beye veriyorum. 

BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI HÎLMÎ İN
CESULU — Efendim, malûmuâliniz Devlet 

(1) 167 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so~ 
—"*adır. 

personeli, Devlet fonksiyonlarının ifasında bi
rinci derecede önemi haiz bir unsurdur. Dev
letimizin personel sistemi, jCumhuriyet kurul
duğu zaman mevcudolmıyan bir baremle ve 
maziden kalmış nizamnamelerle 1928 tarihine 
kadar yürütülmüştür. 1928 de ilk defa bir ih
tiyaç karşısında 1452 sayılı Kanun adı altında 
bir kanun ile Devlet personel sisteminin maaş 
vaziyeti tesbit edilmiştir. Ayrıca Maliye Vekâ
letince hazırlanan 1108 sayılı Kanun, ek ve 
tadilleri ile, maaş nizamı bir çerçeve içine alın
mak istenmişti. Bundan başka Memurin Ka
nunu da çıkmıştır. Fakat zaman içindeki geliş
me, Devlet teşkilâtında devamlı olarak kadrola
rın genişlemesi yani ihtiyaç görülen kurumların 
kurulması muayyen bir plâna dayanmadığı icjn 
ve zaman içinde personelin artması veya eksil
mesi Bakanlıkların kuruluşu ile beraberlik ve 
denge içinde olmaması bakımından, birçok yar
lerde personel fazlalığı meydana gelmiştir. Bu 
durum, 1933 te 3656 sayılı Kanunla bir düzen 
altına alınmak istenmiştir. Fakat, bugüne ka
dar bu kanunla ilgili olarak kaç tane değişiklik 
yapıldığını, sanıyorum ki, Maliye Bakanlığın
da bu işi kovuşturan görevli arkadaşlarımız bile 
bilememek durumundadırlar. 

Devlet Personel Dairesine o kadar ihtiyaç 
vardır ki, bir Bakanlıkta bir daire kurularken; 
kendi ihtiyaçlarının, personel kadrolarının, maaş 
ve ücretlerin ve bunlara bağlı diğer hakların 
genel prensibe müstenidolarak tesbit edilmesin
de büyük fayda vardır. Bu bakımdan, hissedi-. 
len boşlukları doldurmak için bu kanunun ha
zırlanmasına lüzum hissedildi. Yalnız bu kânun 
hazırlanmakla Jıer şey halledilmiş olmıyacaktır. 
Bu kanun evvelâ Personel Dairesi, bütün ve
kâletlerin teşkilât kanunlariyle onlara bağlı 
kadro cetvellerini gözden geçirecek, bunlara 
müteferri unsurların prensiplerini vaz 'edecek 
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ve bu prensip dâhilinde vekâletlerin yeni tesiri- ı 
lât kanunlarını vaz ve tesbit edecektir. 

İkincisi, Devlet dairelerine, mevcut Memu
rin Kanununa göre, çeşitli memuriyetler için 
yine çeşitli seviyelerde insanlar alınmaktadır. 
Bu bakımdan Personel Dairesi memurların va
sıf beraberliğini sağlamaya matuf çalışmalar 
yapacaktır. Tesbit edilecek prensiplere göre 
istikbalde Devlet personelinin seviyesi birtakım 
kaidelere müstenit yeni kanunlar tedvin edile
rek tesbit edecek, bu daire kurulduktan sonra 
ancak bunları ikmal edebilecektir. 

Keza bu daire kurulduktan sonra Devlet me
murlarına verilmekte olan aylığın hangi siste
me. göre ödenmesinin daha uygun olacağı, mil
letin ve mevcut vergi sistemimizin bünyesine 
uygun olarak bugünkü sistemin mi, yoksa.diğer 
memleketlerdeki maaş sisteminin mi esas alına
cağı tesbit edilecektir. Bu bakımdan da böyle 
bir teşekkülün kurulmasına v.e bu kanunun çık
masına lüzum vardır. 

Bugün bir teşkilât kurulacağı zaman mev
cut usule göre vekâletlerin malûmatı alınıyor; 
fren vazifesini Maliye Bakanlığı görüyor. Fa
kat onun da mukavemeti muayyen bir hududa 
kadar gelebiliyor. 

Mazide cereyan etmiş bir misal vereyim : 
İmam ve hatip kadroları, âcil ve hemen çıkması 
lâzımgeldiği esbabı mucibesiyle sevk edilen ka
nunların ciddî bir tetkika tâbi tutulmadan He
yeti Umumiyeye getirilmesi hem bütçeye yük 
olur, hem de memurlar arasında; ücret, hu
kuk, tâyin, vasıf, tahsil ve terbiye bakımından 
birçok tefavütler meydana getirebilir. Bütün 
bunlar gözönüne alınarak memurları, dolayı-
siyle kadroları bir zapturapta almak için bu 
kanun tedvin ve sevk edilmiş bulunmaktadır. 
Kanunun çok faydalı ve lüzumlu olduğuna kaa-
niim. 

Kurulan teşkilâtın Başbakanlığa bağlı ola
rak kurulması daha çok ^Başbakanın nihai icra 
uzvu olması ve Bakanlıklarla münasebetleri ba
kımından, bir de kısmî istiklâlin daha üstün bir 
görüşle ifade edilmesini sağlıyabilecek durum
da olmasındandır. 

Bendenizin bu kanun hakkındaki görüşüm 
'bu kadardır. Kurulması istenilen teşkilât her 
(halde birdenbire personel meselesini halledecek 
durumda değildir. Kendisine verilecek işler ge
lecek zaman içinde tekevvün edecektir. Her hal-
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de memur statüsünün zalbtürabt altına alınması 
için bir dairenin kurulması ve kuruluş kanu
nunda ona verilmesi icabeden direktiflerin bu
lunması icabeder. Bu kanun kabul edilirse bu 
işin ilerde daha rasyonel bir şekilde neticenin 
istihsaline imkân hâsıl olacaktır. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımdan daJha fazla 
açıklama talebinde (bulunacaklarla kanun üze
rinde 'konuşacakların isimlerini yazdırmalarını 
rica ederim. 

Buyurun, Şükran özkaya.. 
ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Bu teşki

lâtın kurulmasiyle bütçeye ne kadar yük tah
mil edilecektir? öğrenmek istiyorum. 

ADNAN BAŞER — Efendim, bu teşkilât 
kanuniyle (bir aded iki bin liralık Pleyet Baş
kanı, 1 750 lira aylıklı bir genel sekreter, 1750 
lira aylıklı beş tane kurul üyesi bulunacak, 
dairelerde 1 500 liralık dört tane uzmanlık bu
lunacak ve bunların yeri ile isimleri daire ku
rulduktan sonra rtesibi't edilecektir. 10 tane 
1 250 liralık, 4 tane 950, 2 tane 800, 2 tane 700 
ve '2 tane de 600 liralık memur kadroları var
dır ki, bir aylık tutarları 38 900 lira etmekte
dir. 12 ile çarpılarak bulunan yıllık tutarları 
ise 480 000 lira civarında olacaktır. 

Hizmetlilere gelince : Bunların aylık ücret
leri tutarı 12 100, seneliği ise 1.44 000 lira ola
caktır. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Diğer 
masraflar ne olacaktır? 

ADNAN BAŞER — Personel masrafları 
umumiyetle bütün masrafın 1/3 ünü teşkil et
mekte olduğuna göre diğer masraflar da 1 mil
yon civarında olacak, demektir. 

BAŞKAN — Haydar Bey. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu, 

Devlet Personel Dairesi kurulması yanında, bir
de Personel Kanunu ele alınmış bulunmaktadır. 
Bu teşkilâtın kurulması tedrici bir şekilde ger
çekleşeceğine göre, bu kanun çıkarılıp, esas 
prensipler ortaya konuncaya kadar diğeri tehir 
mi edilmeli, yoksa bu kanun da çıkmalı mıdır? 
Çıktığı takdirde maüızurlar ne olabilir? Bu per
sonel Kanunu çıktığı takdirde, işin malî portesi 
ne olacaktır? Bir artma veya eksilme söz ko
nusu mudur? Bendeniz 'bunları da öğrenmek 
istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Kâmil Bey cevap ve
recekler. 

_ 10 ~~ 
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KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu iş şu dai

renin işidir. Keşke şu daire 3 ay, 4 ay evvel 
kurulsaydı, varmak istediğimiz ; neticeye daha 
kısa zamanda varmamız mümkün olurdu. Bu 
kuruluş Devlet Personel dâvasını hal ve onu 
ıslah edecek yılların dâvasını neticeye götüre
cek bir daire olacaktır. Bu .sebeple şu kanunun 
bir an evvel çıkarılması lâzımdır. Bu kuruluş 
personel rejimini ıslah etsin de keski 5 milyon 
10 milyon lira masraf gitsin. Yeter ki, âdilâne 
bdr rejim içinde Türkiye Cumhuriyeti personel 
rejimi ıslah edilsin. 

BAŞKAN — Personel Kanunu bu teşkilât 
tarafından mı çıkarılsın, yoksa hazırlanmış bir 
kanun varsa o da ayrıca çıkarılsın mı? Diye 
izahat isteniyor. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bugün elde 
geçmişte yapılmış 'kanun tasarıları vardır, fa
kat bugünkü ihtiyacı karşılıyacak durumda de
ğildir. Bunlar üzerinde esaslı bir şekilde çalış
mak icabediyor. Şalhsan !ben hu işi üzerime al
dım. Burada kurduğumuz vergi komisyonu gibi 
personel işleri için lüzumlu bir komisyon da 
kuracağız. Bu komisyon bu mevzuda çalışacak
tır. 

TUNÇKANAT HAYDAR —' 1956 da hazır
lanmış bdr .genel kanun vardır. Bu kanun esas 
alınmak suretiyle Âmme Enstitüsüne bu vazife 
verilmiştir. Bu kanun tasarısının da bdr an ev
vel kanunlaşmasını istiyoruz. Halbuki personel 
dairesi kurulduktan sonra prensipleri vazede
ceğine göre bu kanunun bu arada kanunlaşma
sına lüzum olduğu kanaati ortaya çıkıyor. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu daire ku- ' 
rulacaktır. önümüzdeki tasarı bir dairenin ku
ruluşu hakkındaki bir tasarıdır, öbürü zaten 
ortada yoktur. Bir etüt mevzuu, bir çalışma 
mevzuudur, 

BAŞKAN — Müsteşar Bey. 
BAŞBAKANLIK MÜSTEŞAR] HİLMİ İN

CESULU — Efendim, Haydar Beyin suali ha
kikaten akla .gelebilir. Ancak, personel sistemi 
şunları icabettirmektedir : Halihazırda Devlet 
dairelerinde çalışanların özlük hakları ile kad
roları ile alınmak suretiyle özlük haklarına 
taallûk eden ıslahat da şüphesiz bütçe ile ya
kından ilgilidir. Fakat, aynı zamanda personel 
sistemi, kadroları ihtiyaca yeterlik, fazlalık 
veya eksiklik zaman ölçüsü içinde etüdlere ih-
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tiyaç göstermektedir. Şöyle ki, birçok hali 
hazırda mevcudolan bakanlıklar teşkilât ka
nunları ve bu kanunlara bağlı olarak kurulmuş 
olan teşiklâtı kritikten geçirmek gerekir. Her 
daire genel olarak mütalâa edildiği takdirde; 
kadroları, eksiklikler veya fazlalıkla iv bir ba
kanlığın ana fonksiyonuna göre asgari perso
nelinin ne olması gerektiği hususları tesbit 
edilecektir. Sonra, Personer Dairesi hakkındaki 
tasarı kanunlaşacak ve ödenek gibi hususlar 
şüphesiz bununla yakından ilgilidir. Halihazırda 
mevcut, kurulmuş olan dairelerin personelinin 
hizmete göre durumları gözden geçirildiği tak
dirde ; belli bir persolerden tasarruf sağlan
ması ve ele gecece'^ olan paralarla geri kalan
ların özlük haklarını korumak, halen kadro
da bulunup da istikbale kalacak olanların 
terfihi için nispetleri değiştirip fazlalaştır-
mak vazifeleri nıeyanmda olacaktır. Halen bâzı 
vekâletlerin ilk teşkilâtları aynen kalmış ve 
burada mümeyyiz olarak vazife görenler için 
eskiden 35 lira asli maaş konduğu için daha 
fazlası verilmemiş, fakat bâzı daireler yeni 
unvanlar bularak mümeyyiz yerine şef veya .bir 
başka unvan getirerek memuruna 70 lira asli 
maaş vermek imkânını bulmuştur. Halbuki 
şef ve mümeyyiz aynı hizmeti ifa etmektedir. 
Personel Dairesi bu konuda umumi bir prensip 
vaz'edince bu gibi hallere artık meydan veril-
miyeeek ve vazifemiz personel arasında bir ada
let sağlamak olacaktır. Bu, bugün personel 
meselelerinin hemen halledilmesini mümkün kıl
mamaktadır. Her şeyden evvel Personel Dai
resi, kendisine vereceğimiz teşkilât 'kanunları 
ile Devlet dairelerinin bünyelerini gözden geçir
meden bir prensip koyamaz. Bunun için bu 
dairenin kurulabilmesi ve kendisine verilecek 
ana direktife göre lüzumlu hazırlıkları yapıp, 

"kadroları gözden geçirip, 3656 sayılı Kanun 
yerine kaim olacak; bir kanun hazırlaması ica-
beder ve mümkün' olur. Bu mevzuda diğer 
•bakanlıkların ve Maliye Bakan!ığınm personel 
işleriyle uğraşan arkadaşları daha geniş ve et
raflı malûmat verebilirler... 

KÜÇÜK SAMİ — Söz istiyorum; 
BAŞKAN — Buyurun. 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, .benim konuş

mam, sualden ziyade umumi bir konuşma ola
caktır. 

u — 



B : 54 13.12 
Bu Kanunun şimdiye kadar çıkması lâzım- ı 

gelirdi. Bugün de bir an evvel çıkmasının bir 
zaruret olduğu aşikârdır. Personel Kanunu üe 
Personel Dairesi için ayrılacak kontenjanın bü
tün dairelerde çalışan personeli ihata edecek 
şekilde olması gerekir. 

2 ncisı; malî külfetin önemi yök burada. 
Kadrolara geçildiği zaman, bu kısımda da be
nim noktai nazarım var. Hattâ yabancı uzman
ların dâhil edilmesini teklif edeceğim. Bu da 
malî külfeti artıracaktır. Fakat bu külfet de 
önemli değil. Çünkü, bu dairenin kurulması çok 
daha önemlidir efendim-

ERSÜ VEHBİ — Efendim, kanun hakkın
da bu yapılan açıklama yerindedir. Tümüne ge
çilmesini arz ve,teklif ediyorum. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efen

dim, burada yüklenilen malî külfeti öğrenmek 
istememin sebebi; bu dairenin kurulup kurul
maması hakkında değildir. Bu iş kaça malola- I 
çaktır, malî portesi nedir? Bunu öğrenmek is
tedim efendim. 

Bu dairenin kurulması, 5 ay evvel görüşüldü, 
kararlaştı esasen. Bunun hakkında aykırı bir 
fikrim, teklifim, düşüncem yok efendim. I 

BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar yapı
lan açıklamanın yeterliği hakkındaki teklifi 
oya koyuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabri edilmiştir. 

K»rmnun tümünün okunmasına geçiyoruz 
efendim. I 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — İktisat Ko
misyonu tasarıyı dalha olgun bir hale getirdi. 
Bu sebeple İktisat Komisyonu tasarısının müza
kere edilmesini arz ve teklif ederim. I 

BAŞKAN — Sözcü İktisat Komisyonu tasa- I 
nsmın müzakereye esas alınmasını teklif et
mektedir. Teklifi oyunuza arz ediyorum. Kabul I 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Şimdi kanunun heyeti umumiyesini okuyo- I 
ruz. I 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, bu kanun bir
kaç gün evvel bizlere tevzi edildi. Okuduk, bilgi 
edindik. Ayrıca Sözcü ve Başvekâlet Müsteşarı 
Beyefendi etraflı izahlarda bulundular, tenev
vür ettik. Bu sebeple heyeti umumiyesinin tek- | 
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rar okunup oya konulmasına lüzum yoktur. Ben
ce birinci maddeyi okuyalım, üzerinde müzake
reler açılsın. 

BAŞKAN — O halde heyeti umumiyesinin 
müzakeresini kâfi görüp maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler..- Kabul edilmiştir. 

Devlet Personel Dairesi kurulması hakkındaki 
kanun tasarısı 

Kuruluş 
MADDE 1. — Bu kanunun şümulüne dâhil 

kurumların personel rejimini memleketin ikti
sadi, malî ve sosyal şartlarına ve hukuki esas
lara uygun bir şekilde düzenlemek; bu düzeni 
değişen şartlara göre ayarlamak ve idame et
tirmek maksadiyle Başbakanlığa bağlı bir Dev
let Personel Dairesi kurulmuştur. 

Bu daire bir başkan ve beş üyeden müteşek
kil bir Devlet Personel Heyeti ile bir Genel 
Sekreter ve buna bağlı lüzumu kadar teknik 
şube ve bürolardan terekkübeder. 

Genel Sekreter aynı zamanda Personel He
yetinin tabiî üyesi ve raportörüdür. 

Başkanlık görevi, heyet başkanının, izin, 
hastalık, muvakkat vazife gibi geçici ayrılma
larında kendi tarafından tâyin edilecek, baş
kanlık makamının inhilâli veya başkanın bu 
tâyini yapamıyaeak durumda bulunması gibi 
hallerde Başbakanlıkça tensibedilecek üye ta
rafından ifa olunur. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, evvelce bir 
Devlet Plânlama Dairesi kurduk. Bu da Dev
let Plânlama Dairesi ile birleştirilemez mi? 
Mesele bir personel plânlaması mevzuudur. 
Böyle bir birleştirme daha rasyonel bir çalış
maya imkân vermez mi? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu Devlet 
Plânlama Dairesi, sosyal ve iktisadi plânlama
yı yapacaktır. İkisi arasında bir benzerlik ol
maması için bunların birleştirilmelerinin fay
dalı olacağına inanmamaktayım, esasen fay
dası da yoktur. Bilmiyorum, mütahassıs arka
daşlar 'buna ne derler? Bu iki müessesenin 
prensipleri ve her şeyleri ayrıdır. 

BAŞKAN — Müsteşar veya komisyon üye
lerinden ibirisi izahat versin. 

ADNAN BAŞER — Devlet Personel Dai
resi, Devletin yapacağı yatırımların millî ta-
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sarrafla hemahenk bir şekilde devam edebil- I 
meşini mümkün kılabilmek ve gerek millî hün- I 
yede gerekse yatırım hususunda millî takatin I 
üzerinde sarfiyat yapılmaması ve yapılacak ya- I 
tırımların da plânlı bir şekilde yapılması ve I 
işlerin bir plân içinde ifa edilmesi içindir. I 

Halbuki, Devlet Personel dairesi kurulma- I 
sının asıl sebebi; Devletin cari olarak istihdam I 
ettiği personelin gerektiği gibi faydalı olması- I 
m-sağlamak, Devlet personel rejiminin memle- I 
ketin malî, iktisadi, sosyal şartlarına uygun I 
olarak düzenlenmesi ve bunun vücut bulması I 
içindir. I 

Bunu, böyle mütalâa ettikten sonra, biz îk- I 
tisa't Komisyonu olarak Devlet Personel Dai- I 
resinin, Başbakanlığa bağlı şekilde Devlet per- I 
sonelinin durumunu ıslah ve bu personeli yek- I 
nesak ve başarılı bir hale getirilmesi gayesini I 
güttük. Bu işi yine Başbakanlığa bağlı bir da- I 
ireve vermek suretiyle burada da iktisadi Dev- I 
let Teşekkülleri, özel idare, (belediye, Devletin I 
statülerinin birleştirilmesinin temin edileceğini I 
kabul ederek, bu şekilde dairenin müstakil ola- I 
rak kurulmasını kabul ettik. I 

KAPLAN KADRİ — Dış memleketler tat
bikatı tetkik edildi mi? I 

İKTİSAT KOMİSYONU MÜŞAVİRİ AD
NAN BAŞER — Evet. Devlet plânlaması için- I 
de yatırımları mütalâa eden memleketlerde I 
hep böyledir. Onun dışındaki 'memleketlerde I 
meselâ Amerika'da durum başkalık arz etmek- I 
tedir. I 

TETKİK HEYETİ ÂZASI RAGIP HAN-
YALI — Yabancı memleketlerdeki tatbikat hu- I 
susunda bir izatta bulunacağım. Bunun için I 
Belçika'da (Secreteriât Permenant d*Equipe-
ment) denen hususi' bir daire kurulmuştur, in- I 
giltere ve Amerika'da Sivil Servis komisyon- I 
lan mevcuttur. Fransa'da isse (Direction de la I 
Ponctionne Püblique) denen bir müessese var
dır. Bunlar Reisicumhurun tasdikiyle ve Ba- I 
kanlar Kurulunun karariyle tevekkül ediyor. I 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, Başkanın ayrıl
ması ile yerine en kıdemli şahsın vekâlet etmesi I 
normaldir. Son cümleye neden lüzum 'görülmüş- I 
tür? Bunu izah ederler mi? I 

KARAVELtOĞLU KÂMÎL — Heyetin di
ğer üyelerinin seviyesinin aynı olduğu malumu- I 
muzdur. Başkan bunlar içerisinde en çok şah- I 

~ıs 
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I siyet telkin edene vazifesini terkedîp üç beş 

gün için vazifesi dışında kalacaktır. Omm için 
bir kıdem mevzuubahis olmaması lâzımdır. Âl-

[ bayım da vazifesini bir başkasına birakraal: 
mecburiyetinde kalsa kendi güvendiği ve inan
dığı bir kimseye bırakacağını söylemeye bÜ-
mem lüzum var im? 

ATAKLI MUCİP — Efendim, sivil müesse
selerde kıdem esastır. Başka yerlerde buna da
ha fazla riayet edilmektedir. Burada sempati
nin yer alması lâzımdır ki başkan sempatisi 
olan bir kimseye vazifesinden ayrıldığı ataman 
vekâleti verebilsin. 

ERSÜ VEHBİ — Acaba, Başkanlık iırhüâl 
ettiği muvakkaten bir arıza olduğu; takdirde, 
Genel Sekreter Başkanlığı deruhte etmek inat-
kânına sahip midir? 

KARAVELtOĞLU KAMÎL — Bu heyet, da
irenin dimağı durumundadır. Genel Sekreter 
icrai fonksiyona dâhildir. Sekreterin üstünde
ki bir makama sekreterin başkanlık etmesi ben
ce münasip değildir. Ataklı Albayımın teklifi 
üzerinde düşünülebilir. Başkan izinli olarak ay
rıldığı zaman, yetkilerini en kıdemli şahısa bı
rakabilir. 

İKTİSAT KOMİSYONU MÜŞAVİRİ AH
MET TEVFİK ALPASLAN — Genel sekrete-
rin idari, icrai fonksiyonu vardır. Dairenin ida
resi kendisine aittir. Halbuki bu heyet tama-
miyle istişari mahiyettedir, idari bir yetkiye 
sahibolan genel sekreterin, aynı zamanda isti
şari bir kurula başkanlık etmesi, aynı kimse
nin emrinde, istişari bir kurulun toplanması 
mahzurlu görülmektedir. 

En kıdemli meselesine gelince. Burada baş
kan geçici olarak bunun görevini yapamıyacak 
durumda bulunduğu sıralarda bu vazifeyi en 
ehil şekilde yapacak arkadaşını seçmek salâhi
yetini kendisine vermenin münasibolacağını 
düşündük. Bu şekilde seçilecek üye mümkün
dür ki yine en kıdemli üye olsun. Böyle olmaz
sa en kıdemsiz üye, lüzumlu vazifeleri hakkıyle 
ifa edebilecek iktidarda ise kanaatimce başkan 
o üyeyi kendisine vekil bırakabilmeüdir. 

GÜRSOYTRAK SUPHt — Belirtilen mah
zurları ortadan kaldırmak için şunu teklif edi
yorum ; bu birinci maddenin ikinci fıkrasına şu 
ilâve yapılmalıdır: «Bu daire, bîr başkan bir 
başkanvekili ve dört üyeden müteşekkildin* 
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şeklinde bir kayıt korsak ve dondaki 4 ncü fık
rayı kaldırırsak maksat hâsıl olur. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Heyet üyele
rinin her birinin evsafı tesbit edilmiştir. Gele
cek iştirakçilerin yerleri bellidir. Bir başkan 
muavini koymak suretiyle bir kişi daha korsak 
zinciri artırmış oluruz. Bunların icrai yetkisi 
yoktur. Sekreter vasıtâsiyle idari işler görecek
ler. Bence bu teklif lüzumsuzdur. 

YURDAKULER MUZAFFER — Kifayet 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var
dır, reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Elmiy enler... Kifayet kabul edilmiştir. 

Mucip Bey tarafından ileri sürülen bir tek
lif vardır, Başkanın ayrılması halinde en kıdem
li üyenin başkan olması hakkındadır. Bu teklifi 
reylerinize, arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi olduğu gibi reylerinize arz 
edyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler... Madde 
metni, olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Heyet , üyelerinin nitelikleri ve tâyin usul
leri : 

MADDE 2. — Devlet Personel Heyetinin 
başkanlığına, üyeliklerine ve genel sekreterliğe 
tâyin edileceklerin, bu kanunun şümulüne dâ
hil daire ve müesseselerde en az on yıl hizmet 
etmiş, yüksek tahsilli, bilgi ve tecrübeleri ile 
mütemayiz' kimselerden olması şarttır. 

Bunlardan : % 

a) Başkan ve genel sekreter 're'sen, 
b) Bir üye, Maliye Bakanlığınca gösterile

cek iki namzet arasından, 
c) Bir üye Maarif Bakanlığınca seçilecek 

ilk veya orta öğretimde görevli iki öğretmen 
aday arasından, 

d) Bir üye Üniversitelararası Kurul tara
fından seçilecek iki öğretim üyesi arasından 

e) Bir üye Yüksek Murakabe Heyetince 
gösterilecek iki aday arasından, 

ı) Bir • üye her bakanlığın merkez teşkilâ
tında çalışan memurlarca seçilecek ikişer mü
messilden müteşekkil kurul tarafından • gösteri
lecek iki memur aday arasından Bakanlar Ku
rulunca tâyin edilir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Hükümetin 
teklifinde, bunlardan birisinin Genelkurmay 
Başkanlığının göstereceği 2 aday aramada seçi

leceği yazılıdır. İktisat komisyonu, Genelkur
may Başkanlığının yerine Millî Eğitim Bakan
lığının göstereceği 2 aday arasından bir üye se
çilmesini uygun bulmuştur. 

Ordu mensuplarının tâyini, terfii gibi işle
re bu daire bakamaz. Ordu personelinin işlevi, 
Perscnel Dairesinin salâhiyetleri dışındadır. 
Yalnız, Millî Savunma Bakanlığında çalışan 
sivil personel vardır. Bu daire, bu sivil perso
nele karışabilir. 

Onun için, Genelkurmayın yerine, Millî Eği
tim camiasını, çok geniş bir teşkilâtı olan bu 
daireye dâhil ettik. Millî Eğitim Bakanlığının 
temsilcisini almayı uygun bulduk. 

BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI HİLMİ İN
CESULU — Hükümet tasarısında, Genelkurmay 
Başkanlığının br temsilcisinin gelmesi düşünü
lürken, sadece personel meselesi göz önünde tu
tulmadı. Ordunun umumi hizmetleri bakımın
dan, kendileri ile daimî bir irtibat sağlanması 
düşünüldü. Cereyan eden hâdiseler hakkında 
takibedilen umumi politika hakkında Genelkur
may Başkanlığı ile irtibat sağlanması esbabı mu-
cibesi ile bu düşünülmüştü. 

Tabiî bunu benim size izahını fazla olur. 
Netice itibariyle memleketin her hususta bü
tün potansiyeli ve imkânlarını bilmesi icabeden 
bir yer olduğunu takdir edeceğiniz pek tabiîdir. 
Maddenin tedvininde zımnen sağlanması lâzım-
gelen irtibat bu idi Aksi takdirde tamamen irti
batı kesilmiş bir şey olacak. Lüzum hâsıl olur
sa bilgi alacak; doğrudan doğruya cereyan 
eden hâdise veya umumi temayül veya politika 
hakkında mesmuata müstenit cereyan edecek 
vukuat üzerine müteharrik kılacak. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Mütalâa uy
gun. Karar Heyetinize aittir. 

BAŞKAN — Buyuran. 
MÜŞAVİR AHMET TEVFÎK ALPASLAN 

— Kanaatimce beyefendinin duydukları endişe
nin vâridolmaması lâzımdır. Üçüncü maddenin 
ikinci fıkrasını okursak ihtiyacın düşünülmüş 
olduğu anlaşılır. Çünkü heyet tetkikleri sıra
sında «Genelkurmay Başkanlığının mütalâasını 
almak isterse her zaman alabilir. Zira üçüncü 
maddenin son kısmında, Genelkurmay Başkan
lığının uzmanı dahi davet edilir» diye bir kayıt 
vardır, JB^syurdukları mahzurun vâridolacağmı 
tahmin etmiyorum. 
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BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI HÎLMÎ tN-

OESULU — Efendim, arkadaşım tamamen zıt 
bir beyanda bulundular. Bu heyet lüzum gör
düğü kimseleri her zaman davet edebilecekleri 
gibi Genelkurmay Başkanlığından bir elemanı 
da davet edebilirler. Yine Genelkurmaydan is
tenilen hususu yazı ile sorabilirler. Bu, fıkra
nın içine giriyor. Benim söylemek istediğim nok
ta, yüksek sevku idare ve umumi istihbarat ve 
Devletin umumi fonksiyonları bakımından te
mas sağlamak meselesidir. Ben daha açık izah 
edemedim keyfiyeti. Bu bakımdan hattâ Başve
kil Yardımcısı ve Millî Savunma Bakanının, 
Genelkurmay Başkanının huzurunda, Hükümet 
tasarısında mevcudolan bu fıkra uzun müzake
relerden sonra tanzim edilerek gönderilmiştir. 

AHMET TEVFÎK ALPASLAN — Efendim, 
müsaade buyurursanız arz edeyim. Bu madde 
gereğince seçilecek üyelerin asıl daireleri ile 
irtibatları devam etmiyeeektir. Keza Genelkur
may Başkanlığından, şayet bu maddede değişik
lik yapılırsa, gönderilecek üye de Genelkurmay 
Başkanlığı ile irtibatını kesecektir. Bunlar bu
rada ücretli ve maaşlı memur sıfatını iktisabede-
çeklerdir. 

Genelkurmay Başkanlığı ile irtibatın temi
ni meselesi, fiilen icra edilecektir. Binaenaleyh 
sadece eski tecrübelerine müsteniden fikirlerin
den istifade imkânı sağlanacaktır. Bu zatın tec
rübeleri subay ve astsubayların ihtiyaclariyle 
ilgili bulunacak. Bunlar da dairenin dışında ka
lacaklarına göre bu şekilde kabulü uygun gö
rülmüştür. 

KÜÇÜK SAMÎ — Millî Savunmanın bünye
sinde sivil personel de vardır. Bu itibarla Ge
nelkurmayın bir temsilcisinin devamlı olarak 
bulunması zarureti vardır. 

Bir de redaksiyonla alâkalı bir teklifim var
dır; Bakanlar Kurulunca tâyin olunur kısmı
nın aşağı gelmesi uygun olur. 

ATAKLI MUCÎP — Ben de Sami Küçük ve 
Başbakanlık Müsteşarı arkadaşlarımın fikirle-
rpe iştirak ediyorum. Yüksek malûmunuz ol
duğu üzere personel idaresinde ilim esastır. 
Asker ve sivil diye tefrik edilmesine imkân yok
tur. Hattâ yabancı memleketlerde personel ye
tiştirmek için mektepler vardır. îlk: defa ola
rak bu personel işi Amerika'da ele alınmış
tır. Kanaatimce Bakanlar Kurulunun teklifi 
üzerine Genel Kurmay Başkanlığından alınan 
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üyelerin personel dairesi içinde bulunması icab-
eder. Çünkü bunlarla daima irtibat hali olma
sı lâzımdır. Bunlar kendi meslekleri ile ilgili 
ve mensup bulunduğu zümrenin fikirlerini, en 
iyi şekilde ifade ederler. Bu bakımdan Bakan
lar Kurulu tâbirinin konmasını arz ve teklif 
ediyorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Kısaca arz ede
ceğim. Şüphesiz, iki heyet arasında bilgilerin 
aktarılması daima büyülk faydalar sağliyacak-
tır. Bu bakımdan bir memurun izinli olarak 
başka bir dairede, başka bir bakanlık emrinde 
çalışmasına izin veren bir kanun vardır, o, ka
nun gereğince, Millî Savunma mensuplarından 
birisi üye olarak burada çalışabilir. Kanun bu
na müsaittir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Komisyon 
sözcüsü ilarak rica ediyorum. Şu maddenin iti
raz edilen fıkrası, (C) fıkrasıdır. Hükümet 
tasarısında olduğu gibi; bir üyenin, Genel Kur
may Başkanlığınca gösterilecek iki aday ara-, 
sından seçilmesi yerine, Millî Eğitini Bakanlı
ğı temsilcisinin konulmasını teklif ediyorum. 

üniversiteler muhtardır, kendi işlerini ken
dileri göreceklerdir. Üniversitenin temsil etti
ği kütle çok azdır. Millî Eğitim Bakanlığının 
emrinde ise büyük bir kütle vardır. Millî Eği
timi temsilen bu bakanlığın göstereceği iki aday 

; arasından seçilecek üye tarafından temsil edil
mesi yerinde olur. Bu üye, aynı zamanda Üni
versiteyi de temsil etmiş olur. 

ATAKLI MUCÎP — Bu daire yeni kurul
maktadır. Bu işlerde uğraşmış yabancı müte
hassıstan istifade düşünülmüş müdür ? Düşü
nülmüş ise neden bu teşkilât içine konmamıştır ? 

MALÎYE VEKÂLETİ UZMANI NÎHAT 
ARKAN — Efendim; bütçe ile kabul edilecek, 
masraflar arasında yabancı mütehassıs için de 
masraf kabul edildiği takdirde ayrıca bir hu
susi hükme lüzum yoktur. Her Bakanlık ya-
• bancı uzman kullanacağı vakit bütçeye tahsi
sat kor ve işini görür. Bu dairenin de Ibuna lü
zum gördüğü takdirde bütçesine koyacağı tah
sisatla yabancı uzman kullanması mümkündür. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifler şöyledir : 
Birincisi; Genel Kurmaya eklenmelidir, 
İkincisi; Üniversite çıkarılsın, Maarif tem

silcisi olsun. 
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BtâyurtiiL 
BRSÜ VEHBÎ — Genel Kurmay yerine Mil

lî Savunmanın konmasını teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Arkadaşımız Genel Kurmay 

yetme Mülî Savunma temsilcisinin bulunması
nı teklif ediyorlar. Beylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkincisi; Karavelioğlu Kâmil arkadaşımız 
Üniversite temsilcisinin çıkarılmasını istiyor
lar. Kabul edenler... 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu hususta Hü
kümetin görüşünü öğrenmek mümkün müdür? 

BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI HİLMİ İN
CESULU — Istişari bir kurul olması dolayısiy-
ie bunların çalışmaları bir etüde istinadedecek-
tir. Onun için bir Üniversite temsilcisinin de 
bulunması hakkında aşağıdaki fıkraya hüküm 
konmuştur. Malûmları olduğu üzere maarif 
camiasında en yüksek zümreyi tutan öğretmen
lerdir. Bu bakımdan bunları temsil İbakımın-
dan Üniversite temsilcilerinin bulunması fay
dalıdır. Üniversite temsilcilerini çıkaraeaksak 
onun yerine Millî Eğitim Bakanlığınca ilk, or
ta veya yükselk öğretimde görevli iki öğretmen 
arasından kâ|ydmın (C) fıkrasına ilâvesi sure
tiyle profesörlerin de tensibi sağlanabilir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Üniversite 
temsilcisinin çıkarılmasına gönlüm razı olmuyor 
ama, ilgili maddeyi kaibul ettik, statü bozulur. 

BAŞKAN — Başbakanlık Müsteşarı da izah 
ettiler. Üniversiteyi Millî Eğitim Bakanlığı tem
silcisi de temsil edetbilir, denmektedir. Yüksek öğ
retimde görevli kelimesinin konması ile heyeti 
umuımiyesi temsil edilmiş olacaktır. Onun için... 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Ben bu teklifin 
aleyhinde konuşacağım. Hiçolmazsa aleyhte bir 
kişi konuşmadan oya koyamazsınız. 

BAŞKAN — Aleybte kim konuşmak istiyor? 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Ben. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Burada üye seçi

minde göz önüne alınan faktörler etraflıca açık
lanmadı. Kâmil Bey temsilcilik noktai nazarın
dan diüşünüyor, Sayın Müsteşar ilim bakımından 
düşünüyor. Sonra ortaya konan rakamlar nedir? 
Devletin kaç bin memuru var; bunlar burada be
lirtilsin ki, ona göre oylanmuzı kullanalım. 

BAŞKAN — Anlıyamadım; lütfen tekrarlar 
mısınız? " 
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ÖZGÜR SELÂHATTİN (Devamla) — Dev

let memurlarının adedi ve hangi sektörlerde ça
lıştıklarının açıklanmasını istiyorum. Çünkü bu
rada bana göre; öğretmenlere karşı bir tarafgir
lik var. Diğer taraftan çalışan memurların hak
ları düşünülmemiş giibi bir durum var. 

Sonra kimi seçtiğiniz de belli değildir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Birinci mad

de beş kişilik heyet ve başkandan bahsetmekte
dir. ikinci madde ise beş kişinin görevlerinin ne 
olacağından bahsetmektedir. Millî Eğitim Bakan
lığınca gösterilecek iki namzetin bu heyet arasın
da bulunması gayet tabiîdir. Devlet memurlarının 
yarısının öğretmenler olduğu malûmunuzdur. 
Bunların ne de olsa bu hususta bir ihtisasları 
vardır. O bakımdan bu mevzuda ihtisas yapmış 
ibir zatın bulunmasında fayda vardır. Millî Sa
vunma temsilcisinin bulunması heyetinizce fay
dalı telâkki edildiği, anlaşılıyor. 

Üniversiteden gelecek temsilciye gelince; Jbuiı-
lar sayı bakımından az insanları ilgilendireceği 
için aynı vasıfta birisi veya Maarif temsilcisi bun
ların yükünü taşıyabilir. Maarif temsilcisi bunla
rın yükünü üzerine alsın dedik. 

Yüksek Murakabe Heyetince gösterilecek aday 
meselesine gelince : Devlet iktisadi.teşebbüslerini 
denetlemekte olan Yüksek Murakabe Heyetince 
seçilen adaylar, ihtisas erbabından olacaktır. Bu 
hususta sözdülıük edecektir. 

Umumi Devlet personelini temsil edecek üye 
ise, (F) fıkrasına göre, her Bakanlığın merkez 
teşkilâıtmda çalışan memurlarca seçilecek ikişer 
mümessilden müteşekkil kurul tarafından göste
rilecek iki memur aday arasından Bakanlar Ku
rulunca tâyin edilir. Bu da diğer bakanlıkların 
ihtisasını taşıyacaktır. Biraz evvel bu heyet 5 kişi 
olarak kaibul edilmiştir. 6 kişi olamıyacağına göre 
durumu izah etmiş oluyorum. 

İKTİSAT. KOMİSYONU MÜŞAVİRİ AD
NAN BAŞER — Biraz önce Sayın Selıâhattin Öz
gür Beyin sorduğa hulsusa cevap vermek istiyor 
rum. Devlet sektöründe çalışan 170 bin memurun 
80 bini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde çalışmak
tadır. 

BAŞKAN — Teklifin lebinde, aleyhinde ko
nuşulmuştur. Başka söz istiyen var mı? Buyurun. 

HBSÜ VEHBİ —- (F) fıkrası üzerinde konu
şacağım. Tekmil bakanlıklar bünyesinden seçile-
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cek ikişer kişi, nihayet bir aday seçecek,'bu bakan
lıkları temsil etmiş olması içindir. Seçilecek insan 
bir kişi olduğu için ihtisasına maliktir demek bi 
raz güç olacaktır. Binaenaleyh bu temsilci bir ba
kanlık temsilcili olacağına âmme idaresi uzmanı
nın bunun yerini alma'sı dalha uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Birinci teklifi şimdi oyunuza ko
yacağım. Teklif şu idi; üniversite temsilcisi çıka
cak Maarif Vekâleti temsilcisinin vâsıflarını anla 
tan fıkraya yüksek öğretim üyesi kelimesi eklene
cek. Bunu oyunuza arz ediyorum. Kaibul edenler.. 
Kaibul edilmiştir. 

İkinci teklif Ersü'nündür. 
ERSÜ VEHBİ — (.F) fıkrasında her Bakan

lık teşkilâtında çalışan memurların göstereeeğ: 
iki üye arasından har tek âza seçilir deniyu^. O.iiım 
yerine Orta - Doğu Âmme Enstitüsünden birisi
nin alınmasını teklif ediyorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Müsaade ederse
niz (O) fıkrasını daha olgun bir fıkra haline soka-
lnn. Personel rejiminin ayarlanması (bakımından 
beşinci madde ile muazzam vazifeler tataril edil
miştir. Bu vazifelerin yürütülmesi bakımından bu 
madde ehemmiyetlidir. Onun için ilköğretim lâfı
nı çıkaralım. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu madde ka-
(bul edilmişti, üzerinde dalha fazla konuşulmaması 
lâzi'inigelirken imünakaşalar dâvanı etmektedir. 

ATAKLI MÜGİP — Efendim, yeni bir teşki
lât kuruyoruz. Bu üzerinde titizlikle durmamız lâ
zımdır. Arkadaşımızın teklifi vardır, yerinde bir 
teklif yapmıştır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Meseleyi bi
raz hızlandırmak, sıhhatlendirmek için konuşa
cağım. Alâkanıza muhtacız. 

Suphi Gürsoytrak'm teklifi mâkul, daha ge
niş bir terim kullanılmasını istiyor. 

öğretimde görevli olanların seçip gösterecek
leri iki aday arasından, seçilecek bir üyenin 
millî eğitim camiasını temsil etmesi isteniliyor. 
Bir kere daha oylansın, endişeli bir durum 
kalmasın. 

BAŞKAN — Teklifin bir kısmını kabul et
tik. Ayrıca, ilköğretim sözünün buradan çı
karılmasını teklif etmektedirler. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Millî Eğitim 
Bakanlığı iki aday gösterecektir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, biz 
hep kitaplar arasında kalmış olan nazariyatçıları 
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I düşünüyoruz, yetkili deyince. Halbuki tecrü

beli, yetişmiş kimseleri unutuyoruz. İlköğre
timin içinde, büyük kütle olan öğretmenlerin 
burada temsil edilmesi şarttır. Onun için ilk
öğretim sözünün kalkması aleyhindeyim. 

BAŞKAN — İlköğretim kelimesinin cümle
den çıkarılmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu hali ile oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Karaman. 
KARAMAN SUPHİ — Dördüncü madde

nin (B) fıkrası çok şümullü şekilde işi ortaya 
koyuver. Yukardaki heyetin hepsi memurdur. 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle ilgili kimse yok
tur. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Vardır efen
dim. 

BAŞKAN — Ersü'nün teklifini oya vaz'ede
ceğim. 

KÜÇÜK SAMİ — Aleyte konuşmayacağım. 
Fakat üniversitelerin bilhassa İktisat Fakülte-. 
sinde zannedersem bir personel menajınan bran
şı var. Buradan da zannedersem uzmanlar kıs
mında istifad<3 edeceğiz. Onun için Orta - Do
ğu kaydına lüzum yoktur zannediyorum, 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — 6 ncı maddeye 
dikkat edilirse bu uzmanlardan geniş bir şekil
de istifade edileceği sarih olarak belirtilmiştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim,. 
altıncı maddeye dikkat edecek olursak bu hiz
metlerden geniş ölçüde istifade edileceği belir
tilmiştir. (1) fıkrası üzerinde duracak olursak 
bu iıkraya göre merkez heyetinden gelecek üye
lerin daha fazla olması, personel heyetinde 
bu zatların daha fazla yer alması lâzımdır. Bun
dan Maliye, Millî Eğitim ve Millî Savunma 
temsilcilerinin istisna edilmesi lâzımdır. 

Efendim, Suphi Bey arkadaşımızın teklifi 
* birinci maddeye aykırıdır. Bu etüdlere mahsus

tur. Teamüller ortaya çıktı, oya koyalım. 

KARAMAN SUPHİ — (B) fıkrasındaki 
izahata göre İktisadi Devlet Teşekküllerinden 
gelen üye sayısı fazla olacağından buradan bir 
temsilci ilâvesi için üye sayısının beşte kalması 
halinde birisi ile değiştirilmesini veya altıya çı-

! karılmasını teklif ediyorum. 
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BAŞKAN — Birinci madde kabul edilmiş

ti. Birinci maddeye atıf yapılmak suretiyle ko 
misinalar oluyor. Tekrar görüşülmesini istiyor
sanız, usul gereğince 5 kişi ile bir teklif yapın. 

TÜNOKANAT HAYDAR — Bir noktayı arz 
edeceğim. Millî Birlik Komitesi, kanun yap
mağa başladığı tarihten bu yana, Devlet büt
çesine 180 milyon liralık külfet yükliyecek tek
liflerde bulunmuş veya yapûan teklifleri, ve
rilen tasarıları kabul etmiştir; Kurucu Meclis 
üyelerinin gideri hariç. 

Arkadaşlar, nedense bu türlü gider teklifle
rinde birbirleri ile yarış halindedirler. Bir ki
şiyi artırmak kolay, ama, bu Maliyeye bir kül
fet yüklemektedir. Mesele bu kurula ehil ele
man getirmektir. Yetkili, ehliyetli elemanları 
temin edecek bir dairenin idaresi için kurulacak 
bu kurul ister üç kişilik olsun, ister 10 kişilik 
olsun, değişmez. Fazla kimseyi doldurmak ol
maz. 

BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI HİLMİ İN-
SESULU — (E) fıkrasında, İktisadi Devlet Teşek
külleri mümessilleri gelmek suretiyle yer alıyor 
zaten. Çünkü İktisadi Devlet Teşekküllerine ya
ni onların bağlı olduğu 3659 sayılı Kanunun 
şümulü içine giren personeli burada Yüksek Mu
rakabe Heyeti zaten murakabe, teftiş edecektir. 
Malûmdur ki Yüksek Murakabe Heyetinin bir 
özelliği vardır, tamamen istiklâl içinde ve doğ
rudan doğruya teşriî kuvvete bağlıdır. Bu ba
kımdan beyefendinin teklifleri temsilin şümulü 
bakımından faydalı olabilir, ama esasta zaruret 
teşkil etmiyor. Arzularını, endişelerini kanun 
şümulü içine almaktadır. Yüksek Murakabe He
yetinden gelecek olan iki kişi 3659 sayılı Ka
nuna bağlı müesseselerin problemlerini bu he
yette müzakeresine fazlasiyle imkân verecektir. 
Bu bakımdan beşi altı yaparsak usulü müzakere 
bakımından daimî olarak başkan tereddüt için
de kalacaktır. Çünkü müsavat halinde netice
nin başkanın bulunacağı tarafa temayül etmesi 
pek tabiîdir. 

BAŞKAN — Kabul edilmiş maddeler üzeri
ne müzakere açılmamasını, arkadaşlarımızın 
bundan sonra usul dairesinde tekliflerde bulun
masını rica edeceğim. 

ERSÜ VEHBİ — Bu heyetin kurulması,ile 
ehliyetli insanlar gelecektir. Binaenaleyh Perso
nel dairemize en kuvvetli müessesemiz olan Or-
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ta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünden üye alın
masını tekrar teklif edeceğim. 

BAŞKAN — Teklif hakkında başka söz is-
tiyen? „ 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Vehbi Bey 
haklıdır. İhtisas adamı buraya girecektir. Biz, 
ihtisas erbabının bu heyetin her zaman emrine 
alınabileceğini düşündük. Ancak, Âmme İdare 
Enstitüsünden bir üyenin buraya girmesi fay
dalı değildir. Bunda niçin ısrar ediyorlar, anla
mıyorum. 

Kural isterse Ankara Üniversitesinden, is
terse İstanbul Üniversitesinden hir ihtisas ku
ruluna etüt yaptırabilecektir. Bundan başka, di
ğer ihtisas erbabından da faydalanabilecektir. 
Fazla ıs#ar etmemelerini beklerdim. 

BAŞKAN — Efendim, Vehbi Ersü'nün tek
lifi gereğince, 'buraya Âmme İdaresi Enstitü
sünden de bir kişinin dâhil edilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi' oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Personel Heyetinin çalışma şekli : 
MADDE 3. — Devlet Personel Heyeti, Baş

kan ve genel sekreterden başka en az üç üyenin 
huzuru ile toplanır. Genel sekreterin gaybubeti 
halinde toplantıda en az dört üyenin bulunması 
şarttır. Kararlar eşitlik halinde başkanın bulun
duğu tarafın oyuna itibar olunmak üzere, mev
cudun ekseriyeti ile ittihaz edilir. 

Heyet, lüzum gördüğü takdirde, toplantıları
na, ilgili kurumlardan veya hariçten, mütehassıs 
eleman davet edebilir. Bütçe ile ilgili mevzuların 
müzakeresine Maliye Bakanlığınca tâyin edile
cek bir mümessilin katılması şarttır. Bu müte
hassıs elemanlar ve mümessil oylamaya katıl
mazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun şümulü 
MADDE 4. — Personeli "(subay ve astsubay

lar hariç) ile ilgili olarak bu kanunun şümulüne 
dâhil daire ve müesseseler aşağıdadır : 

a) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel 
idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı müessese
ler, 

b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından 
verilmek suretiyle kurulan iktisadi müesseseler-
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le, sermayesinin yansından fazlası Devlete ait 
bankalar, 

e) Hususi kanunlarla veya hususi kanun
ların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ban
ka ve teşekküller (5590 sayılı Kanuna tâbi oda
lar ve borsalarla meslekî teşekküller hariç), 

d) Yukardaki bentlerde yazılı idare, teşek
kül ve bankalar tarafından sermayelerinin ya
rısından fazlasına iştirak suretiyle kurulan te
şekküllerle bunların aynı nispetle iştiraki ile 
vücut bulan müesseseler, 

Yukarda yazılı idare, teşekkül, banka ve mü
esseseler bu kanunda «kurum», tâbiri ile ifade 
edilmiştir. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Mırfazenei Umu
miye çıkdıktan sonra geriye kalan memurların 
adedi nedir? 

İKTİSAT KOMİSYONU MÜŞAVİRİ AD
NAN BAŞER — Beş yüz binin üstündedir. 

KARAMAN SUPHİ — Bunun şümulü dışın
da kalanlar kimlerdir? 

MALİYE VEKÂLETİ TEMSİLCİSİ AH
MET TEVFİK ALPARSLAN — C fıkrasının 
parantez içindeki hükmüdür., dışında kalan. 

Bir de sermayesinden yarısından azı Devlete 
veya İktisadi Devlet Teşekküllerine aidolan ti
cari ve malî müesseseler kalıyor,- B fıkrasının 
mefhumu muhalifi düşünüldüğü zaman. 

KARAMAN &ÜPÎÎÎ — Ayrıca bu madde 
içinde personel tâbiri kullanılmıştır. Bunun muh
telif çeşitleri vardır. Müstahdem tâbiri bunun 
içinde midir? 

MALİYE VEKÂLETİ TEMSİLCİSİ AH
MET TEVFİK ALPARSLAN — Umumi olsun 
diye personel kelimesi kullanıldı. Hükümet ta
sarısında memur ve hizmetlilerden başlıyordu. 
Bunu bu maddeye vuzuh vermek için koyduk... 

KARAMAN SUPHİ — Müstahdemi de alı
yor muyuz? 

AHMET TEVFİK ALPARSLAN — (De
vamla) —• Her türlü müstahdemleri alıyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet Personel Dairesinin vazifeleri 
MADDE 5. — Devlet Personel Dairesinin va

zifeleri şunlardır : 
a) önceden tâyin edeceği esas ve ölçülere 

göre, memuriyet ve hizmetlerin gruplandırılma-
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sı suretiyle kurumların aynı mahiyet ve vüsat-
taki işleri için müsavi ve muadil ücret prensipini 
tahakkuk ettirmek, 

b) Memur, hizmetli ve kadro unvanlarını 
standart hale getirmek, 

c) Kurumlara personel alınmasına ve per
sonelin terfii içiıı^ lüzumlu ehliyet şartının belir
tilmesine mütaalllk umumi esasları tesbit etmek, 

d) Çalışma metotlarının rasyonel bir hale 
getirilmesi için tatbiki gereken usul ve esasları 
tâyin etmek, 

e) Memleketin iktisadi, sosyal ve malî du
rumunu takibederek maaş ve ücretlerde ve di
ğer özlük haklarda yapılması icabeden tadilleri 
hazırlamak, 

f) Kurumların memur ve hizmetli kadrola
rının hizmet icaplarına uygun bir seviyede tu
tulması için gerekli revizyonları yapmak; ihti
yaçtan fazla olduğu tesbit edilecek kadrolardaki 
memur ve hizmetlilerin münhallere yerleştiril
me usul ve esaslarını ve katî tâyinlerine kadar 
mavakkaten istihdam tarzlarım tesbit etmek; 
dairelerince açıkta bırakılacak personelle ilgili 
muameleleri düzenlemek, 

g) İç ve dış seyahat yevmiyeleriyle, sürek
li görevle yabancı memleketlerde bulunan me
murların maaşlarına tatbik edilecek ödeme mi
sillerini tesbit etmek, 

h) Umumi personel kayıtları tutmak « ve 
âmme personelini ilgilendiren hususlarda dokü
man ve istatistikî bilgiler toplamak, 

i) Bu maddede yazılı hususlarla ve perso
nel rejimi ile alâkalı bilûmum kanun tasarılarını, 
tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, 

j) Memur ve hizmetlilerin vecibe ve mü
kellefiyetlerini tesbit etmek, inzibatî cezaya 
muhatabolacak hareketleri tâyin atmek, inzibatî 
ceza sisteminin bütün kurumlarda aynı tarzda 
tatbikini sağlamak, 

k) Memurların yetiştirilmeleri, ileriki kad
rolara hazırlanmaları için uygun usul ve vası
taları tesbit etmek, 

1) Personelin mükâfatlandırılması ile ilgili 
hususları incelemek, 

m) Bilâhara belirecek ihtiyaçlara göre, 
Başbakanlıkça resen veya bizzat kendisinin tek
lifi üzerine ('kadrolarını ve masraflarını artırıcı 
mahiyette olmamak kaydiyle) verilecek sair iş
leri görmek. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Personel Dairesinin çalışma usulü 
MADDE 6. — Devlet Personel Dairesine in

tikal eden veya bu dairece re'sen ele alman mev
zular, gerekli etüt ve inceleme yaptırıldıktan 
sonra Genel Sekreter tarafından Devlet Perso-
nl Heyetine tevdi edilir. 

Heyetin 5 nci maddede yazılı mevzulara dair 
kararları istişari mahiyette olup Bakanlar Ku
rulunun tasdiki ile tekemmül eder. 

Devlet Personel Dairesinin çalışma usul ve 
esasları yönetmelikle tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

özlük işleri müdürleri ile münasebetler 
MADDE 7. — Kurumların özlük işleri mü

dürleri veya bu görevi ifa eden personeli, 5 nci 
madde ile ilgili olarak nazara alınmasında fay
da gördükleri hususları ve daire kararlarının 
tatbik şekli ile ilgili müşahedelerini her üç ay
da bir Devlet Personel Dairesine yazı ile bildi
rirler. 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kadrolar ve diğer hükümler 
]|IADDE 8. — îlişik (1) sayılı cetvelde yazılı 

kadrolar 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Başbakanlık kısmına eklenmiştir. Bu 
cetvele N dâhil Devlet Personel Heyeti başkan ve 
üyeleri ile Genel Sekreterin tâyinlerinde 3656 sa
yılı Kanunun 6 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Sami Küçük. 
KÜÇÜK SAMÎ — Bir sayılı cetvelde uz

manlık var, 1 500 liralık. Bu para ile yabancı 
uzman getirilip çalıştırılabilir mi? Hayat stan
dardı yüksek bir uzmanın bu para ile çalışması 
mümkün mü? 

Buraya bir fıkranın ilâve edilmesini zaruri 
görüyorum. ' 

BAŞKAN — Buyurun. 
MALÎYE VEKÂLETİ TEMSİLCİSİ NİHAT 

ARKAN — Bu tâbir 3656 sayılı Kanunun 13 
ncü maddesine istinaden konulmuştur. Gösteri
len yerlere bilgi ve ihtısasiyle temayüz edenlere, 
ihtisas teminine yarıyan işlerde geçen hizmet 
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sürelerine göre, bir intibak yaparak kadro ile 
tesbit edilen ücretin verilmesini sağlamaktır. 
Ve Türk personel içindir. Yabancı personel mu
kavele ile tesbit edilen ücreti alacaktır. 

KAPvAVELlOĞLU KÂMİL — Küçük haklı
dır. Yabancı uzmanlardan faydalanılacaktır. 
Yalnız buradaki kadrolar Türk personel için
dir. Faydalı olabilecek yabancı mütehassıs mu
kavele ile gelip üç beş sene çalışıp gidecektir. 

KÜÇÜK SAMİ — Devlet İktisadi Plânlama 
Dairesi teşkil edilirken aynı şekilde kadrolar 
ihdas edildi, (hariçten geleceklere Bakanlar Ku
rulunca bir ücret veya maaş verilmesi tesbit edi
lir) diye bir kayıt kondu. İkisi de Başbakanlığa 
tâbi dairedir, ikisinde de uzman kullanılacaktır. 
Birisinde bu husus halledilmiştir. Bunda ise hiç
bir şey yoktur. Aykırılık olmaması için arz edi
yorum. 

KARAMAN SUPHİ — (3656 sayılı Kanunun 
6 nci maddesi hükümleri uygulanır kaydı konul
muştur. Bundan ne kastediliyor ? 

ADNAN BAŞER — Memurlar için bir istis
na kaydı konmuş, müktesep hakka bakılmaksı
zın hangi kadrolara tâyin edilmişlerse o kadro 
maaşı verilir kaydı konmuştur. Faraza Riyaseti 
Cumhur Umumi Kâtipliği, müsteşarlık gibi yer
ler için bu kayıt konmuştu. Faraza 80 lira maaş
lı aslisi olan bir kimse iki bin liralık bir kadro
ya tâyin edildiğinde kadro maaşını alacaktır. • 

KUYTAK FİKRET — Daha evvel kabul edil
miş bulunan Plânlama Dairesinin uzmanları 
için kadro konmuştu, devamlıydı. Burada gös
terilmiyor. İhtiyaç duyulduğu zaman mı yaban
cı uzman alınacak? Bütçeden nasıl ödemesi sağ
lanacak? Bunun tavzihini rica edeceğim. 

MALİYE BAKANLIĞI MÜMESSİLİ NİHAT 
ARKAN — Dairenin istediği zaman yabancı mü
tehassıs celbetmesi ve ödeme yapılması müm
kündür. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi verilmiştir. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Devlet Personel Heyeti Baş
kan ve üyeleriyle Genel Sekreterine aylıklariy-
le birlikte (800) lira ödenek verilir. 

Bu ödeneğin ödenmesinde 5017 sayılı Kanun 
hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 1. — 1960 71lı Bütçe Ka- ; 

nununa bağlı (D) işaretli cetvelin Başbakanlık 
kısmına ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar i 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyenler?... Oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCl MADDE 2. — Bu teşkilâtı icabettir-
diği masraflar 1960 yılı Başbakanlık bütçesinin 
ilgili tertiplerinden ödenir. Bu tertiplerdeki tah
sisatın kifayet etmemesi veya masrafla ilgili bir 
tertip bulunmaması halinde, bütçenin tasarrufu 
mümkün tertiplerinden mevcut veya yeniden açı
lacak tertiplere aktarmalar yapmaya Maliye Ba
kanı mezundur. 
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BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 11. — Bu kanunu. Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. Tasarı kanun halini almıştır. 
Hayırlı olsun, efendim. (Teşekkür ederiz, ses

leri) 
BAŞKAN — Oturuma on dakika ara veriyo

rum. 
Kapanma saati : 17,30 

ÜÇÜNCÜ OTültüM 
Açılma saati : 17,40 

BAŞKAN — Yılmaz Ahmet 
KÂTİPLER : Çelebi Emanullah, Karavelioğlu Kâmil 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

4. — Özkaya Mehmet Şükran'm, Kurucu Mec
lis üyelerinin özlük hakları hakkında kanun tek
lifi ve, İktisat Komisyonu raporu (2/161) (1) 

BAŞKAN — Müzakerelere başlamadan ev
vel Şükran Beyin milletvekilleri ödenekleri 
hakkında kısa bir mâruzâtım vardır. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Taşıt Ka
nunu tasarısının ne kadar zaman alacağını tah
min edemiyorum. Muhakkak ki uzun bir zama
nınızı alacaktır, özlük haklarını evvele alırsak, 
çıkan Anayasa ile birlikte ikmal edilmiş olur. 

BAŞKAN — Gündemin birinci maddesindeki 
Taşıt Kanunu yerine, Milletvekilleri özlük hak
ları Kanununun görüşülmesini... 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Müsaade eder
seniz her ikisini de konuşalım. Gündemde yapıl-

(1) 166 S. Sayılı basmayazı 53 ntü Birleşim 
tutanağının sonundadıf. 

ması icabeden işlerimiz vardır. Temsilciler Mec
lisi üyelerinin maaşı önemlidir, fakat dört ay
dan beri sürüncemede kalan Devlet vasıtalarının 
suiistimalini önlemek meselesidir. Fazla vasıta
ları paraya çevirecek, çok önemli bir mevzudur. 
Üç aydan beri Hükümet bu kanunu takibeder. 

Ben diyorum ki, her iki kanunu da bugün 
müzakere edelim. Evvelâ Taşıt Kanununu konu
şalım, ondan sonra diğerine geçelim. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim 
Taşıt Kanunu ne kadar devam edecek belli de
ğil özlük Hakları Kanununun Anayasa ile bir
likte neşredilmesi lâzımdır. Onun için evvelâ öz
lük hakları Kanununu konuşalım. Zaten kısa bir 
metindir. 

BAŞKAN — Şükran Beyin teklifini oya arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. * 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 
kanunun gerekçesi geçen celsede arz edilmişti. 
Müsaade ederseniz kanunun tümünü okuyalım. 
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Kabul edilirse maddelerin müzakeresine geçelim. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü okuyoruz, 
efendim. 

(özlük haklar! kanun tasarısının tümü okun
du.) 

"BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum; Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir; 

Kurudu Meclis üyelerinin özlük hakları hakkında 
kanun teklifi 

MADDE 1. — Kurucu Meclisin Millî Birlik 
Komitesine mensup subay üyeleri rütbe maaşla
rını ve sair haklarını almakta devam ederler. 
Temsilciler Meclisine mensup üyelerine ise 7244 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinde gösterilen en 
yüksek kadro maaşı kadar ödenek verilir. 

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

MADDE 2. — Kurucu Meclis üyelerine, 
Temsilciler Meclisi üyelerinin aylığının yarısı 
kadar yolluk ödenir. 

BAŞKAN — Özkaya. 

f ZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 
sayılı Kanunun 58 nci maddesini yürürlük

te!! kaldırmış oluyoruz. Arkadaşlar arzu ederler
se bu yollukları % 60 a çıkarabilirler. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Efendim, 
milletvekillerinin yollukları 6245 sayılı Kanu
nun 58 nci maddesine göre tesbit ediliyordu. 
Bu maddede «Milletvekillerinin maaş ve ödenek
lerinin % 40 - 50 si her sene Büttçe Kanununda 
tesbit edilecek miktarda, yolluk olarak tesbit 
olunur» diyor. Milletvekillerinin eski maaşı 3 200 
lira idi. Yolluk da 1 600 Jirayaçıkıyordu. Şim
di ödenek kalkıyor. Bunun yerine birinci mad
dede tesbit edilen ödeneğin yarısı nispetinde 
yolluk verilsin hükmünü koyduk. 

* 
ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Yüzde 

altmış koyabiliriz. 
BAŞKAN — Yüzde elli, yüzde altmış ola

bilir. Söz istiyen var mı?... O halde reyinize 
arz edeceğim. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Yüzde 
altmışı arkadaşımız müdafaa ediyor. Kısa bir 
zaman içi i» gelecek olan Kurucu Meclis millet-
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| vekillerine verilen para az olacaktır. Yüzde 
I altmış verilebilir kendilerine. 

KAPLAN KADRÎ — Yüzde elli veya yüzde 
I altmış reye arz edilsin. 

KÜÇÜK SAMİ — Yüzde altmışa kadar de
yince miktar değişebilir* «Kadar» kelimesi kal
sın. İyi olacaktır, zira yüzde kırka kadar da 

I inebiliı1. 
j YURDAKUER MU2ÂFFE& — Gelecek in

sanlar kısa bir zaman için geleceklerdir. Bu 
zaman içinde tahmin öderim ki ailelerini bura
ya getiremiyeceklerdir. Bu zat otelde kalır. 
Temsilciler Meclisi üyesi her otelde kalamaz;, şu
radaki kebapçıdan da yemek jdyemez. Ben da
ha evvel bu paranın az olduğunu ifade etmiş
tim. Hiç olmazsa yüzde 60 yolluk verilmesini 
teklif ediyorum. 

CELEBİ EMANULLAH — Ben de asgari 
I yüzde 60 yolluk verilmesi şeklinde teklif ediyo

rum. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Bu tekliflerin 

aleyhinde, yüzde 50 nin lehinde konuşacağım. 
Muhterem arkadaşlar, 1 nci derecede maaş 

alacaklar 1 400, 1 000 lira da ödenek 2 400 
lira. Bugün memlekette bu kadar para ahin 
kaç kişi vardır? Bu zamana kadar milletvekille
ri daima miktarı artırmışlar ve bunu toptan 
alarak mebusluğu bir geçim vasıtası yapmışlar-

I dır. Bu usulün terk edilmesi bakımından yüzde 
ellinin kabul edilmesini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Müzakelerin kifayeti hakkında 
teklif vardır. Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. Şimdi iki tane teklif vardır. Bunlardan bir 
tanesi-yüzde elli, diğeri yüzde altmış olmasını 
istemektedir. Evvelâ yüzde altmış olması husu
sundaki teklifi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Yüz
de altmış olacaktır. Maddeyi buna göre tashih 
ediyoruz. 

MADDE 3. —Aylıklarından ve yollukların
dan başka Temsilciler Meclisi Başkanına ayda 
1 500 lira, Başkan yardımcılarına 500 lira, İdare 
Âmirleri ve Başkanlık Divanı Kâtiplerine her 
ay 200 lira tahsisat ödenir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, 
bence bu paralar çoktur. Reise temsilî mahiyette 
bir ödenek varil meşine taraftarım. Fakat diğer
lerine katiyen taraftar değilim. Başkanvekilleri, 
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Divan Kâtipleri, İdare Âmirleri seçimle mey
dana gelen müesseselerdir. Kime itimatları var
sa onu görevlendirirler. Bu, para ile unvan al
mak veya unvan ile para almak gibi bir şey ol
masın. 

Para almak, tazminat almak, para ile hiz
met etmek bu Meclis içinde olamaz. Başkan 
ve Divan Kâtiplerine ne diye ücret verilsin? 
Yalnız Başkana takdir edilebilir ama Başkan 
muavinlerine ödenek vermeye, para vermeye 
lüzum yoktur. Biz yeni bir teamül getiriyoruz, 
onun için teklifimiz önemlidir. 

BAŞKAN — Sami Küçük. 
KÜÇÜK SAMİ — Bendeniz de aynı noktai

nazarı müdafaa edecektim. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Temsilciler Mec

lisi tarafından seçilecek olan bu kimselerin yeri 
şeref mevkiidir. Bendeniz hiçbirisine bir şeyin 
verilmesine taraftar değilim. 

BAŞKAN -— Şimdi evvelâ Başkana para ve
rilsin mi, verilmesin mi mevzuunu halledelim 
ondan sonra diğerlerini. 

Evvelâ para verilip verilmiyeeeği hususunu 
halledelim. Başkana tazminat verilsin diyenler .. 
Kabul. Başkana tazminat verilecektir. 

Başkan vekillerin e, kabul edenler... Kabul edil
memiştir. 

Divan Kâtiplerine her hangi bir miktarın 
verilmesi hususunda müspet oy kullananlar... 

KÜÇÜK SAMI — Eskiden neden veriliyor
du, şimdi niçin verilmiyor? Eskiden geliyorlar
dı, mazbatalarını teslim ediyor, kendi işlerine 
gidiyorlardı, ötekiler Meclise gelmiyordu. Ama 
şimdi kayıt altına alıyoruz. Devamlı olarak 
Temsilciler Meclisi burada çalışacak. 

Bu itibarla Başkana temsilî mahiyette bir 
para vermek ve diğerlerine vermemek lâzımdır. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 
Divan Kâtipliği fazla mesai ve dikkati icabetti-
ren bir makamdır. Başkan ve Başkanvekillerine 
verilince bunlara da vermek lâzımdır. 

KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Efendim, 
6 aydan beri sekreterler idari vazife görürler, 
kimsenin aklına böyle bir şey gelmez. Millî Bir
lik Komitesi için böyle bir şey niçin düşünül
müyor? "Buralar birer şeref mevkileridir. Böyle 
bir para vermeye lüzum yok. Ben ne Başkana, 
ne diğerlerine ayrıca para verilmesine taraftar 
değilim. Bunlar şeref mevkileridir. 

2.1960 0 : 3 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, acaba 

Millî Birlik Komitesi Başkanına ,ne kadar veri
liyor. Buradaki divan kâtipleri ne alıyor? Ben de 
bunlara da verilmesini teklif edeceğim. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 
bizimle onlar hiçbir1 zaman mukayese edilemez. 
Bizde başkan ve divan kâtipleri, sıra ile olduğa 
için, devamlı değişir. Sekreterler değişen şahıs
lardır. ikincisi biz hijçbir zaman, hiçbir şey iste-
myjoruz. Biz onlara bir hak veriyoruz böyle 
bir< para verımiyeceksek, o zamam başkan, başkash-
vekili ve kâtipleri hepsini kaldıralım. 

BAŞKAN — Efendim, teklif geldi. Bu husus
taki müzakereyi yeniden açıyorum. 

ATAKLI MUCİP — içtüzüğe riayet edilsin. 
KARAVELlOĞLU KÂMlL — Bu maddenin 

tasarıdan olduğu gibi çıkarılmasını arz ve teklif 
ediyorum. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, Başkan ve 
başkan yardımcısı her • teşekkülde olabilir. Fa
kat trarâda idare âmiri ve divan kâtipleri deni
yor. Kurucu Meclisin pozisyonunun ne olduğu 
daha belli değil, idare âmiri ve divan kâtibi diye 
bir şey belki olmıyabilir. Şimdiden peşin karar 
vermiş oluyoruz. 

ERSÜ VEHBİ — Olacaktır. 
KARAMAN • SUPHİ — Olmamış bir şeyin 

hükmü yoktur. Bu bakımdan idare âmirleri, 
başkan ve kâtipleri çıkaralım. 

KÜÇÜK SAMI — Doğmamış çocuğa kaftan 
yapmak gibi îbirşey oluyor. Hepsini şimdi çıka
ralım, ondan sonra düşünürüz. 

KAPLAN KADRİ — Bir kanun kabul ettik, 
800 lira ödenek veriyoruz. Orada iş1 yapacak per
sonel dairesi teknik şubeleridir. Orada niye tanı
yoruz da buradan kaldırıyoruz, bu espriyi ben 
anlıyamadım. 

KARAVELlOĞLU KAMlL — 800 lira veri
yoruz, her türlü şaibeden münezzeh olsum için. 
Muayyen bir heyet seçimle geliyor ona yok. Bunu 
tevil edemeyiz. Kimine veriyoruz, kimine vermi
yoruz? 

KÜÇÜK SAMI — 800 lira dedi arkadaşlar, o 
zat orada Devlet Personel Dairesi Başkanıdır. 
Devlet Teşekküllerini yeniden nizama sokacak
tır. Başkan hariç, buraıdaki üyelere birinci dere
cede memuriyet maaşı veriliyorı ayrıca da temsil
cilere yüzde altmış bir fark ki, aslında 1 200 lira 
fazla para veriyoruz. 
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Özkaya Şükran. 
ÜZKAYA ŞÜKRAN — Sami Beyin sözlerine 

iştirak ederim. Fakat Karavelioğlu'nun bu şekil
de konuşmasını katiyen tasvibetmem. Biz kimseye 
birşey dağıtmıyoruz. Sözlerini aynen kendilerine 
iade ederim. Kadri Beyit dediği gibi, bir per
sonel başkanına 800 lira ödenek veriyoruz da, bir 
Meclisin başkanına niçin vermiyoruz? 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, sözlerime bir 
misalle başlamak istiyorum: 1 nci Büyük Millet 
Meclisinde, MaarÜf Vekili mefruşat için r150 lira 
istiyor. Meclis biribirinıe giriyor. Bu milletin ve
recek 150 lirası yoktur, İnegöl sandalyaları ne
yinize yetmiyor, diyorlar. 

Bu vazifeler şeref vazifeleridir.. Şerefleri ken
dilerine yeter. Ben bunlara ayrıca para verilme
sine taraftar değilim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem ar
kadaşlarım, bu ihtilâle bütün gücü ile iştirak 
etmiş, tahakkuk ettirmiş ordumuzun subay, ast
subay ve erlerinin halini burada tasvir etmiye-
ceğim. İçinde bulundukları durumu siz tasav
vur ediniz. Fakat bunların durumunu ufacık 
da 'olsa yükseltmek için bugün bir milyar lira
nın üstünde bir paraya, ihtiyaç var. , Şimdiye 
kadar kabul ettiğimiz kanunlarla - son kabul 
ettiklerimiz hariç - bütçeye 180 milyon lira kül
fet yükledik. Bunları sarf ederken kimin kese
sinden veriyoruz? Bir tarafa verirken öbür ta
rafa da vereceğimizi düşünmemiz ve Devlet Ha
zinesini çok iyi şe'kilde korumamız lâzımdır. 
Yapacağımız büyük plânlar geride bekliyor. 
160 kıişi ile olacaksa bu, 500 kişi olmasın. Bu
nun malî portesini gözden kaçırmıyalım ve bi
raz dikkatli davranalım. 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. 
Başkana her hangi bir miktar Ödenek veril

mesini kabul edenler... (9) Kabul edilmiştir. 
Başkanvekillerine, Ödenek verilmesini arzu 

edenler... (7) Kabul edilmemiştir. 
ULAY SITKI — Başkanlar; mühim günler

de, senenin muayyen günlerinde başkanlık ya
parlar. Halbuki başkanvekilleri için iş böyle 
değildir. Her gün işin içindedirler, her gün on
lar riyaset edeceklerdir, işleri pek çok olacak
tır. Başkana veririz de bunlara neden verilmez, 
anlamıyorum. 

ATAKLI MUCİP — Her ikisi için karar ve
rilmişti, arkadaşlarımız; tarafından.. Şimdi 20 
arkadaş ela oylarını kullansalar bugün konuşu-

. 1960 O : 3 
lamaz bu mevzu. Başkan ve başjkanvekilleri için 
karar verilmişti. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Böyle bir şey 
bana gösterilmedi. Maddesini bulamadım. Hay
dar albayım da bana bir madde gösteremedi, bu 
hususta maddeyi bulun, bu işi kestirelim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Başkanı kabul 
ettik. 

ERSÜ VEHBİ — Kanun reddedildiğinde 
yirmi günden evvel gelemez, diye bir kayıt var
dır, İçtüzüğünüzde. 

BAŞKAN — Müzakereye devam . edelim. 
Başkan kabul edildi. Miktar sonra görüşüle
cektir. 

Başkanvekillerine ödenek verilmesini oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Divan kâtiplerine ödenek verilmesi hususu
nu oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
.miyenler... Kabul edilmiştir. 

İdare Âmirlerine ödene'k verilmesi hususunu 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etini-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi miktarlar üzerinde müzakere açıyo
rum : Başkana verilecek miktar hakkında ar
kadaşlar tekliflerini yapsınlar. 

ÇELEBİ EMANULLAH — 500 lira teklif 
ediyorum. 

KARAMAN SUPHİ — 1 000 lira verilme
sini teklif ediyorum. 

ATAKLI MUCİP — Başkana, bakanların 
alacağı paradan bir lira fazla verilmesini teklif 
ediyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Temsilciler 
Meclisi Reisliği Ibir şeref mevkiidir. Bakanlar 
gibi bir icrai sorumluluğu yoktur. Bin lirayı 
geçemez. Böyle bir tezle gelinirse bir lira fazla 
değil, bir lira eksik. olur. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Proto
kolde bakanların önünde olacaktır. 

ERSÜ VEHBİ — Devlet Başkanından sonra 
gelmez, Temsilciler Meclisi Başkanıdır. Yanlış 
anlamayın. 

ÖZKAYA MEHMET. ŞÜKRAN — Temsil
ciler Meclisinde bulunan bakanlardan evvel ge
lecektir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, ben bir 
insanın aldığı para ile protokoldeki sırası ara
sında bir münasebet görmüyorum. Millî Birlik 
Komitesi üyeleri Devlet Başkanından sonra ge-
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lirler, .bakanlardan daha az para alırlar. Bina
enaleyh, bu zait için 1 000 lira uygundur. Daha 
fazlası fazladır, gibi geliyor. 

YURDAKULER MUZAFFER — Mucip 
Ataklı'nm teklifinde bir espri var. Bdr lira fazla 
olması lâzımdır, diyor. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Bu husu
sa temas ettik. Bakanların maaşları girsin, den
miştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Konuşuldu, 
maddeye girecektir. 

BAŞKAN — Şimdi Başkana verilecek mik
tarlar hakkındaki teklifleri oyunuza arz edece
ğim : 

!500 lira verilmesini kabul eden arkadaşlar 
lütfen işaret versinler... 7 kişi. 

1 000 lira verilmesini istiyenler lütfen işaret 
etsinler... 6 kişi. 

Bakanlardan 1 »lira fazla almasını istiyenler 
lütfen işaret etsinler... 8 kişi. 

ERJSÜ VEHBÎ — Bakanların ne aldığım bil
meden reyimi nasıl vereceğim? Doğru bir oylama 
usulü değil bu. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Evvelâ Bakan
ların ne alacağını tesbit edelim, ondan sonra Baş
kana verilecek miktarı tâyin edelim. 

1.1960 O : 3 
KAPLAN KADRİ — Bu gayet doğru bir tek

lif ve usul. Ben Başkanla Bakanı mukayese edi
yorum. Başkanın Bakanlardan ibir lira fazla ala» 
cağını bilerek reyimi veriyorum.. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Biz de bile bi
le oyumuzu 500 e verdik. 

BAŞKAN — Adnan Bey bu maddeyi oku
muşlardı. Tekrar okusunlar. 

ADNAN BAŞER — «Bakanlar Kurulu üye
leri her ay ödenir.»1 denmişti. 
ödenir.» denmişti. 

BAŞKAN — Evvelâ Bakanların tahsisatım 
müzakere, ondan sonra bu işe devam edelim. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adnan Başer. 
ADNAN BAŞER — Bugün bakanlara 30 . 5 . 

1960 tarih ve 5/2 sayılı Kararname ile 5 bin lira 
aylık ödenmektedir. Eline, aile durumlarına gö
re 3 500 - 3 600 arasında para geçiyor. 

'SITKI ULAY — 3 175 liradır. *, 
ADNAN BAŞER — Paşamın emekli maaşı 

var mıdır? Emekli maaşından bir indirim yapı
lıyorsa, burada fark eder. 

ULAY SITKI — Hayır arkadaşlardan en 
yüksek alan 3 485 liradır. 

ADNAN BAŞER — İki bin lira maaştan ver
gi kesildikten sonra 1 450 lira geçer. 1 200 li
ra yolluk ki, aynen eline geçer, ayrıca bin lira 
ödenek, bundan da 750 lira kadar bir şey geçer. 
Yekûn olarak 3 400 lira eder. 

Eskiden Meclis Başkanı ilc'Başbakana 1 500, 
Bakanlara 1 000 lira veriliyormuş. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Arkadaşlarım 
evvelki teamüle nazaran bir fazlalık tanımak is
tiyorlar. Bugün durum böyle değildir. Bakan 
dışardan olur. Millî Birlik Komitesinden olur. 
Temsilciler Meclisinden olur. Temsilciler Meclisi 
üyesinin teşriî- vazifesi vardır. Baikanin ise icrai 
vazifesi vardır. Maaş statüsünü buna göre ayar
lamak lâzımdır. 

BAŞKAN — Miktarları tekrar oyunuza arz 
edeceğim. 

Başkana 500 lira verilmesini istiyenler.. 5 ki
şi. Kabul edilmemiştir. 

Bakanlardan 1 lira fazla yani 1001 lira ve
rilmesini istiyenler... 7 kişi. Kabul edilmemiştir. 

1 000 lira verilmesini istiyenler... 10 kişi. 
Temsilciler Meclisi Başkanına 1 000 lira ödenek 
verilmesi hususu kabul edilmiştir. 

ADNAN BAŞER — Bakanlar, Temsilciler 
Meclisinin üyesi olacaklardır. Buna göre yap
tık. Bakanlar Kurulu üyeleri her ay birinci ve 
ikinci maddelerle ikd bin ve 1 200 lira olmak 
üzere 3 200 lira alacaklar, ayrıca bin lira tah
sisat alacaklardır ki, 4 200 lira ediyor. 

Kaldırılan hükümle, bir kararname ile ba
kanlar beş bin lira bürüt ücret almaktadırlar. 
Bakanlar Kurulu ile ilgili hüküm, kaldırılan 
ıhükümler arasında arz edilmiştir. Temsilciler 
Meclisi Başkanı buna göre mütalâa edilecektir, 
bin lira olsun. 

ERSÜ VEHBİ — Tadil teklifi önümüzde 
değildir. Bilâlhara komisyonca yapılmıştır. 
Usulsüz yürümekteyiz, nereden başlayıp, nere
ye gideceğimizi kestiremiyoruz. Teklifin içinde 
yeni maddeler vardır. 

Dün bakanların maaşı hakkında bir şey 
yoktu. 

BAŞKAN — Kanunun tümü okundu, refere 
edilmesi icabeden diğer kanunlar burada bah
sediliyor. 
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I tik, bunları tafsilen arz etmedim. Kurucu Mec

lis için aynı "hükümler tatbik edilir demek istiyo
ruz. 

ıBurada müktesep haklar devam edecektir, 
emekli kesenekleri devam edecektir, emekli 'hük
mü tatbik edilecektir. Memurlar, subaylar, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri mensubu Temsilciler, 
nerden 'gelirse gelsin, emeklilik işleri derece ma
aşı ve rütbelerine göre devam edecektir. Burada 
geçen süre emekli hizmetlerine eklenecektir. 

B : 54 İ3.: 
Başkanvekilleri. (500 lira, 200 lira olsun ses

leri.)' 
ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — 500 lira 

bence çoktur. Eskiden de 269 lira alıyorlarmış. 
300 lira verilmesi uygundur. 

BAŞKAN — Şimdi, 3. tane teklif var. 500, 
300, 200 lira olsun. Bunları ayrı ayrı oyunuza 
arz edeceğim. 

Başkanvekiline 200 lira verilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... (8) Kabul edil
memiştir. 

•500 lira verilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

300 lira verilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... (11) KaSbul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

O halde Başkanvekillerine ayda 300 lira veri
lecektir. 

Şimdi Divan Kâtiplerine geçiyoruz. 
ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Divan Ka

tiplerine 150 'lira verilmesini teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Divan Kâtiplerine ayda 150 li

ra verilmesine" dair teklifi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Divan Kâtiplerine . 150 lira verilecektir. 

MADDE 5. — Emeklilik hakkı tanınan bir 
vazifede iken Kurucu Meclis üyesi olanlar asli 
vazifelerinden izinli sayılırlar. Bunların üyelik
te geçirdikleri süreler terfi kürelerine sayılır. 
Bunlara 5434 sayılı Kanunun aynı durumda iken 
milletvekili seçilenlere mütaallik hükümleri tat
bik olunur. 

ÖZKAYA MEHMET ÜŞKRAN — Meclis 
Ocak ayının 5 inde toplanacağına göre, bu ay ma-
aşsız kalmamaları için bir aylık ödeme yapılma
sını kabul ettik. Şimdiye kadar senelik olarak 
alıyorlardı. Şimdi aylık olarak alacaklardır. 
ölüm ve diğer 'hususlarda memurlara yapılan 
muamelenin aynını yapıyoruz. 

BAŞKAN — 5 nei maddeyi kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Temsilciler Meclisi üyelerin
den diliyenler asli vazifelerinin aylık tahsisat 
ve sair haklarından faydalanmakta devam eder
ler. Bu takdirde bu kanunla tanınan haklardan 
faydalanamazlar. 

ADNAN BAŞER — Eski, 5434 numaralı Ka
nun ve tadilleri hakkındaki kanunları tesbit et-

ÇELEBİ EMANULLAH — Aldıkları maaş 
üzerinden mi? 

ADNAN BAŞER — Emekli 'Sandığı Kanunu 
hükümleri dairesinde. 

BAŞKAN — 6 ncı madde hakkında başka söz 
ist iyen yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... 'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunla ödenecek aylık, 
tahsisat ve yolluklar 1960 yılı bütçesinin Büyük 
Millet Meelisi kısmının ilgili fasıllarmdaki öde
neklerden tediye edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kafeul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Kurucu Meclis Baş
kanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının heyeti umumiyösi kanunlaşmıştır. 
Bir kanun dalha var. Taşıt kanunu tasarısı. 

Vakit de bir hayli geç oldu. 

KUYTAiK FİKRET — Efendim, bu kanun 
çok kısa ama üzerinde çok münakaşa olacağını 
taihmin ediyorum. Eğer bir mahzur yoksa yarınki 
ajuruma bırakaİKm. 

BAŞKAN — Taşıt Kanununun şimdi görü
şülmesini oylarınıza arz ediyorum. Kalbnl eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bir hususu ara 
edeyim. Taşıt Kanununa başlamadan evvel, muh
terem Heyetin beni memur ettiği, dölayısiyle ko
misyonumu ilgilendiren üç tane idam dosyası var
dır. Bunları hazırladım ve huzurunuza getirdim. 
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gördüm.» denince, bakan tarafından da, «tabiî 
limon almaya gidecek.» diye cevap verilecek ka
dar ileri gidilmiştir. 

İsim zikredilmesi, mevki ve makamları dola-
yısiyle Devlet otoritesini, kanunlara hürmet ve 
kanunların meşruiyetine inanmayı zaıfa uğrat 
maktadır. Tatbikatını gördük ve yaladık. Mer
sin'de 1946 senesinde, muhalefet mensuplarının 
çoğunlukta olduğu bir zaman, Meclisi Umumi 
vilâyet arabasını haraç mezat satmaya karar 
verdi Bugünkü tatbikata göre valilere özel ida
renin araba alma mecburiyeti yok idi. 

Müsaade' ederseniz /bunları görüşelim ve bu iş de 
bitsin. 

ULAY SITKI — Bu idam hükümleri en aşa
ğı malhkemedşı çıkmış, Temyize gitmiş, bütün 
mercileri dolaşmış ve kesinleşmiş olarak huzuru
muza gelmiştir. Bu kadar mahkeme safihasından 
sonra bunları ayrıca tetkik etmeye bence lüzum 
yoktur. Tetkik de etsek, beraet ettirecek değiliz, 
Bilhassa bun]ar canavarca cinayetler islemiş 
adamlardır. Hemen ^görüşelim ve çıkartalım. 
Esasen falan yer canaivarı, fiilin yer canavarı di
yarlar. îdam edilsin gitsin bunlar. 

BAŞKAN — Bu hususta müzakere açılmasını 
istiyenler lütfen işaret buyursun. Müzakere açıl
ması kabul etfilm^tir-

GÜRSOYTBAÎÇ SUPHİ — Mehmet Bey, dos
yalar zatıâHnizm önündedir. Birincisinden lütfen 
okur musunuz? 

5. — Taşıt kanunu tasarısı ve iktisat Komis 
yonu raporu (1/92) (1) 

BAŞKAN —~ J)aiha evvel .bir noktayı izah 
edeyim. Müsteşar Bey buradadırlar, Taşıt Kanu
nu hakkında mütalâalarını alalım, kendilerini ser-
best -bırakalım. TensjlbedersenizL. 

BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI HİLMİ İN
CESULU — Müsaade ederseniz, bendeniz kanu
nun heyeti umumiyesini tetkik ettim, mâruzâtım 
da kısa olacaktır. ) 

Bu Taşıt ıKanunıjna bağlı listede teslbit edilmiş 
olan vesaiti nakliyenin nev'i takdirinize bırakıl
mış bir husustur. 

iKanunun bir maddesini mevguııbahsetmek is
tiyorum, çok mühimdir. O da şudur : İktisat Ko
misyonunun teklifindeki 8 nci maddede : «Bu ka
nuna 'bağlı 2 numaralı cetvelde yaızılı taşıtlar yal
nız hizalarında gösterilen hizmetlerde kullanıla
bilir» denilmektedir. Şimdi bendenizin arzım şu : 
Taşıt meselesi bizim siyasi faaliyetlerimizde ve 
İstanbul Mebusu Senihi Yürütenin ortaya koy
ması ile Büyük Millet Meclisinde münakaşalara 
sebeibolmuş ve o zamandan :beri Türk efkârı umu-
miyesinin üzerinde titizlikle durduğu bir mevzu 
olmuştur. Bakan arabalarının kullanılması mev
zuunda Mecliste çok yıpratıcı münakaşalar olmuş, 
bir bakana «Senin aralbanı halde, limon alırken 

(1) 127 sıra sayılı basmayazı ve eki tutanağın 
somundadır. 

Arz etmek istediğim husus şudur: öyle bir 
sisteme ve tatbikattaki hayata intibak ettirilsin 
ki, hiçbir şekilde-suiistimal edilmesin ve suiis
timalin önlenmesi esas olsun. 

Şimdi meselâ bir şey arz edeyim. «Tören ve 
resmî davetlerde makamı işgal eden zatlar re
fakatlerine ailelerini de alabilirler.» sözünü ka-
bilitatbik bir söz m olarak görmüyorum. Şöy\Q 
ki : Sayın Sıtkı Ulay'ı Ulaştırma Bakanı olarak 
ele alalım. Her hangi bir aile dostu gelmiş, ken
dilerini ziyaret etmiş. Bu aileye bir iadeyi ziya
ret yapmak icabediyorsa ve makam arabası ile 

' giderse, bu ne bir resmî tören ve ne de bir zi
yafettir. Ama kendileri refikalariyle birlikte 
burada bulunacak bu ziyarete gideceklerdir. 
Gitmemesi bir vekil için asla doğru olmaz. O 
halde bu o vekilin içinde bulunduğu hayat se
viyesinin icabıdır. Bu, bu kanunun hükümleri
ne göre doğrul değildir, hattâ suçtur. Çünkü bir 
siyasi veya idari toplantıya gitmemiştir. Ziya
fete gitmiş olması bir suç mevzuu olacaktır. Be
nim işaret etmek istediğim nokta budur. Bu hal
ler kanuna tetabuk etmediği için de mütemadi
yen suçluluk devam edip gelmektedir. Kanun
larımızda bu kayıt mevcudoldukça vatandaş bil
hassa idare âmirlerine karşı direndiği takdirde 
onların sorumluluğunu tesbit edecek bir müra
caat yapıyor. Bu ise çeşitli suiistimallere sebe
biyet veriyor. Bu kanunun getirdiği ceza 100 
lira ile 1 000 lira arasında para cezasıdır. Ben
deniz idare adamlarımız için bilhassa temsilî 
sıfatı olan valiler ve tugay, tümen ve kolordu 
kumandanları için bu hükümleri çok tahdidi 
buluyorum. Bunların biraz daha serbest hare
ket etme imkânına sahibolmaları icabeder. Be
nim mâruzâtım, bu sıfatta olanların, şayet müm
künse ve büyük bir mahzur teşkil etmiyorsa, bir 

ı 
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numaralı listeye ithal edilmeleri suretiyle, rea
litelere daha uygun bir duruma getirilmeleri
dir. 

Buna mukabil bâzı memurların bu araba 
mevzuunda suiistimalde bulundukları da görül
müştür. Orman bölge müdürlerinin, şeflerinin, 
veteriner müdürlerinin v, s.•bu şekildeki suiis7 

timalleri takdirinde, umumi hükümlere başvu
rulmakta ve uzun boylu tahkikat yapılmakta
dır. 

Buraya Öyle bir madde koymalıyız ki, me
muriyet sıfatlarını kendi maksatları ve bu ka
nun dışında kullandıkları takdirde hem bir in
zibati' ceza vermek veya maaş, kesmek suretiy
le cezalandıralım; hem de harcanan benzinin 
bedelini onlardan tahsil edelim. .10 - 15 günlük 
maaşiarmı kesmek şekli, bunlar hakkında dos
ya düzenlemek, kurullara gitmek şeklinden da
ha pratik olur, tatbikatta kolaylık sağlar ,diye 
düşündük. 

Takdir siklerindir, nasıl tensip buyurursanız. 
. Yalnız, şu da var ki, tatbikata intibak etmi-

yen şekil kanunu zedeliyor, adam sende der gi
bi oluyor, kanun. îşaret etmek istediğim nokta 
bilhassa bu iki noktadır. 

Bir suiistimal karşısında hükme göre, 100 
liradan 1 000 liraya kadar para cezası verilecek, 
ama yine kanun maddesine göre, valinin vilâ
yet dâhilinde daimî bir faaliyet içinde bulun
ması dolayısiyle, yaptığı teftişler sırasında mü
cavir bir vilayete geçmesi halinde bu dahi bir 
suiistimal muamelesi olarak tatbik görmektedir. 
Nihajret bunun bir iş icabı olması iktiza edeı\ 
Bu gibi hususları idare âmirlerinin takdirine 
bırakmak yerinde olur kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Müsteşar Beyefendinin izaha
tını dinlediniz. Burada iki mevzu vardı. Bun
ları tekrar oyunuza arz edeceğim. Evvelâ Sup
hi Beyin izahatını dinliydim, bundan sonra re
yinize yaz'edeyim. 

HİLMİ İNCESULU (Başbakanlık Müsteşa
rı) — Buiıuhla alâkalı bir hususu daha arz ede
yim. Bugün başka memleketlerde teessüs et
miş bir usul son zamanlarda memleketimi/de 
de tatbika konulmuştur. Türkiye 8 bölgeye ay
rılarak bu bölge içinde kalan vilâyetler valile
rinin her iki ayda bir vilâyet merkezinde top
lanarak bölgeleri ve Devlet işlerini gözden ge
çirmelerini temin edecek bir müessese ihdas 
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edilmiştir. Bunun da ilk hazırlıkları yapılmıştır. # 
Bu, istikbalde de devam edecektir. Toplantıla
rın her zaman aynı vilâyet merkezlerinde değil 
de o çevreye dâhil bütün vilâyetlerin merkez
lerinde, sırasiyle yapılması daha iyi olur; (böy
lece valiler diğer bölgeleri de görmüş olurlar.) 
şeklinde bir esbabı mucibe hâkim olmuştur. 

«Tatbikat da bu yoldadır. Birinci toplantı Ekim
de Ankara'da, Van'da, İstanbul'da, İzmirde, 
Konya'da yapıldı. Şimdi ikinci ayda, Erzurum 
ve ona civar yerlerin valileri belki de Erzurum-
da toplanacaklardır. Bunlar toplantıya gelir
ken bir de Bakandan izin almaları gerekiyor. 
Bunların ancak vazife icabı vilâyetinden dışarı 
çıkabileceği, hususi bir maksatla çıkamıyacağı 
tatbikatta zaruri olmaktadır. Meselâ Konya va
lisi Ankara'ya gelecekse; vilâyet arabasiyle gel
mek lüzumu varsa izin alması gerekiyor. Bu 
doğrudur. Ama aynı vali, resmiyet izafe edi
len bir toplantıya giderken, meselâ Eskişehir'e 
giderken, bunun için de ayrıca vekilden bir izin 
alma külfetini derpiş etmesinler. 

Sonra, bir başka misal arz edeyim: Bakınız 
Afyon'da. Vali olarak 'bulunduğum sırada, Ak
şehir'de bir yangın çıktı; hemen Konya Vali
si benden «ündeki itfaiye imkânlarıyla Akşe
hir'e yetiş diye ricada bulundu. Ben de kalk
tım yetiştim. 

Şimdi, 'burada, Akşehir benim mıntıkamda 
olmadığı için, bu hareketini hir kanunsuzluk 
oluyor. 

Bir misal daha: Adana'Valisi, Hatay'la, 
Mersin'le olan işleri için veya meselâ, incirlik 
Hava Alanında yapılan birçok törenler dolayı-
siyle oraya 'gitmek zorunda kalıyor. Keza bir
çok müşterek işleri Mersin'le Ibera'ber, orası ile 
ilgili olduğu için Mersin'e gitmek zorunda ka
lıyor. Şimdi bu durumlarda her defasında izin 
almak için Bakanı arıyacak, yerinde olup ol
madığını, nerede bulunduğunu sorup araştıra
cak. Bu külfetli izin alma her zaman nasıl 
mümkün olur ve ne kadar pratik olur? izin al
masa veya telgraf çekip izin alması ve bekle
mesi icabetm ektedir ki bunun ne kadar kritik 
durumlar yarattığını takdir edersiniz. Binaen
aleyh valinin diğer bir vilâyete veya bir komu
tanın komşu bir garnizona, gitmesi için uzun 
formalitelere 'bağlı izin istihsali yerine bu iki 
sıfatın sahifbi olan zevatın bizatihi bu haklara 

• sahibolması yerinde olur. 
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BAŞKAN — Müsteşar Beyin izahlarını din- I 

ledik. Esasen bu konuda kendileriyle görüşme
miz bir istişare mahiyetinde idi. Teşekkürler 
ederiz. Zahmet ettiler, ayrılabilirler efendim. 

Şimdi Temyizce idama mahkûm edilmiş dört ı 
şahsa ait üç do'sya -vardır. Sosyal îşler K'o- I 
misyonunun raporları da gelmiştir. 

Raporlar ayrı ayrı okunarak oylarınıza su
nulacaktır. 

6'. — Ayvahk'ın Altınova nahiyesinin Seli
miye mahallesinin 51 sayılı hanesinde kayıtlı Re-
ceboğlu Osman Nuri Pora'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Sosyal îşler Komisyonu raporu (3/6) (K. : 71) 

(1) 

BAŞKAN — Raporu okuyoruz. 
(Rapor1 okundu)1 

BAŞKAN — Raporu oyunuza arz ediyorum. 
Kahul edenler... Etmiyenler... ittifakla kahul 
edil'miştir. 

7. — Bartın'ın Serdar köyünün 60 sayılı ha- I 
nesinde kayıtlı Şakiroğlu 16 Mayıs 1340 doğum
lu Bayram Çiçek ve Bartın'ın Arfunda köyü- j 
nün 62 sayılı hanesinde kayıtlı Hüsnüoğlu 1 Ni- j 
san 1934 doğumlu Mehmet Çiçek'in ölüm ceza
sına çarptırılması halikında Başvekâlet tezkeresi 
ve Sosyal îşler Komisyonu raporu. (3/7) (K. : 
72) (2) ^ 

BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Raporu 
oyunuza arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmi
yenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

8. — TJrfa'nın Karanıma mahallesinin 84 
sayılı hanesinde kayıtlı Reşidoğlu 1933 doğumlu 

(1) Rapor basılı değildir. 71 sayılı Karar 
olmuştur. 

(2) Rapor basılı değildir. 72 sayılı Karar 
olmuştur. J 
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Mehmet Polat'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Bcuşvekâlet tezkeresi ve Sosyal îşler 
Komisyonu raporu. (3/12) (K. : 70) (1) 

BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Raporu 
oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmi
yenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, eli
mizde 10 idam dosyası vardır. Bunlardan 3 ü 
şimdi intaeolunmuştur. Bir tanesi iki kişiyi' 
mahkûm etmektedir. Bu suretle idam oluna
cakların sayısı 11 i bulmaktadır. Bunlar ayrı 
ayrı zamanlarda mı aşılmalıdır, yoksa aynı za
manda mı idam olunmalıdır? Bu arada bunla
rın değişik bölgelerde idamı da düşünülebilir. 
Bu sebeple şöyle 'bir cetvel hazırlamış, kabul 
edilirse bu bölgelerde idamları için gereken * 
tedbirleri aldıracağız. 

TUNÇKANAT HAYDAR — İşledikleri ci
nayeti nerede işlemişlerse oralarda asmak ibret 
olması bakımından iyi olur. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, ben 
şimdilik şu yerleri tesbit edebildim, diğerlerini 
de itmam ettikçe huzurunuza arz edeceğim: İzmir, 
Kütahya, Adapazarı, İstanbul, Konya, Ankara, 
Çanakkale, Balıkesir, Ağrı.. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, acalba bir kaa-
tilin asılma zaman ve yerini tâyin etmek usulden 
midir? 

ATAKLI MUCİP — Bunu Bakanlığın ken
disi ayarlar. 

BAŞKAN — Bu listenin şimdi görüşülmesini 
arzu edenler... Kabul edilmedi... 

Yarın saat 14.00 de toplanılmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,15 

(1) Rapor basılı değildir. (70) sayılı Karar 
olmuştur. 
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Devlet Personel Dairesi kurulması hakkında kanun 

tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu (1/125) 

T. C. • * •' • > ' ; • " *> 

Başbakanlık 2 . 11 . 1960 
Kananlar ve Kararlar 

Tetkik Dairûsi ' h 

Sayı : 71 -1237/2681 

Millî Birlik Kimitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 2 . 11 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Dev-
let Personel Dairesi kurulması hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilisikleriyle Ibirlikte bağlı 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Memleketimizde memur maaşlarının müstakil kanunlarla tesbiti zarureti ilk defa 1929 yılında 
duyulmuş ve tayın yıl içerisinde kabul edilen 1452 ve 1.453 sayılı kanunlarla Devlet memuıiariyle 
subay ve askerî memurların maaşları tesbit edilmiştir. 

10 senelik tatbikattan sonra 1939 yılında bir taraftan Devlet memurları maaşlarının tevhit ve 
teadülüne lair olan 1452 sayılı Kanun ilga edilerek bunun yerine maaşlı memuriyetlerle aynı ma
hiyette olan ücretli hizmetleri de şümulüne alan 3656 sayılı Kanun telvin edilmiş, diğer taraftan 
Devlet sermayesiyle kurulan veya sermayelerinin yarısından fazlasına Devletin iştiraki bulunan 
müesseselerle bankalardaki memurların aylıkları da ayrı bir kanunla tesbit olunmuştur. 

Bu arada subay ve askerî memurlardı maaşlarına mütedair 1453 sayılı Kanun da yeni Devlet 
baremine göre tadil görmüştür. 

Devlet Demiryolları personelinin ücretlerine dair 1935 tarihli ve 2847 sayılı Kanunla İ940 yı
lında kabul edilen Gedikli erîbaş maaşlarının tevhit ve teadülüne dair 3779 sayılı Kanun nazara alın
dığı takdirde 1939 yılından itibaren Devlet sektörüne dâhil daire ve müesseseler memurları için beş 
ayrı barem kanunu tatbik olunmuştur. Mezkûr kanunlarla yapılan ek ve tadiller de nazara alındığı 
taıkdirde memleketimizde Devlet persinelinin ücret rejimini tesbit eden mevzuatın anlaşılması güç 
ve âdeta içinden çıkılmaz bir hale gelmiş bulunduğu kolayca anlaşılır. 

Bir Devlet Personel Dairesi kurulmasını ieabettiren sebepler : 
Amme sektörüne dâhil daire ve müesseselerde çalışan personelin ücretlerinin tesbitinde iki ana 

prensipten hareket edilmesi icabeder. Bunlardan birincisi adalet, diğeri de muadelettir. Adaletten 
gaye, memura verilecek ücretin gördüğü hizmetle mütenasibolmasıdır. 

Bu irtibatın tesisinde bütün Garp memleketlerinde, salâhiyet ve mesuliyetin genişliği, hizme
tin gerektirdiği vasıf ve meziyetler, çalışma şartları ve mahalleri, işin tehlike derecesi gibi daha 
önceden tesbit edilmiş objektif kıstaslara istinadedilmektedir. 
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Muadeletten maksat ise, yukardaki kıstaslar dâhilinde muadil hizmeti gören memurlara mua

dil ücretin ödenmesidir. 
Yukarda zikri geçen kanunların tedvininde de aynı prensiplerden hareket edilmiş ve !bu 

prensipler kanunların unvanlarında dahi ifade edilmiş bulunduğu halde aşağıda gösterilen sebep 
ve âmiller, yüzünden hiçbir zaman tahakkuk ettirilememiştir. 

1. Sözü edilen kanunların tedvininde baremin başlıca gaye ve mesnedini teşkil eden aynı hiz
mete aynı ücret prensibinden hareket edilmiş olmakla beraber bu prensibin tahakkukunu sağlı-
yacak teşkilâta kanunda yer verilmemiştir. Bunun neticesi olarak, yani kadroların kanunlarda 
gösterilen salahiyetli mercilerin tasdiklim arz edilmezden önce bitaraf ve salahiyetli bir merciin 
tetkikmdan geçirilmemiş olması yüzünden aynı ıkanuna tâbi daire ve müesseseler arasından da
hi salâhiyet, mesuliyet hizmetin gerektirdiği va?-ıf ve meziyetler, çalışma şartlan, İşin tehlike de
recesi gibi unsurlar bakımından mahiyeten yekdi»-erinin aynı olan vazifeler için farklı maaş ve 
ücret dereceleri tesbit edilmiştir. , 

2. Personel istihkakını tesbit eden kanunlarımızın ikinci bir noksanı da bu kanunlarda ücret
lerin fiyat konjonktürünü takübet mel erini mümkün kılacak hükümlerin yer almamış olmasıdır. 

Filhakika 1942 den itibaren 7jama.11 zaman yapılan zamlara rağmen, maaş ve ücretler mütemadi 
bir surette artan fiyat (konjonktürünü takibedememiş ve bu da her daire, müessese, teşekkül veya 
memurları muayyen bir zümre veya meslek şeklinde ifade edilebilen bakanlıkları muvazene ve 
adalet hislerini bir tarafa bırakarak kendi mensuplarının vaziyetini ıslah için mümkün olduğu 
nispette ilâve menfaatler teminiı kadro derecelerinin yükseltilmesi, yeni yeni barem dışı kadro
ların ihdası gibi yollara sevk etmiştir. 

Bunun neticesi olarak bilhassa İktisadi Devlet Teşekkülleri ile bankalarda bir ücret hiyerarşisi 
kalmamış ve bâzı müesseseler de personeline sırf müktesep haklarının üstünde ücret verilmesini 
sağlamak için kadrolarının % 90 mimi barem dışı olarak tesbit edildiği müşahede edilmiştir. 

tşte, ücret rejimimizin bugün içerisinde bulunduğu bu karışık ve gayriâdil durumun İbiran evvel 
ıslahı maksadiyle b'ütün Garp memleketlerinde olduğu gibi personele mütaallik bilcümle meselele
rin mütehassıslardan müteşekkil bitaraf bir heyet marifetiyle düzenlenmesi lüzumlu görülmüş ve 
bu maksat için de bu tasarı hazırlanmıştır. 

Tasarının birinci maddesinde Başbakanlığa bağlı bir Devlet Personel Dairesinin kurulması ve 
ana hatlariyle kuruluş maksadı belirtilmiştir. 

ikinci maddede, Devlet Personel Dairesinin esas uzvunu teşkil eden Devlet Personel Heyetinin 
kimlerden terekkübedeceği ve başkan ve üyelerinin nitelikleri ile tâyin şekilleri gösterilmiştir. 

Heyete dâhil olacak üyelerin tesbitinde mümkün olduğu nispette muhtelif meslek gruplarının 
temsili cihetine gidilmiş ve bir üyenin de memurlar tarafından seçilecek adaylar arasından tâyini 
esası kabul edilmiştir. 

3 ncü maddede, Devlet Personel Heyetinin müzakere nisabı, 4 ncü maddede Personel Dairesi
nin şümulüne giren daire ve müesseseler gösterilmiş, 5 ne* maddede de dairenin başlıca vazifeleri 
tadadı olanak 'belirtilmiştir. 6 ncı maddede de Personel Dairesinin çalışma usul ve esasları, 7 nci 
maddede, Personel Dairesince kadro fazlası olduğu tesbit olunan memur 've hizmetlilerin diğer 
hizmetlere ne suretle yerleştirilecekleri, 8 nci maddede ise teşkilâtın kadroları tesbit edilmiştir. 

Geçici maddelerde 19(>0 malî yılı için teşkilâtın hizmetli kadroları ve tahsisatının ne suretle 
karşılanacağı gösterilmiştir. 

Bu tasarının hazırlanmasında Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ile iş birliği ya
pılmış ve bu enstitüde çalışan yabancı mütehassısın mütalâalarından faydalanılmıştır. 

( S. Sayısı : 16Î ) 
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iktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
MUM Birlik Komitesi 12 . 12 . 1960 

İktisat Komisyonu 
No. : 1/125 
Karar : 121 

Millî Birlik Komitesi Yüksek Başkanlığına 

Hükümetçe hazırlanan «Devlet Personel Dairesi kurulması hakkında kanun tasarısı», 2 Kasım 
1960 tarihinde tetkik edilmek üzere komisyonumuza havale buyurulmuştur. 

işbu tasarı gerek tümü ve gerek maddeleri itibariyle incelenmiş ve gerekçesi muvacehesinde, 
bu teşkilâtın kurulmasında fayda mülâhaza olunmuş, ancak, tasar nın ilişik olarak takdim edilen 
şekilde değiştirilmesi lüzumlu görülmüştür. 

Takdim edilen tasarı ile Hüküme^ teklifi arasındaki farklar aşağıda hulâsa olunmuştur. 
1. Hükümet tasarısının 1 nci maddesinin başlığındaki «Devlet Personel Dairesinin teşkili* 

ibaresi «kuruluş» şeklinde değiştirilmiştir. Bu maddenin metninde yapılan değişiklikler; 
a) Madde başlarken kullanılan «Devlet personel rejimi» sözü maksada göre dar bulunduğun

dan, «Bu kanunun şümulüne dâhil kurumların personel rejimi» şekline ifrağ olunmuştur. 
b) Rejimin tanziminde ^nazara alınacak iktisadi, malî ve sosyol şartlar unsurlarına «hukuki 

esaslar» da ilâve edilmiştir. 
c) Tasarıda, yeniden hazırlanacak düzenin zaman zaman değişecek şartlara uydurulması der

piş edilmemiştir. Bu husus maddeye eklenmiştir. 
d) Tasarıya, başkanlık ile ilgili, bir fıkra daha ilâve olunmuştur. Bu ilâvenin de hakiki bir 

ihtiyaca karş lık teşkil ettiği düşünülmektedir. 
2. Hükümet tasarısının 2 nci maddesi esas itibariyle muhafaza olunmuştur. Ancak, 
a) Devlet Personel Heyetine seçileceklerde «yüksek tahsil» şartı aranmasını temin edecek bir 

ibare birinci kısma eklenmiştir. 
b) Hükümet tasarısında, üyelerden birinin Genelkurmay Başkanlığınca gösterilecek iki aday 

arasından seçileceği beyan edilmişti. 4 ncü madde ile, subaylar ve astsubaylar bu kanunun şümulü 
dışında bırakıldığından, bu hükmün aynen muhafazasına lüzum görülmemiş ve bu üyenin kalaba
lık bir zümreyi teşkil eden ilk ve orta öğretim mensupları arasından intihabını sağlıyacak şe
kilde tebdil olunmuştur. 

3. Tasarının üçüncü maddesi de muhteva itibariyle muhafaza olunmuş, yapılan değişik
likler mânaya vuzuh vermek gayesine matuf bulunmuştur! 

4. Hükümet tasarısının 4 ncü maddesi dairenin şümulüne dâhil daire ve müesseseleri göster
mektedir. 

a) Maddenin ilk kısmında mevcut ve dairenin vazifelerine taallûk eden hükümler bu madde 
ile ilgili görülmediğinden hazf edilmiştir. 

b) Bu kısımdaki memur ve hizmetlilerin, tâbiri yerine «personeli» sözü kullanılmıştır. 
c) Subaylar ve astsubayların bu kanunun şümulüne dâhil olmıyacağma mütaallik hüküm, (a) 

fıkrasından çıkarılarak bu umumi k:sma aktarılmış, «Silâhlı kuvvetlerde görevli sivil personel 
dâhil» ibaresinin muhafazasına lüzum olmadığı mütalâa edilmiştir. 

d) (a) fıkrasındaki «sabit ve mütedavil sermayeli müesseseler» ibaresinden sermayeye iliş
kin olanlar tayyedilmiş ve bu suretle bahis konusu müesseseler, kendilerine sermaye tefrik ve 
tahsis edilmemiş .bulunsa dahi kanunun şümulüne alınmıştır. 

e) Hususi kanunlarla kurulan müesseselerin yanma «hususi kanunların verdiği yetkiye müste
niden kurulan müesseseler» de eklenmiştir. 

(S. Sayısı: 167) 
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5. Hükümet tasarısının 5 nei maddesi, dairenin vazifelerini göstermektedir. Bu maddede : 
a) Hizmetler gruplandır: lirken «aynı mahiyette» olanların yerine «aynı mahiyet ve vüsatte 

olanlar» aynı grupa ithal edilmelidir, yani mahiyeti aynı ve fakat vüsatleri farklı hizmetlerin baş
ka gruplarda toplanmaları temin olunmuş, «müsavi ve âdil ücret» ibaresi «müsavi ve muadil ücret» 
şeklinde tasrih edilmiştir. 

b) (b) fıkrasındaki «memuriyet ve hizmetli» terimi «memur ve hizmetli» şekline çevrilmiş, bu 
fıkraya «kadro» kelimesi ilâve olunmuştur. 

c) Hükümet tasarısının 7 nei maddesindeki hükümler bu maddenin (f) fıkrasının sonuna ek
lenmiş; o maddenin son cümlesi tasarıdan çıkarılmıştır. 

d) Maddeye J, K, L, M işaretleri ile dört bent ilâve olunmuştur. Bu bentlerin vuzuhu karşı
sında, ne maksatla tasarıya eklendiklerinin tasrihine lüzum görülmemektedir. 

6. Tasarının 6 ncı maddesi ile ilgili olarak, 
a) Birinci fıkrasındaki «gerekli etüd ve incelemeler yapıldıktan sonra» ibaresi «gerekli etüd 

ve incelemeler yapıldıktan sonra» şekline tebdil olunmuştur. Zira, genel sekreter, ekser ahval
de bu tetkikatı bizzat yapacak değil yaptıracaktır. 

b) ikinci fıkrada ifadesi bulunan kararların istişarî mahiyette olması prensibi muhafaza 
edilmiştir. Ancak, Hükümet tasarısında, kanun veya tüzük mevzuu yapılması gerekmiyen karar
ların Bakanlar Kurulu veya ilgili Bakanlıkça tasdikini mütaakıp tekemmül edeceği belirtildiği hal
de, komisyonca bütün kararların Bakanlar Kurulunca tasdiki esası vaz'edilmiştir. Bu tarz, hem 
dairenin Başkanlığına bağlı bulunması dolayısiyle idari icapları, hem memurların meselelerinin 
Bakanl kların münferit takdirlerine bağlı bırakılmaması arzusuna ve hem bu suretle kararların 
tatbikinde umumiyet sağlıyacağı ve tatbikatta daireler arasında farklı durumlar (biri tatbik etmek, 
diğeri etmemek gibi) doğmasını önliyeceği fikrine istinadetmektedir. 

7. Hükümet tasarısının 7 nei maddesindeki hükümlerin 5 nei maddenin (f) fıkrasına eklen
diği yukarda belirtilmişti. Bu yüzden 7 nei madde komisyonca tasarıya eklenmesinde fayda gö
rülen başka bir hükmü ihtiva etmektedir. Kurumların özlük işleri müdürleri ile Personel Daire
sinin daima temas halinde bulunmasından, bu personelin tatbikata mütaallik müşahade, görüş 
ve fikirlerini daireye bildirmelerinden faydalı neticeler alınabileceği düşüncesi ile bu hüküm tesis 
olunmuştur. 

8. Hükümet tasarısının 8, 9 ve geçici maddeleriyle 10 ve 11 nei maddeleri ve ekli cetveller 
aynen muhafaza edilmişlerdir. Bu maddelerin ihtiyaçlara tevafuk derecelerini zaman ve tatbikatın 
göstereceği düşüncesi bu harekete saik teşkil etmiştir. 

Millî Birlik Komitesine sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

iktisat Komisyonu Başkanı Üye Sözcü 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Befet Karav.elioğlu Kâmil 

Üye Üye 
Karaman Suphi Özkaya M. Şükran 

(S. Sayısı: 167) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Devlet Personel Dairesi kurulması hakkında 
kanun tasarısı 

Devlet Personel Dairesinin teşkili 

MADDE 1. — Devlet personel rejimini mem
leketin iktisadi, malî ve sosyal şartlarına uygun 
bir şekilde yeniden düzenlemek ve bu düzeni ida
me ettirmek maksadiyle Babaşkanlığa bağlı bir 
(Devlet Personel Dairesi) kurulmuştur. 

Bu daire bir başkan ve 5 üyede» müteşekkil 
bir (Devlet Personel Heyeti) ile bir genel sekre
ter ve buna bağlı lüzumu kadar teknik şube ve 
bürolardan terekkübeder. 

Genel sekreter aynı zamanda personel heyeti
nin tabiî üyesi ve raportörüdür. 

Heyet üyelerinin nitelikleri ve tâyin usulleri 

MADDE 2. — Devlet Personel Heyetinin baş
kan ve üyelikleriyle genel sekreterliğine tâyin 
edileceklerin bu kanunun şümulüne giren daire 
ve müesseselerde en az 10 sene hizmet etmiş, bilgi 
ve tecrübeleriyle mütemayiz kimselerden olması 
şarttır. 

Bunların tâyinleri ; 
a) Başkan ve Genel Sekreter re'sen, 
b) Bir üye, Maliye Bakanlığının teklifi üze

rine, 
c) Bir üye, Genelkurmay Başkanlığınca gös

terilecek 2 aday arasından, 
d) Bir üye, Üniversitelerarası Kurul tara

fından öğretim üyelerinden seçilecek 2 aday ara
sından, ' 

e) Bir üye, Umumi Murakebe Heyetince gös
terilecek 2 aday arasından, 

f) Bir üye her bakanlığın merkez teşkilâtın
da çalışan memurlarca seçilecek 2 şer mümessil
den müteşekkil kurul tarafından gösterilecek 2 
memur aday arasından, 

Bakanlar Kurulunca icra edilir; 

Devlet Personel Heyetinin müzakere nisabı 

MADDE 3. — Devlet -, Personel Heyeti mü-
rettep üyenin en az 5 inin huzuru ile toplanır. 
Kararlarını mevcudun çoğunluğu ile alır. Oylar
da eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın 
oyuna itibar olunur. 

Heyet, lüzum gördüğü takdirde, mütalâasına 

müracaat edilmek üzere toplantılarda ilgili daire 
veya müesseselerden veya hariçten mütehassıs 
eleman iştirak ettirebilir. Bütçelere malî inikası 
olan mevzuların müzakeresine Maliye Bakanlığın
ca tâyin edilecek bir mümessilin katılması şart
tır. Bu mütehassıs eleman ve mümessillerin He
yet kararlarında oy hakları yoktur. 

Devlet Persanel Dairesinin şümulüne giren idare 
ve müesseseler 

MADDE 4. — Memur ve hizmetlilerin vecibe 
ve mükellefiyetleriyle bilcümle istihkaklarının 
tanzimi bakımından Devlet Personel Dairesinin 
şümulüne giren daire ve müesseseler aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Genel ve katma bütçeli idareler «subay 
ve astsubaylar hariç, silâhlı kuvvetlerde görevli 
sivil personel dâhil» il özel idareleri ve belediye
lerle bunlara bağlı sabit ve. mütedavil sermayeli 
müesseseler; 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından 
verilmek suretiyle kurulan iktisadi teşekkül ve 
müesseselerle, sermayelerinin yarısından fazlası 
Devlete ait bulunan bankalar 

c) Hususi kanunlarla kurulan banka ve te
şekküller (5590 sayılı Kanuna tâbi odalar ve bor
salarla meslekî teşekküller hariç) 

d) Yukarıki bentlerde yazılı idare teşekkül 
ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısın
dan fazlasına iştirak suretiyle kurulan teşekkül
lerle bunların aynı nispette iştiraki ile vücut bu
lan müesseseler, 

B,u maddede yazılı idare, teşekkül, banka ve 
müesseseler kanunda «Kurum» tabiriyle ifade 
edilmiştir. 

Devlet Personel Dairesinin vazifeleri 

MADDE 5. — Devlet Personel Dairesinin va
zifeleri : 

a) önceden tâyin edilen esas ve ölçülere 
göre memuriyet ve hizmetlerin gruplandırıİması 
suretiyle kurumların aynı mahiyetteki işleri için 
müsavi ve âdil ücret prensibini tahakkuk ettir
mek, 
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b) Memuriyet ve hzimetli unvanlarını stan- | 

dart bir hale getirmek, 
c) Kurumlara personel alınmasına ve per

sonelin terfii için lüzumlu ehliyet şartının be
lirtilmesine mütaallik umumi esasları tesbit et
mek, • 

d) Çalışma metodlarımn rasyonel bir hale 
getirilmesi için tatbiki gereken usul ve esasları 
tâyin etmek, " I 

e) Memleketin iktisadi, sosyal ve malî du
rumunu takibederek maaş ve ücretlerde ve di
ğer özlük haklarda yapılması ieabeden tadilleri 
hazırlamak, I 

f) Kurumların memur ve hizmetli kadrola
rının hizmet icaplarına uygun bir seviyede tu
tulması için gerekli revizyonları yapmak, 

g) Sürekli görevle yabancı memleketlerde 
bulunan memurların maaşlarına tatbik edilecek I 
ödeme misillerini tesbit etmek, I 

h) Umumi personel kayıtları, tutmak ve 
âmme personelini ilgilendiren konularda dökü- I 
man ve istatistikî bilgiler toplamak, I 

i) Ve yukarda yazılı hususlarda gerekli I 
etüdleri yaparak lüzumlu kanun, tüzük ve yö- I 
netmelik tasarılarını hazırlamak, I 

Devlet Personel Dairesinin çahşma usulü I 

MADDE 6. — Devlet Personel Dairesine in- I 
tikal eden veya bu dairece re'sen ele alınan mev
zular, gerekli etüd ve incelemeler yapıldıktan 
sonra Genel Sekreter tarafından Devlet Perso
nel Heyetine tevdi edilir. I 

Heyetin 5 nci maddede yazılı mevzulara dair I 
kararları istişari mahiyette olup taallûkuna gö
re yetkili mercilerin kabul ve tasdiki ile tekem- I 
mül eder. Bu kararlardan kanun veya tüzük I 
mevzuu olmıyanlar, muhtelif kurumları ilgilen
dirdiği takdirde Bakanlar Kurulunun yalnız 
bir kuruma taallûk ettiği takdirde ilgili bakan
lığın tasdiki üzerine yürürlüğe girer. Bu karar
ların bir ay içinde bakanlıkça tasdik edilmeme
si halinde, Devlet Personel Dairesi konuyu Ba
kanlar Kuruluna getirebilir. 

Devlet Personel Dairesinin çalışma usul ve 
esasları! bir yönetmelikle belirtilir. 

Kadro fazlası personelin yerleştirilmesi 

MADDE 7. — Beşinci maddenin (f) bendi | 

{S. Sayısı 

gereğince yapılacak tetkikat sonunda ihtiyaç
tan fazla olduğu tesbit edilen kadrolardaki me
mur ve hizmetlilerin münhallere • yerleştirme 
usul ve esasları ve katî surette tâyinlerine kadar 
kurumlarda muvakkaten istihdam tarzları Dev
let Personel Dairesince tesbit olunarak Bakan
lar Kurulunun tasdikına sunulur. 

Kurumları tarafından aded fazlalığa sebe
biyle açıkta bırakılan personelin tâbi tutulacağı 
muameleler de aynı şekilde Devlet Personel Dai
resince düzenlenir. 

Daire, ^gerekirse bu vazifelerin ifasında hu
susi sektöre dâhil teşebbüsler ile de irtibat te
sis eder. 

Devlet Personel Dairesinin teşkilât kadroları 
MADDE 8. — İlişik (1) sayılı cetvelde ya

zılı-kadrolar 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Başbakanlık kısmına eklenmiştir. 
Bu cetvele dâhil Devlet Personel Heyeti Baş
kan ve üyeleri ile Genel Sekreterin tâyinlerinde 
3656 sayılı Kanunun 6 neı maddesi hükümleri 
uygulanır. 

MADDE 9. — Devlet Personel Heyeti Baş
kan ve üyeleriyle Genel Sekreterine aylıkla-
riyle birlikte 800 lira ödenek verilir. 

Bu ödeneğin ödenmesinde 5017 sayılı Ka
nun hükümleri tatbik olunur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1960 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelin Başbakanlık 
kısmına ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

GEÇİOİ MADDE 2. — Bu teşkilâtın icabet-
tirdiği masraflar 1960 yılı Başbakanlık bütçe
sinin ilgili tertiplerinden ödenir. Bu tertipler
deki tahsisatın kifayet etmemesi veya masrafla 
ilgili bir tertip bulunmaması halinde, bütçenin 
tasarrufu mümkün tertiplerinden mevcut veya 
yeniden açılacak tertiplere aktarmalar yapma
ya Maliye Bakanı mezundur. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 2 . 1 1 . 1960 

Devlet Başkanı ve Devlet Bakanı v t 
Başbakan Basb. Yardımcısı 
C. Gürsel F. özdilek 
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Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 

Â. Artus 

içişleri Bakam 
M. 1. Kıztloğlu 

Maliye Bakanı 
E. Alican 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Ataman 

Dışişleri Bakanı ve 
Ba. - Ya.ve Turz. B. V. 

8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
B. Tuncel 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Üner 

Tarım Bakanı 
0. Tosun 

Çalışma Bakanı 
B. Beşerler 

Ba. - Ya. ve Turizm 
Bakanı 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Askın 

Ulaştırma Bakanı 
S. VUy 

Sanayi Bakam 
Ş. Kocatopçu 

İmar ve t&ân 
Bakanı 

F. Yavuz 
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İKTÎSAff KOâUSYONU DEĞÎŞTÎRÎŞt 

Devlet Personel Dairesi kurulması hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş 

MADDE 1. — Bu kanunun şümulüne dâhil kurumların personel rejimini memleketin iktisadi, 
malî ve sosyal şartlarına ve hukuki esaslara uygun bir şekilde düzenlemek; bu düzeni değişen 
şartlara göre\ayarlamak ve idame ettirmek maksadiyle Başbakanlığa bağlı bir Devlet Personel Dai
resi kurulmuştur. 

Bu daire bir başkan ve beş üyeden müteşekkil bir Devlet Personel Heyeti ile bir Genel Sekreter 
ve buna bağlı lüzumu kadar teknik şube ve bürolardan terekkübeder. 

Genel Sekreter aynı zamanda Personel Heyetinin tabiî üyesi ve raportörüdür. 
Başkanlık görevi, heyet başkanının izin, hastalık, muvakkat vazife gibi geçici ayrılmalarında 

kendi tarafından tâyin edilecek, başkanlık makamının inhilâli veya başkanın bu tâyini yapamıya-
cak durumda bulunması gibi hallerde Başbakanlıkça tensibedilecek üye tarafından ifa olunur. 

Heyet üyelerinin nitelikleri ve tâyin usulleri : 

MADDE 2. — Devlet Personel Heyetinin başkanlığına, üyeliklerine ve Genel Sekreterliğe tâ
yin edileceklerin, bu kanunun şümulüne dâhil daire ve müesseselerde en az on yıl hizmet etmiş, 
yüksek tahsilli, bilgi ve tecrübeleri ile mütemayiz kimselerden olması şarttır. 

Bunlardan : 
a) Başkan ve Genel Sekreter re'sen, 
b) Bir üye, Maliye Bakanlığınca gösterilecek iki namzet arasından, 
c) Bir üye, Maarif Bakanlığınca seçilecek ilk veya orta öğretimde görevli iki öğretmen aday 

arasından, 
d) Bir üye, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilecek iki öğretim üyesi arasından, 
e) Bir üye, Yüksek Murakabe Heyetince gösterilecek iki aday arasından, 
ı) Bir üye, her Bakanlığın merkez teşkilâtında çalışan memurlarca seçilecek ikişer mümessil

den müteşekkil kurul tarafından gösterilecek iki memur aday arasından Bakanlar Kurulunca tâ
yin edilir. 

Devlet Personel Heyetinin çalışma şekli : 

MADDE 3. — Devlet Personel Heyeti, Başkan ve ıgenel sekreterden başka en az üç üyenin 
huzuru ile toplanır. Genel sekreterin gaybubeti halinde toplantıda en az dört üyenin bulunması 
şarttır. Kararlar eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın oyuna itibar olunmak üzere, mevcu
dun ekseriyeti ile ittihaz edilir. 

Heyet, lüzum gördüğü takdirde, toplantılarına, ilgili kurumlardan veya hariçten, mütehassıs 
eleman davet edebilir. Bütçe ile ilgili mevzuların müzakeresine Maliye Bakanlığınca tâyin edilecek 
bir mümessilin katılması şarttır. Bu mütehassıs elemanlar ve mümessil oylamaya katılmazlar. 

Kanunun şümulü 

MADDE 4. — Personeli (subay ve astsubaylar hariç) ile ilgili olarak bu kanunun şümulüne 
dâhil daire ve müesseseler aşağıdadır : 

a) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı müesseseler, 
b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi müesseselerle, 

sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalar, 
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c) Hususi kanunlarla veya hususi kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve te
şekküller (5590 sayılı Kanuna tâbi odalar ve borsalarla meslekî teşekküller harici. 

d) Yukardaki bentlerde yazılı idare, teşekkül ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından 
fazlasına iştirak suretiyle kurulan teşekküllerle bunların aynı nispetle iştiraki ile vücut bulan mü
esseseler, 

Yukarda yazılı idare, teşekkül1; banka ve müesseseler bu kanunda «kurum», tâbiri ile ifade edil
miştir. 

Devlet Personel Dairesinin vazifeleri 

MADDE 5. — Devlet Personel Dairesinin vazifeler; şunlardır : 
a) önceden tâyin edeceği esas ve ölçülere göre, memuriyet ve hizmetlerin gruplandırilması su

retiyle kurumların ayni mahiyet ve vüs'attaki işleri için müsavi ve muadil ücret prensibini tahak
kuk ettirmek, 

b) Memur, hizmetli ve kadro unvanlarını standart hale getirmek, 
c) Kurumlara personel alınmasına ve personelin terfii için lüzumlu ehliyet şartının belirtilme

sine mütaallik umumi esasları tesbit etmek, 
d) Çalışma metotlarının rasyonel bir hale getirilmesi için tatbiki gereken usul ve esasları tâyin 

etmek, 
e)' Memleketin iktisadi, sosyal ve malî durumunu takibederek maaş ve ücretlerde ve diğer özlük 

haklarda yapılması icabeden tadilleri hazırlamak, 
f) Kurumların memur ve hizmetli kadrolarının hizmet icaplarına uygun bir seviyede tutulması 

için gerekli revizyonları yapmak; ihtiyaçtan fazla olduğu tesbit edilecek kadrolardaki memur ve hiz
metlilerin münhallere yerleştirilme usul ve esaslarını ve katî tâyinlerine kadar muvakkaten istihdam 
tarzlarını tesbit etmek; dairelerince açıkta bırakılacak personelle ilgili muameleleri düzenlemek, 

g) îç ve dış seyahat yevmiyeleriyle, sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurlarını 
maaşlarına tatbik edilecek ödeme misillerini tesbit etmek, 

h) Umumi personel kayıtları tutmak ve âmme personelini ilgilendiren hususlarda doküman ve 
istatistik! bilgiler toplamak, ; 

i) Bu maddede yazılı hususlarla ve personel rejimi ile alâkalı bilûmum kanun taşanlarını, tü
zük ve yönetmelikleri hazırlamak, 

j) Memur ve hizmetlilerin vecibe ve mükellefiyetlerini tesbit etmek, inzibatî cezaya muhatabo-
lacak hareketleri tâyin etmek, inzibatî ceza sisteminin bütün kurumlarda ayni tarzda tatbikini sağ
lamak, 

k) Memurların yetiştirilmeleri1, ileriki kadrolara hazırlanmaları için uygun usul ve vasıtaları 
tesbit etmek, 

1) Personelin mükâfatlandırılması ile ilgili hususları incelemek, 
m) Bilâhara belirecek ihtiyaçlara göre, Başbakanlıkça re'sen veya bizzat kendisinin teklifi üze

rine (kadrolarını ve masraflarını artırıcı mahiyette olmamak kaydiyle) verilecek sair işleri gör
mek. 

Devlet Personel Dairesinin dh$ma usulü 

MADDE 6. — Devlet Personel Dairesine intikal eden veya bu dairece re'sen ele alman mevzular, 
gerekli etüt ve inceleme yaptırıldıktan sonra Genel Sekreter tarafından Devlet Personel Heyetine 
tevdi edilir. 

Heyetin 5 nci maddede yazılı mevzulara dair kararları istişari mahiyette olup Bakanlar Kurulu
nun tasdiki ile tekemmül eder. 

Devlet Personel Dairesinin çalışma usul ve esasları yönetmelikle tesbit olunur. 

(S , Sayısı; 167) 
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özlük işleri müdürleri ile münasebetler 

MADDE 7. — Kurumların özlük işleri müdürleri veya bu görevi ifa eden personeli, 5 nci madde 
ile ilgili olarak nazara alınmasında fayda gördükleri hususları ve daire kararlarının tatbik şekli ile 
ilgili müşahedelerini iher üç ayda bir Devlet Personel Dairesine yazı ile bildirirler. 

* 
Kadrolar ve diğer hükümler 

MADDE 8. — İlişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Başbakanlık kısmına eklenmiştir. Bu cetvele dâhil Devlet Personel Heyeti başkan ve üyeleri ile 
Genel Sekreterin tâyinlerinde 3656 sayılı Kanunun 6 nci maddesi hükümleri uygulanır. (Hüküme
tin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 9. — Devlet Personel Heyeti Başkan ve üyeleriyle Genel Sekreterine aylıklariyle bir
likte (800) lira ödenek verilir. 

Bu ödeneğin ödenmesinde '5017 sayılı Kanun hükümleri tatbik olunur. (Hükümetin 9 ncu madde
si aynen kabul edilmiştir.) 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Başbakanlık kıs
mına ilişik ('2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. (Hükümetin geçici 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir.) 

GEÇÎCt MADDE 2. — Bu teşkilâtın icabettirdiği masraflar 1960 yılı Başbakanlık bütçesinin il
gili tertiplerinden ödenir. Bu tertiplerdeki tahsisatın kifayet etmemesi veya masrafla ilgili bir 
tertip bulunmaması halinde, bütçenin tasarrufu mümkün tertiplerinden mevcut veya yeniden aşıla
cak tertiplere aktarmalar yapmaya Maliye Bakanı mezundur. (Hükümetin geçici 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.) 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (Hükümetin 10 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir.) 

MADDE 11. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. (Hükümetin 11 nci maddesi aynen kabıd 
edilmiştir.) 

(S . Sayısı * 167} 
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Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

). 

1 
2 
2 

3 
4 
6 
7 
8 
9 

Devlet Personel Dairesi 
Devlet Personel Heyeti 

i 

Memuriyet unvanı A< 

Heyet Başkanı 
Genel Sekreter 
Heyet üyesi 

Daireler 

(*) (Uzmanlık yeri) 
(Uzmanlık yeri) 

ied 

1 
1 
5 

4 
10 
4 
2 
2 
2 

Maaş 
tutarı 

2 000 
1 7'50 
1 760 

1 500 
1 250 

950 
800 
700 
600 

(*) Unvanlar, ifa edilecek vazifeye göre He
yetçe tesbit edilir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Devlet Personel Dairesi 

D. Hizmetin nev'i Aded Ücret 

I 
6 
9 

11 

O 
.» 
» 
• » 

2 
9 
9 
2 

1 250 
600 
400 
300 

(*) Hizmet nevileri, ifa edilecek işe göre He
yetçe tesbit edilir. 

İktisat Komisyonunun değiştirişine bağlı cetveller 

(Hükümetin teklifine bağlı 1 ve 2 sayılı cet
vel aynen kalbul edilmiştir.) 

( S. Sayısı: 167)! 
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