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Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve 
Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafından 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 
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maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanması
na ilişik olarak kabul edilen metnin uy
gulanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının diğer bütün işlere takdi-
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hak
kındaki önergesi. 163:164 

3. — Dışişleri Bakanı Hasan Işık'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mer-

Sayfa 
kezî Andlaşma Teşkilâtı arasında imzala
nan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Mil
lî Temsilcileri ve Milletlerarası Statüleri 
hakkında Anlaşma» ve eki mektuplarının, 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
diğer bütün işlere takdimen, öncelik ve 
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ban ve 2 arkadaşının, Kurtuluş Savaşma 
iştirak edip emsallerine nazaran üstün hiz
met gören Mustafa Konur'a. vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisi hakkındaki kanun 
teklifinin diğer bütün işlere takdimen ön-



Sayfa j 
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men öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hak
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1. — İstanbul Milletvekili İsmail Hak 
ki Tekiuel ve 166 arkadaşının, Yargıtay 
kanunu teklifi ve Adalet ve Plân komis-
yemtem naparlian (2 676) (i& Sayısı : 933) 167: | 

192 ! 
2. — Devlet memurları kanunu tasarı

sı ile Cumhuriyet Senatosu Afyon Kara- ! 
hisar Üyesi Rasim Hancıoğlu ve Kasta- I 
monu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğ 
lu'nun, Ticaret Vekâleti teşkilât ve vazi
felerine dair 3614 sayılı Kanuna ek 

Sayfa 
21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Kanu 
nun 3 ncü maddesinin tadiline, mezkûr 
kanuna 4 madde ve bir geçici madde ek
lenmesine dair, Balıkesir Milletvekili Meh
met Tiritoğlu ve 3 arkadaşının, Ticaret 
Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 4442 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline 
ve bu kanuna bir geçici madde eklenme
sine dair,. Kayseri Milletvekili Mehmet 
Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret Bakan 
lığının vazife ve teşkilâtına dair 3614 sa
yılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir 
geçici madde eklenmesine dair, İzmir Mil 
letvekili Şinasi Osma'nm, Ticaret Bakanlı
ğı teşkilât ve vazifelerine dair 4442 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline ve bu 
kanuna bir geçici madde eklenmesine dair, 
Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi ve 7 
arkadaşının Ticaret; Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair 3614 sayılı Kanuna ek 
4442 sayılı Kanuna ek Kanun; Edirne Mil
letvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Emeklilik 
Kanununa ek Kanun, İçel Milletvekili 
Yahya Dermancı ve 2 arkadaşının, Emekli 
Sandığına dâhil memurları ev sahibi yap
mak amacı ile sermaye tahsisi hakkında; 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi İzzet 
Birand ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Refik Ulusoy'un, ek görev ve aylık 
ödenekleri namı altında 1962 malî yılı Büt
çesinden her hangi bir tediye yapılmama
sı hakkında, İçel Milletvekili Mazhar Arı-
kan'ın, Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Adalet, 
İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Maliye, Ba
yındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım, Çalışma, Ticaret, Sanayi, Turizm ve 
Tanıtma ve Plân komisyonlarından ikişer 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon ra
poru. (1/723, 2/479, 800, 488, 483.. 663, 
753, 798, 78, 667) («. Raiyim : 977) 192:200, 

200:824 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Yapılan yoklama sonucunda çoğunluğun ol

madığı anlaşıldığından saat 14,30 da toplanacak 
T. B. M. M. Birleşiminden sonra toplanılmak 
üzere Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Memleket için arz ettikleri önem sebebiyle 

süratle çıkarılmaları zaruri kanunları biran ev
vel neticelendirebilmek için Millet Meclisinin 
Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sa
at 21 den 24 e kadar toplanmasına dair parti 
grupları adına verilen önerge ile 

D. Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
ne bağlı Sağlık Teşkilâtında çalışan tabip, diş 
tabibi ve eczacıların 472 ve 224 sayılı kanunla
rın imkânlarından faydalanmalarına dair kanun 
teklifinin Ulaştırma ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair önerge 
kabul olundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sürelerle izin verilmesi, 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'na öde
neğinin verilmesi kabul edildi. 

İthal veya yurt içinde imal edilen motorlu 
taşıt, tıp, veteriner ve ziraat makina ve aletleri, 
makina, cihaz, motor ve benzeri eşyanın Türkçe 
tanıtmalık (prospektüs) ile birlikte satışı hak
kında kanun teklifinde Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişikliklerin benimsendiği hakkında 
Millet Meclisi Ticaret Komisyonu raporu kabul 
olunarak teklifin kanunlaştığı bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret 
Bayhan ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, 
Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara 
Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm, 5585 sa
yılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi, Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'-
ın, askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sa
yılması hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet 
Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Mil

letvekili Mehmet Yavaş'm Maaş Kanununa ek 
4370 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 
ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi 
hakkındaki kanun teklifleri ve Plân Komisyonu 
raporu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, 
tekliflerin reddine dair olan Plân Komisyonu ra
poru kabul edildi. 

Yargıtay Kanunu teklifinin görüşülmesi, ge
ri alınan 29 ncu madde henüz komisyondan gel
mediğinden gelecek birleşime bırakıldı. 

Devlet memurları kanunu tasarısı ve bunun
la ilgili tekliflerin görüşülmesinin yalnız tümü 
üzerinde yapılmasına dair önerge kabul edilerek 
tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

Toplum zabıtası kurulması, 
11 özel idarelerinin ve belediyelerin gelirle

rinden pay ayrılmasına dair mevcut kanunlar
daki bâzı maddelerin değiştirilmesi, bâzı madde
lerinin kaldırılması ve, 

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese 
ve işletmelerin bir kısım borçlarının Hazinece 
terkin ve tahkimi hakkındaki kanun tasarıları
nın arz ettikleri öneme binaen süratle neticelen-
dirilmelerini temin maksadiyle Çarşamba günle
ri saat 17 den 19 a kadarki süre içinde sorular
dan evvel görüşülmesine dair parti grupları adı
na verilen önerge kabul edildi ise de çoğunlu
ğun kalmadığının 5 milletvekilince ifade edil
mesi üzerine yapılan yoklama sonucunda çoğun
luk olmadığından saat 21,00 de toplanılmak üze
re Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Yapılan yoklama sonucunda çoğunluğun ol

madığı anlaşıldığından 17 . 6 . 1965 Perşembe 
günü saat 10,00 da toplanılmak üzere (Saat 
21,20 de) Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 
Nurettin Ok Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

- 161 -
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, 

G302, G778 ve 1G6 sayılı kanunlarla tadil edilen 
G096 sayılı Kanunun birinci maddesinin 2 nci 
fıkrasının tadiline ve aynı kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi. (2/867) 
(Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonları
na.) 

2. — Ankara Milletvekili Muhlis Ete ve 32 
arkadaşının, Ticaret Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında 3614 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi. (2/868) 
(Ticaret ve Plân komisyonlarına.) 

BİRİNCİ 01 

Açılma saati 

BAŞKAN — Ba:>kanv 

KATİPLER : Nurettin Akyurt (Ma 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 130 ncu Birleş 

3. — YOK] 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 130 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. . 
Müzakere için gerekli çoğunluğumuz mev

cut değildir. İçtüzüğün 81 nci maddesine göre, 

Rapor 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti 
ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafından 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarih
li Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişik olarak ka
bul edilen metnin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Ticaret, Gümrük 
ve Tekel, Dışişleri ve Plân komisyonları rapor
ları. (1/862) (Gündeme) (S. Sayısı: 1012) 

• 

bir saat sonra da toplantı yapılması muhtemel 
görülemediği için, bu gün saat 14,30 da yapı
lacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşimini 
takiben toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 10,05 



İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

m 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 130 ncu Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 

üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Tarım Ba
kanı Turhan Kapanlı'nın dönüşüne kadar ken
disine Devlet Bakanı Sekip înaVın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/1200) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Tarım Bakanı 

Turhan Kapanlı'nın dönüşüne kadar kendisine, 
Devlet Bakanı Sekip İnal'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. (3/1200) 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

Muhterem arkadaşlar; gündeme geçmeden 
evvel çok ehemmiyetli addedilen bâzı hususlar, 
öncelikle görüşülmesi kararının alınması husu
sunda Başkanlık Divanınca kararlaştırılan bâzı 
mevzular vardır, onu arz edeceğim. Bu tasarı
lar, gündemde mevcut bütün maddelere takdi-
men görüşülmesi kararlaştırılan tasarılar değil
dir, yalnızca Yüce Meclis şayet tasvibederse ön
celikle görüşülmesi hususu kabul edilecektir ve 
gündemin daha önce öncelikle görüşülmesi ka-

BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er
miştir. 

Millet Meclisi toplantısı için gerekli çoğunlu
ğumuz mevcuttur. Müzakerelere başlıyoruz. 

rarlaştırılan işler kısmının arkasına ilâve edile
cektir. 

2. — Dışişleri Bakanı Hasan Işık'ın, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Avrupa Par
lâmentosu Heyeti tarafından Türkiye ile Avru
pa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık 
yaratan 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaş
masının 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uy
gulanmasına ilişik olarak kabul edilen metnin 
uygulanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının diğer bütün işlere takdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi hakkındaki önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Av

rupa Parlâmentosu Heyeti tarafından Türkiye 
ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir 
ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli Ankara 
Anlaşmasının 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
uygulanmasına ilişik olarak kabul edilen 22 Ni
san 1965 tarihli metin, onaylanmasının uygun 
bulunması amaciyle bir kanun tasarısına ek ola
rak Yüce Meclise sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Söz konusu metin halen Avrupa Parlâmen
tosu tarafından usulüne uygun olarak tasvibe-
dilmiş bulunmaktadır. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 163 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi ve diğer yet

kili organlar tarafından söz konusu metnin onay
lanmasına ilişkin işlemler tamamlanır tamamlan
maz en kısa zaman zarfında bu metnin öngördü
ğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen 
üyelerle Avrupa Parlamentosunca seçilen üye
lerden kurulacak Karma Komisyon ilk toplan
tısını yapacak ve çalışmalarına esas teşkil ede
cek olan içtüzüğü hazırlıyacaktır. 

Bahis konusu Karma Komisyonun biran önce 
faaliyete geçmesinde dış politikamızın yürütül
mesi bakımından büyük menfaat ve faydalar 
mevcuttur. 

Bu itibarla, 
1. Söz konusu metnin onaylanmasının uy

gun bulunmasına dair kanun tasarısının, dağı
tılmasından itibaren 48 saat geçmemiş olmakla 
gündeme alınmasına karar verilmesini ve, 

2. öncelikle ve 
3. Diğer bütün işlere takdimen 17 Haziran 

1965 günkü Birleşimin başında; 
4. İvedilikle görüşülmesini arz ve teklif 

ederim. 
Dışişleri Bakanı 
Hasan Esat Işık 

BAŞKAN — Dağıtılmasından itibaren 48 
saat geçmiştir. Bu bakımdan yeni bir hüküm is
tihsaline lüzum yoktur. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu Yüksek Mec
lisin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Dışişleri Bakanı Hasan Işık'ın; Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezî Andlaş-
ma Teşkilâtı arasında imzalanan «Merkezî And-
laşma Teşkilâtının, Millî Temsilcileri ve Millet
lerarası Statüleri hakkında Anlaşma» ve eki 
mektuplarının, uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının diğer bütün işlere takdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi hakkındaki önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin talebi 

üzerine merkezi Ankara'da kurulmuş bulunan 
Merkezî Andlaşma Teşkilâtı (CENTO) Genel 
Sekreterliği ile diğer servislerinin ve bu Teşki
lât nezdindeki millî temsilcilerin statülerine 
dair Anlaşma ve Eki Mektuplar, Teşkilât Mer
kezinin Ankara'ya naklinden bu yana yedi yıla 

17 . 6 . 1965 O : 2 
yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen, hâlâ 
memleketimiz tarafından onaylanmış değildir, 

. Bu durumun devamındaki aşikâr mahzur
ları önlemek üzere, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasın
da imzalanan Merkezî Andlaşma Teşkilâtı ve 
Millî Temsilcilerinin Milletlerarası Statüleri 
hakkındaki Andlaşma ile Eki Mektupların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair tasa
rının, 

1. öncelikle, 
2. Diğer bütün işlere takdimen 17 Hizaran 

1965 günkü Birleşimin başında; 
3. İvedilikle, 
Görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri Bakanı 
Hasan Esat Işık 

BAŞKAN — Mevzuubahis tasarının yalnız
ca öncelikle görüşülmesi hususunu oya sunaca
ğım. Şayet öncelikle görüşme hususu kararlaş
tırılırsa gündemdeki yerine tesbit, Yüce Mecli
sin daha evvel vermiş bulunduğu bir karar ge
reğince, yetki itibariyle Başkanlık Divanına 
racidir. Bu bakımdan bu tasarının yalnızca ön
celikle görüşülme hususunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Öncelikle 
görüşülme hususu kabul edilmiştir. Gündemde, 
Başkanlık Divanı kararınca yerine alacaktır. 

4. — Millî Eğitim Bakam Cihat Bilgehan'ın, 
Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı Ma
nastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonajtıy'a 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair 17 .9 .1963 tarihli ve 330 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısının, diğer bütün işlere takdi
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkındaki 
önergesi 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum., 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı 

Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonal-
tı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanma
sına dair 17 . 9 . 1963 tarihli ve 330 S. Sayılı 
Kanunun birinci maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkında olup, 720 sıra sayılı kanun tasa
rısının önemine binaen biran evvel kanuniyet 
iktisabedebilmesini temin için diğer bütün işle-
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re takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Balıkesir 

Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu 
Başkanlık Divanınca uygun mütalâa edilmiştir. 
Yalnız öncelikle görüşülmesi, başka takdim fi
lân yok. Yalnız öncelikle görüşülmesi.... Şurası
nı dikkatlerinize arz etmek isterim ki. 

tSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan 
müsaadenizle bir hususu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim, söz al
mak hakkınız vardır. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; bendeniz de Bütçe ve 
Plân Komisyonu Başkanınız olarak arz ediyo
rum, bu kabil teklifler geliyor. Bendeniz bu 
teklifi getiren arkadaşlarıma, Meclis gündemin
de sıra bekliyen hidematı vataniye tertibinden 
maaş alan veya maaşlarının yükseltilmesini is-
tiyen ve komisyonlardan çıkan tekliflerin tü
münün ele alınmasını, takdimen görüşülme-

önergesi verilmesi gerekirse tümünü ilgilendi
ren ve takdimen görüşülmesi önergesi verilmesi 
noktai nazarını ifade ettim arkadaşlarıma. Şim
di, telgrafçı Hamdi de olsa, gündemde üç, dört 
aydan beri, hattâ uzun bir süreden beri sıra 
bekliyen ve adedleri 30 a yaklaşan hidematı 
vataniye tertibinden maaş almak için sıra bek
liyen vatandaşlarımızla birlikte telgrafçı, Ham
di Efendi eşinin de hidematı vataniye tertibin
den maaş alması hususunun birlikte gündeme 
girmesinin doğru olacağı kanaatimi saygılarım
la arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
noktayı tavzihte fayda var. Şimdi okutulmuş 
bulunan önergede mevzuubahis vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması istenen kimseye 
daha önce Yüce Meclis karar vermiş ve maaş 
bağlanmış bulunmaktadır. İki yıl önceki birle
şimde kabul edilmiştir. Ancak, yanlış kaydedil
miş, bir soyadı meselesinden dolayı, Meclisçe 
kararlaştırılmış bulunan bu hükmün icrası 
mümkün olamamaktadır. Bu sebeple Divanınız-
ca da uygun mütalâa edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... öncelikle 
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görüşülmesi kabul edilmiştir. Öncelikle görüşü
lecek işler arasına alınacaktır. 

5. — Millî Eğitim Bakam Cihat Bilgehm'm, 
İstanbul Milletvekili Cihat Baban ve 2 arka
daşının, Kurtuluş Savaşına, iştirak edip emsal
lerine nazaran üstün hizmet gören Mustafa Ko
nur'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsisi 
hakkındaki kanun teklifinin diğer bütün işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesine da
ir önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve iki ar

kadaşının, Kurtuluş Savaşma iştirak edip em
sallerine nazaran üstün hizmet gören Mustafa 
Konur'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsi
sine dair olup, 999 S. Sayılı Kanun teklifinin 
önemine binaen diğer bütün işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif eedrim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Balıkesir 

Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, öncelikle görüşü
lecek işler arasına alınacaktır. 

6. — Maliye Bakanı thsan Gürsan'm, Ay
dın Milletvekili tsmet Sezgin ve 20 arkadaşının, 
Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında 
5.6. 1936 tarihli ve 2996 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun tekliflerinin 
gündeme alınarak diğer bütün islere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair önergesi 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
(1011) sıra sayılı ve Aydın Milletvekili İs

met Sezgin ile yirmidokuz arkadaşının «Maliye 
Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 
5 . 6 . 1936 tarihli ve 2996 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi», 
1965 bütçesinin Maliye Bakanlığı kısminde 
Yüksek Meclisin tensibi ile açılan (1) liralık 
12.590 numaralı «Malî Görev Tazminatı» mad
desinin muhtevasını teşkil etmektedir. 

Maliye Bakanlığı teşkilâtı bakımından arz 
ettiği önem ve bir maddeden ibaret bulunuşu 
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nazara alınarak, mezkûr kanun teklifinin gün-

. deme alınmasını ve diğer tasarı ve tekliflere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin 
teminini arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
İzmir 

İhsan Gürsan 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu
nu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etıni-
yenler... Öncelikle görüşülecek işler arasına it
hal edilecektir. 

7. — Ulaştırma Bakanı Mithat San'ın, Dev
let Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğü personeline verilecek uçuş tazminatı hakkın
daki kanun tasarısının diğer bütün işlere tak
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair 
önergesi 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Komisyonlardan geçerek Meclis gündemine 

girmiş bulunan, 1/718 esas ve 1004 S. Sayılı 
«Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü uçucu personeline verilecek uçuş taz
minatı hakkındaki kanun tasarısı» nın ,ehem
miyet ve müstaceliyetine binaen diğer bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Gaziantep 

Mithat San 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu
nu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Öncelikle görü
şülecek işler meyamna alınacaktır... 

8. --- Tarım Bakanı Turhan Kapanh'nın, 
Devlet .Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı-.cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının gündemde bulunan diğer bütün 
işlere takdimen görüşülmesine dair önergesi 

BAŞKAN ••— önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe ve Plân Kpmisyonunun öncelik ve ive

dilik teklifi, ile Millet Meclisi Başkanlığına su
nulmuş bulunan (1/782) esas ve 1001 sıra sa-
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yılı (Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3G56 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun) tasarısının Bakanlık hizmetleri
nin lâzımı gibi yürütülmesi yönünden olan öne
mine binaen gündemde bulunan diğer bütün iş
lere takdimen görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Tarım Bakanı 
Sakarya 

Turhan Kapanlı 

BAŞKAN — Diğer işlere takdimen görüşül
mesi kararı almmıy a çaktır. Yalnız öncelikle görü
şülmesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Parti Grup Başkanvekilleri ve Bütçe 
ve Plân Komisyonu Başkanı tsmet Sezgin'in, Ay
dın Milletvekili Hilmi Aydınçer ve 107 arkadaşı
nın, 262 sayılı Kanuna geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin gündemdeki bütün işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hak
kındaki önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminde bulunan 1010 sıra 

sayılı Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer ve 107 
arkadaşının 5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 .1960 
gün ve 42 sayılı Kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporunda öncelikle ve ivedilikle gö
rüşülmesi teklif edilmiştir. Mezkûr kanunun ön
celik ve .ivedilikle ve gündemdeki bütün kanunla
ra takaddüm suretiyle görüşülmesini arz ve teklif 
ederiz. 

C. K. M. P. Grup A. P. Grup 
Başkanvekili Başkan vekili 

Sivas Gümü^anc 
Cevad Odyakmaz Sabahattin Savacı 

Y. T. Grup C. II. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili Y. 

Kars Ordu 
Sırrı Öktcın Y. İzzettin Ağa oğlu 

M. P. Grupu adına 
Kâmil İnal 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Aydın 

İsmet Sezgin 
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BAŞKAN — Yalnız öncelik istemini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Önce-
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likle görüşülmesi kabul edilmiştir, öncelikle görü
şülecek işler arasına ithal edilecektir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay kanunu tek
lifi ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(2/676) (S. Saıjısı: 933 (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, geçen 
birleşimde müzakeresini icra etmiş bulunduğumuz 
Yargıtay Teşkilât Kanununun 29 ncu maddesi
nin bir madde olarak tefrik edilmek suretiyle, 
tedvin edilmesi hakkındaki görüşmelerimiz devam 
etmiş ve verilmiş bulunan bâzı değişiklik önerge
leri kabule şayan görülmemiş, yalnızca Sayın Sa
adet Evren tarafından verilmiş bulunan bir öner
ge cetveli ile birlikte Yüce Meclisinizin dikkat na
zara alınması kaydiyle kabule mazhar olmuştu. 

Bunun üzerine akabinde verilmiş bulunan bir 
değişildik önergesi okutulmuş, ürerinde müzake
re cereyan ederken Bütçe ve Plân Komisyonu ta
rafından istenmişti. Önergeyi, oraya havale etmiş
tik. Bunun üzerine Bütçe ve Plân Komisyonu me
seleyi müzakere etmiş ve değişiklik önergesine 
f ilhal katılmadığını beyanla eski metninde kısmen 
değişiklik yapmak suretiyle tekrar bir rapor ha
zırlamıştır. 

Şimdi evvelemirde Bütçe ve Plân Komisyonu
nun hazırlamış bulunduğu raporu okutacağım. 
Bu arada yeni bir değişiklik önergesi gelmiştir 
onu da okutacağım ve üzerinde söz istiyen arka
daşlara söz vereceğim. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Rapor okunduktan 
sonra usul hakkında söz istiyorum, lütfederse
niz. 

BAŞKAN — Rapor okunduktan sonra, peki. 
Bütçe ve Plân Komisyonunun hazırlamış bu

lunduğu raporu okutuyorum. Bütçe ve Plân Ko
misyonunun hazırlamış bulunduğu birinci madde
yi okutacağım, daha sonra ona merbut cetveli 
okutacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel 

ve 166 arkadaşının, Yargıtay kanunu teklifinin 
Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında tekli

f i j 933 S. Sayılı basmaya'zi 9.6. 1965 tarih
li 125 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

fin 29 n2U maddesi hakkında önergeler veril
miş ve bunlar Komisyonumuzca tetkik edilmek 
üzere geri alınmıştır. 

Bu önergeler üzerinde Komisyonumuzda 
yapılan müzakerelerde İstanbul Milletvekili 
Saadet Evren ve Çorum Milletvekili Abdür-
rahman Gülcr'in önergelerine Komisyonumuz 
katılmamıştır. Esas prensibe uyarak kadrolara 
göre ödenek verilmesini öngören asıl maddede 
Komisyonumuz ısrar etmiştir. Önergelerin red-
tlinde 5 milyona yakın malî külfetin bulundu
ğuna da dikkat edilmiştir. 

Ancak; ödeneklerin tediyesinde Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay mensuplarına uygun
luğu sağlamak maksadiyle 5017 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmünün 
uygulanmaması da kabul cdilmijtir. 

Bu esas çerçevesinde hazırlanan kanun met
ni Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Aydın Sakarya. 

İsmet Sezgin Nuri Bayar 
Kâtip 

Nevşehir Ankara 
A. Baran Numanoğlu Muhlis Ete 

Aydın Çanakkale 
Orhan Apaydın Şefik İnan 

Diyarbakır Erzurum 
Hilmi Gündoğan Adnan Şenyurt 

İstanbul Kars 
Muhiddin Güven Kemal Okyay 

Kayseri Konya 
Turhan Feyzioğlu H. C. Yılmaz 

Konya Mardin 
Rüştü Özal Şevki Aysan 

Maraş Rize 
Enver Kaplan Erol Yılmaz Akçal 

, Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna 
bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla değiştiril
miş bulunan cetvelin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi: 

MADDE 1. — Hâkimler Kanununa ek 5017 
sayılı Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanun-
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îarla değiştirilmiş bulunan ödenek cetveli kal
dırılmış, yerine ilişik 1 sayılı cetvel eklenmiş
tir. Bu ödeneklerin ödenmesinde 5017 sayılı 
Kanunun 2 nei maddesinin 2 nci fıkrasının 
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hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Buna bağlı cetveli de okutu
yorum. 

Aylığı Derece 

2 000 

1 750 

1500 

1 500 
1 250 
1 100 
950 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

2 

3 

3 
4 
r> 
fi 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

( i ) SAYİLİ CETVEL 

ödenek cetveli 
Hâkimlik ve savcılık sınıfı 

Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay İkinci Başkan
ları, Yargıtay üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı, Cum
huriyet İkinci Başsavcıları, Yargıtay Cumhuriyet 
Savcıları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Teftiş Ku
rulu Başkanı, Genel Müdürleri, Yüksek Hâkimler 
Kurulu asil ve yedek üyeleri. 

Birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılarla bunlar
dan idari hizmetlerde çalışanlar 

İkinci sınıf hâkim ve savcılarla bunlardan idari hiz
metlerde çalışanlar 

Üçüncü sınıf hâkim ve savcılarla bunlardan idari 
hizmetlerde çalışanlar 

Yardımcılık sınıfı ve bunlardan İdari hizmetlerde 
çalışanlar 

Aylık ödeneği 

Birinci derece memurluk 
aylığı tutarının % 60.1 . 

1 400 

1 200 

900 

700 

BAŞKAN — Sayın Özek, usul hakkında söz 
istiyordunuz, buyurun. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım, Sayın Saadet Evren arkadaşımızın, 
bu kanunun iki gün önceki müzakeresinde ver
miş olduğu önerge üzerine Başkanlık Divanı 
Komisyona bu önergeye katılıp katılmadığı 
hususunda bir sual sordu. Bu suale Saym Ko
misyon Başkanı menfi cevap vererek katılma
dıklarını beyan ettiler. Bundan sonra önerge 
Muhterem Heyetinizin oyuna sunuldu ve öner
ge kabul edildi. Bunun üzerine Komisyon öner
ge ile birlikte maddeyi geri aldı. 

BAŞKAN — Sayın özel, bir dakika. Mad
deyi geri almadı. Maddeyi geri alabilmesi için 
Yüce Heyetin kararı lâzımdır, önergeyi istedi. 

KADRİ ÖZEK (Devamla) — Tashih ede
rim, önergeleri aldı ve bu maddeyi önergele
rin öngördüğü meseleleri nazarı itibara alarak 
tedvin etmek üzere aldı; zannediyorum böyle 
oldu. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Komisyonun 
tedvin ettiği raporun okunmasından anlıyo
ruz ki, Komisyon önergeye iltifat etmediğini, 
zira bunun malî portesinin ağır olduğunu ve 
sair mucip sebeplerle katılmadığını beyan ile 
aynı maddeyi tekrar getirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan evvel iki 
celse önce aynı husus Komisyona sorulmuş, 
Komisyon katılmadığını sarahaten beyaı» et
mişti. Buna rağmen Heyeti Umumiye Sayın 
Saadet Evren'in önergesini . kabul ettiğine 
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göre Komisyona düşen vazife artık, kendi dü- i 
şüncesinde veya evvelki maddesinde ısrar et
mek değil Muhterem Heyetinizin kabul ettiği 
önergeye uygun surette madde tedvin etmek 
suretiyle tekrar Heyeti Umumiyeye gelmektir. I 
(Gürültüler.) Müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Hatibi serbest bırakın rica 
ederim. 

KADRİ ÖZEK (Devamla) — Aksi takdir
de, Başkanlık Divanına bir önerge verilir. He- I 
yeti Umumiye bu önergeyi kabul ederse, Ko- I 
misyon buna iltihak etmediğini beyan ederse, 
Heyeti Umumiyenin vermiş olduğu karar Ko
misyonun beyanına faik değilse Heyeti Umu- I 
miyeyle Komisyon arasında önergeler mütema- I 
diyen gidip gelecektir. Şu halde her halükâr
da son söz Muhterem Heyetin olacaktır. Muh- 1 
terem Heyet son sözünü söylemiştir. Binaen
aleyh, Komisyonun getirmiş olduğu bu defaki I 
rapor, İçtüzük hükümlerine tamamen mugayir- I 
dir. İltifat edilmemesi ve bundan evvel Heyeti I 
Umumiyenin vermiş olduğu karara uygun ola» I 
rak Saadet Evren arkadaşımızın çok haklı I 
mucip sebebe intinadeden önregesine uygun I 
surette maddeyi tedvin etmek suretiyle getir- I 
mek mecburiyetinde olduğunu hatırlatmak için I 
usul hakkında söz aldım. Saygılarımı sunarım. I 

BAŞKAN — Sayın Ertem, siz de mi söz 
istiyorsunuz?.... I 

Muhterem arkadaşlar, anlaşılıyor ki, bu I 
maddenin müzakeresi bir takım usuli meselde- I 
ri de davet edecektir. Yüksek Heyetinizi ten- I 
vir etmek maksadiyle şu noktayı arz edeceğim. I 
Şimdiye kadar kanunların müzakeresinde ta- I 
kib edilen esas şudur: İçtüzüğe uygun olarak 
bir değişiklik önergesi Yüce Heyetiniz tara- I 
fmdan kabul edilirse bu, dikkat nazara alın
ması kaydiyle kabulü mutazammmdır. D olay ı-
siyle, İçtüzüğün 119 ncu maddesinin son fık
rasında «bunun üzerine tadilnamenin nazarı 
mütalâaya alınıp alınmamasına Heyetçe karar 
verilir.» denilmektedir. Yüksek Heyetiniz de 
Sayın Saadet Evren tarafından verilmiş bulu
nan önergeyi nazarı mütalâaya almıştır. Naza
rı mütalâaya alınırsa Encümene havale edilir. 
Aynı şekilde, nazarı mütalâaya alındığı için 
Encümene havale edilmiştir. Encümen isterse 
filhal kabul eder. Encümen filhal kabul etme
diğini beyan etmiştir. Yine bu 119 ncu mad- | 
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deye merbut dip notta, 67 nci dip notta: «Ka-
misyon dikkate alınan değiştirgeye uymak zo
runda değildir.» hükmü mevcuttur. Bu hüküm 
muvacehesinde, Sayın Saadet Evren tarafın
dan verilen değişiklik önergesi geçen birleşim
de Yüce Heyetin tasvibine mazhar olmuştur. 
Komisyon bu önergeyi tetkik etmiştir. Sayın 
Özek arkadaşımızın, Komisyonun buna uyma
sı icabettiği hususundaki beyanları nazari ola
rak belki doğrudur. Ama Komisyona da İç
tüzük bu hakkı vermiştir. Binaenaleyh, İçtü
züğe aykırılık mevzııubahis değildir. 

Şimdi, komisyon, 29 ncu maddeyi t nci 
madde olarak tedvin etmiş ve huzurunuza ge
tirmiştir. El'ân Sayın Saadet Evren tarafından 
verilmiş bulunan değişiklik önergesi Yüce He
yetinizce kabule mazhar durumdadır. Şu haliy
le Yüce Heyetiniz yine son hakemliğini yapa
caktır. Komisyonun getirmiş bulunduğu bu 
birinci maddeyi kabul edecektir veyahut da yi
ne Sayın Saadet Evren tarafından verilmiş bu
lunan değişiklik önergesi tekrar oyla kabul edi
lecektir. Şayet Sayın Saadet Evren tarafından 
verilmiş bulunan değişiklik önergesi kabul edi
lir ve komisyonun getirdiği metindeki madde 
kabul edilmezse Sayın Saadet Evren tarafından 
verilmiş bulunan önerge madde haline ifrağ 
edilecektir. Bu bakımdan Yüce Heyetinizi 
mümkün olduğu kadar tenvir etmeye gayret 
ettim. 

Şimdi, komisyon tarafından getirilmiş bulu
nan önergenin esası hakkında söz vereceğim. 
Sayın Saadet Evren buyurunuz, efendim. 

SAADET EVREN (İstanbul) — Çok aziz 
arkadaşlarım, komisyon huzurunuza kendi nok-
tai nazarını tevsik etmek için bir kanuni mes
net getiremedi, gördünüz. Yani Saadet Evren'-
in teklifi şu kanunun şu maddesine mugayir
dir, diyemiyor. Ancak ben uygunduru şu mâna
da diyorum; müzakeresine başladığımız Devlet 
Personel Kanunu tasarısı var. Devlet Personel 
Kanunu tasarısının birinci maddesini tetkik 
buyurursanız bu maddenin 2 nci fıkrası; «Hâ
kim ve savcı sınıfından olanlarla subay ve ast
subaylar bu kanun hükümlerine tabi değildir
ler.» der. Demekki Devlet Personel Kanununun 
getireceği bütün terfih imkânlarının dışında bı
rakılmıştır. Hâkimler ve kendi durumlarına 
bâzı esbap tahtında terfi esası sağlanmak için 
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betahsis dışında bırakılmış. Bunun sebeplerine 
biraz sonra geleceğim. 

Komisyon huzurunuza çelimsiz bir prensip 
müdafaasiyle çıkıyor. Diyor ki; şimdiye kadar 
hâkimlere verilen ödenek cetvellerinin tanzi
minde esas, kadro aylığı idi. Onun için bu pren
sibi bozmıyalım, maaş esasına gcçmiyclim. 
Prensip bir hattı hareket tarzıdır. Tâyin edilen 
bir hattı hareket tarzıdır. Ama bir prensip ne
den tâyin edilir? Hakkaniyet.ve adalet esasla
rını hâkim kılmak için tâyin edilir. Yoksa hak
kaniyet ve adalet esaslarını baltalamak için 
prensip bahanesi olmaz. Komisyon yine geliyor 
huzurunuza, diyor ki, efendim malî portesi bu
nun beş milyona çıkar. Yani beş milyon artar. 
Komisyonun bu müdafaasını eşelerseniz altın
dan, - telif hakkını muhterem İnönü'ye bırakı
yorum, ama çok sansasyonel, çok hoşuma gi
den bir tariftir - bu esbabı mucibenin altından 
beytülmal çıkar. Ezelî ve ebedî muteriz beytül-
mal. meselelerin künlıüne vakıf olsa da muteriz 
vakıf olmasa da muteriz. 

Şimdi acaba bu beş milyon liralık porteyi 
nasıl hesabetmişler? Maliye Vekâleti mümessili 
muhterem arkadaşım, bu kanunun ilk müzake
resi yapılırken, yanıma teşrif ettiler, dediler 
ki ; «Siz önergenizi verirken üst dereceyi 1 500 
liraya çıkartmışsınız. Yani 100 lira artmıştır. 
Tavanı ise değiştirmemiş 1 G20 lira olarak mu
hafaza etmişsiniz. Diz, Maliye olarak bu üst dc-
rccedekilerinklnc dokunmıyalım da, alt kadro
lardaki hâkimlerin maaşlarından, ödeneklerin
den biraz kırpalım.» Kendilerine dedim ki; o 
halde siz hâkim tâbirindeki inceliği daha ihata 
etmemişsiniz. Dcnim verdiğim kanun teklifin
deki inceliği de ihata edememişsiniz. Zatıâli-
nizin teklifinin benim için şayanı kabul hiçbir 
veçhesi olamaz. 

Dakınız, Anayasamız sosyal adalet ilkesini 
esas almış. Türkiye'nin gök kubbesinde sosyal 
adalet avazesiyle hepimiz ahdüpeyman halinde
yiz. Yani Türkiye zihniyet itibariyle dönüyor 
ama beytülmal yerinde duruyor. Diyor ki, üst 
kademe hâkimlerinin ödeneğine dokunmıyalım 
ama alt kademedeki hâkimlerin ödeneğinden 
kısalım. Beytülmalin zihniyeti bu. Çok acayip... 
Ben bugün Maliye Vekâleti temsilcisine sor
sam, acaba Türkiye'de 3 derece veya 2 derece 
terfi ettiği halde kadro alamamış kaç hâkim 
vardır ? 
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Üç derece veya iki derece terfi ettiği 

halde kadro alamamış kaç savcı vardır? Bugün, 
Maliye Vekâleti mümessiline sorsam bilmez. Büt
çe ve Plân Komisyonuna sorsam bilmez. Yirmi 
dört saatte bu beş milyon liralık porteyi nasıl 
hcsabcttllc-', şaşıp kalıyorum. Diyeceksiniz ki, 
sen nereden biliyorsun? Ben, dedemden itibaren 
bu meslekin içendeyim. Durumlarım bilirim hâ
kimlerin. Bir hâkim birinci dereceye nasıl ayrı
lır, hakkı müktesep şartları nelerdir, Maliye Ko
misyonu bunu bilmez, Bütçe ve Plân Komisyonu 
bunu bilmez, ihtisası dışındadır. Ama bendeniz 
bilirim ve sonra bir meseleyi tetkik ett'ğim za
man da iyice tetkik ederim. Ben, tetkik ettim, 
sordum Yüksek Hâkimler Kurulundan. Terfi et
tiği halde kadrosunu alamamış, 385 hâkim var. 
Bunun yarısı kadar da savcı var. Haydi, daha 
müsamahakâr davranalım, terfi ettiği halde kad
ro alamamış hâkim ve savcı G00 tane diyelim. 
Geçen celsede arz ettim; 40 lira kadrodaki bir 
hâkim veya savcı üç derece terfi ettiği halde 
terfi ettiği derecelerin maaşlarını alıyor, fakat 
Mcneği daima sabit kalıyor. Yani hiçbir zaman 
1 200 lira ödenek alamıyor... Öyle hâkim ve sav
cılar var ki, muntazaman üç derece terfi ediyor, 
kadrosu aynı kaldığı için ödeneğini muntazaman 
kaybediyor. Yani siz, liyakat göstermiş, çalışmış, 
hak ve adalet tevzi etmiş bir hâkimi, muntaza
man da terfi etmiş olsa mânen tecziye ediyorsu
nuz. Sonra, Bütçe Komisyonunun getirdiği bu 
hâkim ödeneğinin aslı, hâkimlere ödenek verdik, 
S3syal adaleti temin ettik oluyor. Böyle sosyal 
adalet, böyle ödenek cetveli olur mu? Ben ne de
dim geçen ceke arkadaşlar? Ne sizin tesbit etti
ğiniz tavana dokundum, ne de tesbit ettiğiniz ta
bana dokundum. Sonra ne yaptım? Hâkimler 
eğer maaş esasına göre ödenek alırlarsa her terfi 
derecelerinde 100 lira artacak, dedim. Bundan 
daha âdil bir teklif olamazdı. Bunun karşısına 
hiçbir kanuni müeyyide ile çıkamıyorlar. Por
tesi 5 milyon lira artar, diyorlar. Yanlıştır. He-
sabettim, en alt derecedeki bir hâkimin terfi ede
memesinden dolayı mâruz kalacağı zarar, 12 bin 
liradan başlıyor. Daha yüksek derecedeki bir hâ
kimin mâruz kalacağı zarar 25 bin lira ediyor. 
Bu 25 bin lira ile 12 bin lira arasındaki fark, 
G00 ile çarparsanız nihayet iki milyon lira tutu
yor beyefendiler. İki milyon lira için, bir hâkim 
üç dci'ccc terfi ettiği halde tecziye edilmez ve bu 
âdil olmaz. Neden hâkimin terfii esasına gidiyo-
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ruz? Geçen celse bunları konuşmadım, fuzuli ad
dettim. Ama müsaade ederseniz şimdi bir nebze 
konuşayım. Çünkü Bütçe ve Plân Komisyonu 
buna inanmamış, bu dâvaya inanmamış. Ben hâ
kim mevzuuna inanmışım. Adaletin mânevi şah
siyetini kurtarmaya ve korumaya teksif etmişim 
siyasi mücadelemi. Siyasi dâvalar münasebetiy
le hâkim önüne gittiğim zaman, hâkime rica et
mişimdir, demişimdir ki - o zaman istiklâli yok
tu - siyasete âlet olmayınız, istirham ediyorum, 
sizden. Muktezayı hal yoktur, hâkim için, muk-
tazayı kanun vardır. O halde hâkim, rejimin te
minatıdır ve buna inanmak lâzımdır. Bütün si
yasi kavgalar hâkim önünde halledilecektir. Ne
lerdir hâkimlerin siyasi istiklâllerini temin eden 
iki unsur? Biri, vazifede istiklâli. Benim gibi 
mücadele eden arkadaşlar sayesinde bu istiklâl 
temin edilmiştir. Anayasa temin etmiştir. Bunun 
yanında bir de iktisadi istiklâl, maddi refah. Ce
miyetlerin medeniyet ölçüsü, kâşaneleri, köşkleri, 
yükselen apartman seviyeleri ile ölçülmez. Bir 
cemiyetin medeniyet ölçüsü namus, şeref, ah
lâka tecavüz... Bunlara o cemiyetin ceza kanun
larındaki müeyyideleri nedir ve hâkimler bu 
kanunları nasıl tatbik ediyorlar?... Medeniyet 
ölçüsü budur. (Soldan, bravo sesleri alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda çok 
konuşmam mümkündür. Ama vaktinizi almama 
lüzum yok, gündemimiz doludur. Getirdiğim 
cetvel ne tabanı ne tavanı değiştiriyor. Sadece 
hiçbir kanuni mahzuru olmadan kadro esasını 
alıyor, maaş esasım koyuyor ve her derecede 
her hâkim terfi ettikçe ödeneği de 100 lira art
mak suretiyle bir terfi esasına gidiyor. Bunun 
portesi de iki milyon liradır. Bunu hâkimin şe
refi ve istikbali için esirgemeyin. Bunu sizler
den istirham ediyorum. (Alkışlar) 

. BAŞKAN — Sayın Necmettin Akan. (Vaz
geçti sesleri) 

Sayın İl hami Ertem, buyurunuz. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlarım, büyük emeklerle hazrılanmış bulunan 
Devlet memurları kanun tasarısı aylıkların tesbi-
tinde bir kıstas koymuştur. Bu kıstasta denmek
tedir ki: «Aylığın tesbitinde hizmetin Devlet için 
taşıdığı önem, memur için haiz olduğu risk, hiz
met şartları, yetişme şartları, başka hizmetler
le mukayeseleri dikkate alınmak suretiyle tesbit 
edilir.» 
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Aylığın tesbitinde ortaya konmuş olan bu kıs

tasın iyi bir kıstas olduğunu kabul etmek mecbu
riyetindeyiz. Hakikaten bu kıstas ile hizmetlerin 
değerlendirilmesi mümkündür ve bu kıstası ele 
aldığımız zaman da adalet hizmetinin Devlet için 
ne kadar hayati bir hizmet olduğunu izah ederek 
zamanınızı almaya, da lüzum yoktur. Adalet hiz
meti mutlak surette cemiyetin bckasiyle yakından 
alâkalı bir hizmettir. Ama buna rağmen adalet 
hizmetiyle diğer âmme hizmeti görenlerin muka
yese edilemiyeceğini iddia etmek veya ikisi ara
sında memleketin umumi konjonktürü, hayat 
şartları ve malî geliri dikkate alınmak suretiyle 
bir mukayese yapılamıyacağım zannetmek de ha
talı olur. Her ne kadar Devlet Memurları Ka
nununun birinci maddesi hâkimler için ayrı bir 
kanun çıkarılacağını ifade etmekte ise de bu hiç
bir vakit aylık kıstasında Devlet Memurları Ka
nununun kabul ettiği gösterge rakamlarının çok 
farklı şeyleri kabul edileceği mânasına gelmez. 
Bu daha çok, Devlet Memurları Kanununun kal
dırmış bulunduğu Memurin Kanununa atfen ko
nulmuş bir hükümdür ki, yerindedir. Anayasada 
bu husus belirtilmiştir. Ama bu maaş bakımından 
bir kıyastan çok, hiçmetlerln öneminden mütevel
lit hukukî statülerinin tesbitindeki özelliği ifade 
eder bir durumdur. Şimdi önümüze gelmiş olan 
madde metninde iki şey biribirine karıştırılmış
tır. Birincisi kaza, diğeri ise icrai kısım. Her ne 
kadar Adalet Bakanının özelliği mevcut ise de 
kaza ile idari hizmet görenlerin birbirine karıştı
rılması doğru değildir. Adalet Bakanlığı Müste
şarı ile elbette Maliye Bakanlığı Müsteşarını, Sa
nayi Bakanlığı Müsteşarını kıyas etmek kabildir. 
Bizim önümüzdeki metin, bu ikisini biribirine ka
rıştırmıştır. Kaza ile idari görevi birbirinden 
ayırmak mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh, karşı
mızdaki metni yerinde bulmuyorum. 

Metin üzerinde iki şeyi bence kabul etmek 
mecburiyeti vardır. Bunlardan birisi yüksek ka
demeli mahkeme olan Yargıtay, diğeri onun alt 
kademesi olan mahkemeler... Her ne kadar hâkim
liğin aynı özelliği taşıdığı ileri sürülürse de, yük-' 
sek kademeli mahkeme ile alt kademeli mahkeme 
arasında bir fark kabul etmek doğru olur. Çün
kü, yüksek mahkeme, alt mahkemelerin kararla
rını temyizen tetkik etmektedir ve bunların bir 
üst derecesidir. Binaenaleyh bu metindeki Yar
gıtay hakkında verilecek tazminata söyliyeceğim, 
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hiçbir şey yoktur. Biraz evvel belirttiğim kıstas
ta hizmetler arasında kıyas yaparak maaşları, ay
lıkları buna göre tesbit edilecek hususunu doğru 
bir kıstas olarak kabul ettiğimize göre bugün Tür
kiye'de, Anayasa Mahkemesi ve Danıştayla yük
sek hâkimlere maaşlarının yüzde 60 ı nisbetinde 
bir tazminat da, verdiğimize göre Yargıtay 
üyeleri ve Başkanlarına yüzde 60 nisbetinde 
bir tazminat vermek yerindedir, doğrudur. Fakat 
biraz evvel açıkladığım gibi bunun içine Bakan
lık memurlarının yüksek dereceli memurlarının, 
müsteşarlarının, umum müdürlerinin katılması 
bu meseleyi birbirine karıştırmak olur. Onun için 
Yargıtay hakkındaki teklife metindeki yapılan 
teklife uymaktayım. Ama Bakanlık ileri gelenle
rinin bu metinden çıkarılması ve ayrı bir hususa 
tabi olmaları zaruridir. Aksi hali, belirttiğim gi
bi, diğer bakanlıklar arasında bir mukayese do
ğuracak ve bu mukayese neticesinde de öbür ku
rumlarda çalışanların şevki kırılacaktır. Eğer 
Maliye Bakanlığı bu külfetleri karşılayacak du
rumda ise, buna da bir diyeceğim yoktur. Ama 
her gün yeni teşkilâtlar kuruyoruz, yeni yeni taz
minatlar getiriyoruz. Bunları nereden karşılıya-
cağız... Bu durumda külfet nereye varmaktadır? 
Devlet, yatırımları nasıl yapacaktır? Bu memle
ketin halkı nasıl gelişecektir, bunu sormak da el
bette ki, hakkımızdır. 

MEHMET GÖKER (Kayseri) — Danıştay da 
söylemiyordun, bunları. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Danıştayda 
söylemedim, çünkü, biraz evvel belirttim; Devle
tin hizmetlerini sıraya koymak mecburiyetinde
yiz. Hiçbir vakit bir asliye hâkiminin, sulh hâki
minin durumu ile Yüksek Mahkemenin durumu
nu mukayese etmiyeceğiz. Her ne kadar 
adalet birdir, hepsi aynı özelliği gösterirse de bu 
kademeleri, Yüksek Mahkeme tabiriyle dahi ya
ratmış bulunuyoruz. Biz bir yandan Devlet me
murlarının terfihini düşünürken, mutlak suretle 
teşkilât kanunlarına dönmek mecburiyetindeyiz. 
Türkiye'deki kadar kabarık teşkilât kanunları 
hiçbir memlekette yoktur. Bendeniz bir aralık 
İngiltere'deki hâkimlerin durumunu da kudre
tim yettiği kadar araştırdım. İngiltere adasında
ki hâkim adedi tahmin edilemiyecek kadar az
dır. Biz bu meseleyi halledebilmek için evvelâ 
hâkimlerin durumunu, hâkimlerin adedini ve 
vazifelerini dikkate almaya mecburuz. Genel nü-
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fus yazımı vazifesini görmiyen bir kimseden alı
nacak yirmibeş lira para cezasını da bir hâkimin 
önüne götürürsek bu kaza halledilmez ve hâkim 
adedi bizdeki gibi kudretimizin üstünde astro
nomik rakamlara yükselir. Evvelâ bunu hallet
memiz için kazaya dönmemiz lâzımdır. Hâkime 
vereceğimiz kazai yetki nedir? Mahkemeye geti
receğimiz anlaşmazlıklar nelerdir? Bu hususlar 
üzerinde durmamız lâzımdır. Herhalde bunlar 
vatandaşın hürriyetini bağlayıcı cezalar ile va
tandaşın mamelekinde büyük eksilmeler yapabi
lecek ve hukukun umumi prensiplerinin tatbi
kini gerektirecek hakikaten kaza bilgisine, kaza 
usulüne vâkıf kimseler tarafından incelenmesi 
gereken dâvalar olacaktır. Yoksa en ufak basit 
meseleleri, belediye cezalarından demin de arz 
ettiğim gibi, bilmem nüfus sayımına gitmiyen 
kimseye dahi verilen cezaları da bunun içine 
alırsak elbette hâkim adedimiz, meselâ maaş ba
kımından örnek aldığımız İngiltere ile kıyasla-
nannyacak kadar ve bu zavallı milletin de asla 
çekemiyeceği bir külfet haline gelir. Arkadaşla
rımız çok iyi bilirler, biz de biliriz. Sulh Mahke
mesi iken dahi hâkimin 15 günde bir uğradığı 
kazalara biz asliye teşkilâtı gönderdik. 

Sayın Adalet Bakanı bildirsinler, bütün ka
zalarımızda hemen hemen asliye teşkilâtı vardır. 
Bir müddeiumumi, bir hâkim, bir hâkim mua
vini ile sorgu hâkimi. Bunların iş hacmi nedir 
arkadaşlar? Bunları bir revizyona tabi tutarsak 
biraz evvel dediğim gibi bir de adlî kazaya gön
dereceğimiz anlaşmazlıkları bir tasnife tabi tu
tarsak bugünkü hâkim adedinin dörtte birine in
dirilmesi kabil olur. Bu bakımdan hazırlanmış 
olan metnin karşısındayım. Bunun içine, sureti 
kafiyede Adalet Bakanlığının icrai vazife gören, 
kazai vazife görmiyen yüksek dereceli memurla
rı dâhil edilmemelidir. Alt kademe mahkemeleri 
hakkında da mukayeseye imkân verecek ve diğer 
mesleklerle kıyaslandığı zaman da diğer âmme 
hizmetlerini görenlerin şevkini kırmıyacak bir 
adede indirilmelidir. Ondan sonra da Adalet 
Teşkilât Kanunu getirilmelidir. Mutlak surette 
mahkemelere gönderilecek dâvalar, ihtilâflar dik
kate alınmalıdır. Bu takdirde adedleri dörtte bi
re kadar indirilecek ve o zaman bu millet bun
lara tazminatı seve; seve verecek ve bu verilen 
tazminattan dolayı bu memleketin malî gücü, 
yükselme ve kalkınma gücü düşmiyecektir. Hür
metlerimle. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 

arkadaşlarımız sadedi aşarak beyanlarda bulu
nuyorlar. Elimizdeki mevzuubahis kanunun mad
desi muayyen bir halde mevcut bulunmaktadır. 
Birisi Sayın Evren tarafından verilmiş bulunan 
önergedir, diğeri de komisyon tarafından hazır
lanmış metindir; Bu bakımdan çok rica edece
ğim. Metnin dışına çıkıp başka bir yola gidil
mesin. Meseleyi çok geniş bir duruma sokmı-
yalım. Buyurun Sayın özek. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım, Sayın Sâadet Evren arkadaşımızın 
vermiş olduğu önergenin sadece bugüne kadar 
tatbikatta devam edegelen bir haksızlığı berta
raf etmek, haklı olarak bertaraf etmek gaye ve 
maksadım istihdaf ettiğini, bundan önceki gö
rüşmemde arz etmiştim. 

Muhterem arkadaşlarını, hâkimlik meslekin
de normal terfiin dışında bir de mümtazen ter
fi etmek vardır. Yani, bir hâkim başarı sağla
dığı zaman bağlı bulunduğu bakanlık veya şim
diki halde Yüksek Hâkimler Kurulu, şartlar 
tahakkuk ettiği takdirde, başarısına göre kendi
sini zamanından önce terfi ettirebilir. Muhterem 
arkadaşlar, bu terfi yapılır ama kadrosuzluk 
yüzünden, başarılı olmasına rağmen, hâkimin 
terfiine imkân bulunamaz. Şimdi burada müm
tazen terfi ettirilen hâkim, aslında taltif edil
mek istenmiştir. Ama kadrosuzluk yüzünden ter
fi ettirilememesi diğer bir mânada tecziye etmek 
demektir. Şu halde kendisinin tabi olduğu ka
nun hükümleri muvacehesinde normal veya 
mümtazen terfi ettiği zaman, esasen Devletle 
arasında mevcut bulunan kanun hükümleri mu
vacehesindeki hizmet akdi bu hâkimin, şartlar 
tahakkuk ettiği zaman, kadrosu düşürülmeksizin 
terfi ettirilmesi keyfiyetidir. Bir taraftan Dev
let, muhtelif sebeplerden dolayı kadro temin 
edemez, kadrosuzluk mülâhazasiyle kendisini 
haklı gösterecek mâna ve mahiyette hâkimi terfi 
ettiremezken öbür tarafta esasen işgal etmekte 
bulunduğu kadro maaşı veya Sayın Saadet Ev
ren arkadaşımızın bu defa vermiş olduğu öner
gede aylık esasını nazarı itibara alarak öden
mesi lâzımgelen ödeneklerden de bir noksan öde
meye imkân sağlıyacak durum husule gelir. Fil-
hal, mümtazen terfi eden hâkim, kadro olsaydı 
hem o kadronun karşılığı olan aylığı alacak ve 
hem de şimdi müzakere etmekte bulunduğumuz 
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ödeneği de, işgal ettiği kadronun tekabül ettiği 
aylığın da yüzde 60 ı nisbetinde olanını alacak
tı. Veyahut da cetvelde gösterilen diğer karşılı
ğı alacaktı. Şu halde muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Komisyonun getirmiş olduğu bu defaki 
raporda münhasıran malî portesinin yüksek ol
duğu mülâhazasiyle haklı bir talebi haksız bir 
istekle izah etmek mümkün değildir. Aslında, 
daha önce de arz etmiştim muhterem arkadaş
larım. Bundan evvel mer'i olan kanuna göre 
her hangi bir Devlet memuru işgal etmekte bu
lunduğu kadronun iki üst derecesine kadar ter
fi ettirilir ve karşılığı olan maaş verilir. Bunu 
bir haksızlık, kadrosuzluğun tevlidettiği bir hak
sızlık olarak mütalâa eden muhterem Heyetiniz 
bir defasında 4 üst dereceye kadar terfi etmek 
imkânını sağlıyan kanun teklifini getiren Re

şat Özarda arkadaşımızın bu kanun teklifini 
bendeniz savunmuştum, Yüksek Heyetinizce bu 
teklif reddedilmişti. Fakat Yüce Senato terfi 
imkânını 3 üst dereceye kadar kabul edilmesi 
hususunda karar vermiş ve bu değişiklik, Mec
lisimize gelen kanun teklifi Heyetimizce kabul 
edilmiş idi. 

Şu halde muhterem arkadaşlarım, kadrosuz
luk yüzünden terfi edemiyen memurların mağ
duriyetleri keyfiyeti münakaşa götürmez bir 
gerçektir. Bu mağduriyet nereye kadar gide
cektir? Bu mağduriyet, vazifeyi fiilen ifa ettiği 
zamanda devam eder. Bekler, bir kadro açılacak 
da memur, hakettiği ama kaç sene evvel, belki 
altı sene evvel, belki sekiz sene evvel hakettiği 
kadroyu almak imkânını bulacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; her terfi sırasında üç 
sene, beş sene, sekiz sene gibi terfi zamanı kay
beden memur; emeklilik sırası geldiğinde görü
lür ki normal terfi ettirilmiş olsaydı emeklilik 
müddetini 150 lira maaşı asliden doldurması 
lâzımgelen memur, maalesef kadro yokluğundan 
dolayı 80 - 90 lira maaşta kalır. O zaman da 
sin haddine de uğrar ve muhterem arkadaşlar, 
hak olarak iktisabettiği bir meblâğı alamadan 
noksan bir maaşla emekliliğe sevk edilmek gibi 
bir durumla karşı karşıya kalır. Sayın arkadaş
larım, Sayın Saadet Evren arkadaşımızın hiç 
olmazsa emekliliğe taallûk eden değil, fiilen hiz
meti ifa ettiği sırada bahis konusu olan bir hak
sızlığı bertaraf etmek, tamamen değil, kısmen 
bertaraf etmek zımnında, çünkü tamamen ber
taraf edilemiyor, esasen maaşa istinadeden, mu-

- 178 -



M. Meclisi B : 130 
ayyen bir yüzdeye tekabül eden ödeneğin alm- | 
masını sağlıyor, bu önerge bunu sağlıyor. Yok
sa kadro yokluğu dolayısiyle terfi edemiyen bir 
hâkimin alamadığı kadro arasında halen işgal 
ettiği kadro ile arasında mevcudolan farkı ikti-
sabetmek imkânına yine sahibolamıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın îlhami Er
tem arkadaşımıza bir hususu hatırlatırım, ken
dileri eski validir. Bendeniz de bir avukatım. 
Belki herhalde bilmeleri lâzım, her nedense 
bilmemezliktcn geldiler. Muhterem arkadaşla
rım, Adalet Bakanlığının yüksek derecedeki 
memuriyetlerini işgal eden arkadaşların esasen 
kadroları hâkimliktir. Bu sıfatları ve vasıfları, 
Bakanlıkta ifa ettikleri vazifeden dolayı her 
hangi bir değişikliğe uğramaz. Eğer bu arka
daşlarımız Bakanlıkta o kadro veya hizmete J 
getirilmemiş olsalardı onlar da cvlcviyctle 
Temyiz Mahkemesinde üye bulunan arkadaşla
rının işgal ettikleri kadroları işgal edcscklerdi. 
Kendilerine kendi iradeleri dışında tedvin edi
len fakat sıfatlarına halel getirmiyen bir hiz
meti kabullenmek, onu takabbül' etmek, onları 
tecziye etmek mânasını tazammun eden, emsali 
olan arkadaşlarının ödeneklerini alamaması gi
bi bir mâna mı doğması lâzımgelir? Sayın îlha
mi Ertem arkadaşımın bu konuyu çok iyi bil
mesi iktiza eder. Tahmin ediyorum ki, bir zü
hule müstenidolarak beyan ettiler. 

Hâkim adedi keyfiyeti; muhterem arka
daşlar, bu müzakere edilen konu ile alâkalı bir 
husus değildir. Bunu alâkalı bulunan Yükscy 
Hâkimler Kurulu, Adalet Bakanlığı ayrıca 
nazarı itibara alır. Türkiye Cumhuriyetinde 
cereyan eden dâvaları görmeye yetkili kılına
cak hâkim adedi ne miktar olmalıdır, bu, ta
mamen müzakere edilen kanunun dışında olan 
bir mevzudur. Binaenaleyh, bugün aslında 500 
hâkimle Türk Adliyesinin hizmetinin görülmesi 
lâzımgclirmiş. Evet, ama istihdam edilen hâ-
kim 1 000 in üzerinde veya 2 000 in üzerinde 
hâkim. Muhterem arkadaşlar, madem ki, istih
dam ediyoruz, madem ki, hâkim olarak, savcı 
olarak istihdam ediyoruz bunları, isterse 000 I 
olarak istihdam edildiği zaman ne veriyorsak 
hâkime, 1 500 hâkim istihdam edildiği zaman 
da ayın hakkı vermek mecburiyetindedir. Dev
let. Devleti kimse lüzumundan fazla hâkim 
istihdam etmeye zorlayan bir müeyyide ile kar- | 
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şı karşıya tutmuş değildir. Binaenaleyh, is
tirham ediyorum, bu statüko devam ettiği 
müddetçe, bu miktar hâkim, savcı istihdam 
edildiği müddetçe hiçbir tefrik gözetmeksizin 
hepsine mütesaviyen ne ödenek ve maaş veri
liyorsa aynı maaş ve ödeneğin verilmesi iktiza 
eder. 

Sözlerime son verirken istirham ediyorum, 
muhterem arkadaşlarım, bunlar kanunun mü
zakere konusu kanunun konusunun dışında 
kalan meseledir. Ama Sayın Saadet Evren ar
kadaşımızın vermiş bulunduğu bu önergeyi 
kabul etmenin büyük bir haksızlığı bertaraf 
edeceğine hakkaniyet ve adalete çok uygun 
bir hareket olacağına inanıyorum. Hürmetle
rimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mazhar Arıkan buyu
runuz. 

MAZHAR ARIKAN (İçel) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın îlhami Ertem konuşmasa-
lardı ben de konuşmıyacaktım. 

Vaktiyle yıpranma zammı hakkında bir 
teklifin Maliye Komisyonunda görüşülürken, 
hâkimin mesaisi ile bir tahsildarın mesaisi ara
sında ne fark vardır diyen Emekli Sandığı 
temsilcisinin konuşmalarını o zaman Komisyon 
Başkanı olarak tasvibeden Sayın Ertem, bu 
defa da aynı hava . içinde konuştukları için 
üzüldüm ve öyle söz aldım. 

Muhterem arkadaşlar; adalete inanmış ve 
onu temsil ve tevzi edenleri yakinen bilen bir 
arkadaşınız olarak, meslek taassubuna girme
den çok kısa bir maruzatta bulunacağım. 

Hem hak ve adalet isteğine cevap verme 
karekteri taşıyan, hem de memleket sathında 
huzurun temini, ekonomik ve sosyal alanlarda
ki ihtilâfı gidererek güven içinde normal ce
miyet münasebetlerinin sağlanması hedefini 
gerçekleştiren kararlarının ve bu kararların 
büyük mesuliyet ve meslek haysiyetini tekef
fül eden yüce hukuk müesseselerimizin kıy
meti her türlü izahın üstündedir. Bu hali ile 
adaleti temsil ve tevzi eden hâkimleri bu hu
şu içinde hiçbir zaruret tohdidcdcnı emelidir. 
Yunan hükctmasından Hera'klit «Adaletsizliği 
bir yangından daha çabuk önlemeliyiz» demek
tedir. Hâkimlerin maddi yönden kavi duruma 
getirilmesi üzerinde söz ve itirazda bulunma-
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mak icabedcr. Hâkimlerin taşıdığı büyük m e- I 
suliyetin en büyük ve en şerefli olduğu kadar 
en güç ve en ağır tarafı hiç şüphe yoktur ki, 
Bidayet Mahkemesi hâkimlerinin omuzlarmda-
dır. Yargıtay hâkimlerinin ödenek durumları
nı tanzim ederken bidayet mahkemesi hâkim 
ve savcılarının da ihmal edilmemesinde büyük 
isabet olmuştur. Durum bu kadar mühim ve 
gaye o derece de değer ve incelik arz eder
ken Devletin yıllar yılı çalıştırdığı memurla
rına bir türlü tam temin edemediği kadro du
rumunun arz ettiği zararlı hali önlemeye çalı
şan Yüksek Meclisin bu çok âdil kararı karşı
sında Hazine nefi felsefesinin demode olmuş I 
zırhı içinde fikirlerini savunmaya kalkan Sa- I 
ym Komisyonnun tutumu asla kabule ve il ti- I 
fata şayan değildir.. Maaşı ve kadrosu aynı 
olan hâkim ve savcı adedi çok azdır. Kadro- I 
»uzluktan zaten mağdur edilen vazifelileri ikin
ci bir kere bu kusurlu halinin siperine geçe- I 
rek Devletin mağdur etmesi hangi bahane ile I 
olursa olsun mazur görülemez. Bu bakımdan 
Yüce Heyetinizin, Sayın Saadet Evrenin öner
gesini tasvibeden eski kararında ısrar etmesi- I 
ni istirham ederim. I 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi okunmadan 
evvel Komisyona söz veriyorum. I 
"'• ÎLHÂMÎ ERTEM (Edirne) — Sataşma var
dır şahsıma.... 

BAŞKAN — Sataşma hakkında söz ver
miyorum. I 

(Aleyhinde sesleri) Kifayet aleyhinde, pc- I 
ki efendim. I 

Komisyon adına Sayın Sezgin, buyurunuz. I 
Sayın Ertem, sataşma değil de, belki ifade bu-

yurmadığmız bir fikir üzerinde mütalâada bulu- I 
nulmuştur. Bu bakımdan yalnız bu noktaya te
mas ediniz. 

Buyurun Sayın tsmet Sezgin. I 
PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA

NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, Sayın Saadet Evren ar
kadaşımız, komisyonumuzun kendi metninde ısrar I 
edişi üzerine kürsüye çıktılar, her zaman olduğu I 
gibi fevkalâde ilginç kuvvetli bir görüşme yaptı
lar. Konuşmalarının başında, Komisyon görüyor- I 
sunuz arkadaşlarım kanuni bir mesnetle gelmiyor, I 
dediler. Yani Bütçe ve Plân Komisyonunun kad- I 
ro esasına göre ödeneklerin verilmesinde ısrar I 
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t edişinde kanuni bir mesnet bulamadıklarını ifa-
1 de ettiler, hafızam beni yanıltmıyorsa. Kadro 
I esasına göre kanuni mesnet yok da, maaş esasına 
I göre ödenek verilmesinde bir kanuni mesnet var 
I mı? Eğer kanuni mesnedi bu yönden ele aldığı-
I nız takdirde kadro esasında ne kadar kanuni mes-
I net yoksa, maaş meselesinde de o kadar kanuni 
I mesnet yoktur. Kaldı ki, Bütçe ve Plân Komisyo-r 
I nunuz niçin ödeneklerin kadro esasına göre veril-
I mesi gerektiğini kanuni mesnetlere uygun olarak 
I izah etmeye gayret edecektir. 
| Muhterem arkadaşlarım, dün de ifade ettik, 
I bütçe kanunlarına maaşlar, aylıklar, ödenekler, 
I kadro esasına göre tesbit edilir ve kadro esasına 
I göre konur. Kadroları bilinmediği takdirde büt-
I çede bu konuda bir ödenek tesbitine imkân yok

tur. 
I Gelelim Yüksek Meclislerin bundan önce ka

bul etmiş oldukları tazminat kanunlarına. 
Muhterem arkadaşlarım, hepiniz hatırlıyacak-

smız; bugüne kadar Yüksek Meclisten çıkan her 
türlü tazminat kanunu kadro esasına göre çık
mıştır, maaş esasına göre değil. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Hâkimlerle 
I hiç alâkası yok. 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Devamla) — Hâkimlerle 

I ilgisi vardır. Anayasa Mahkemesi üyelerine ve-
I rilmesi Yüksek Meclislerce kabul edilen ödeııek-
I ler, Anayasa Mahkemesi üyelerinin maaşlarına 
I göre değil, kadrolar esasına göre verilmiştir. Bu, 

Danıştayda da böyledir ve Meclise gelen Bakan-
I lıklarla ilgili her türlü ödenek kanunlarında da 
I kadro esas ittihaz edilerek hazırlanmış ve Meclis

ten kanun bu suretle çıkarılmıştır, bu ikincisi. 
I Muhterem arkadaşlarım, hatırlarsınız, Harcı-

cırah Kanununda da maaş esas alınmaz, kadro 
esas alınır. Maaşı kaç olursa olsun, kadrosu ne 

I ise harcırahı işgal ettiği kadroya göre verilir. 
Çünkü işgal ettiği kadro ile işgal ettiği mevkiin 

I hizmetin ağırlığı mevzuubahistir, maaşı değil. 

Muhterem arkadaşlarım, Personel Kanununda 
I da kadro esası hâkimdir. Maaş esası hâkim tlcğil-
I dir. Biraz sonra müzakeresini yapacağımız Per-
I sonel Kanununun anafikri, hizmet ağırlığı ile 
I orantılı olarak kadro esasıdır. Maaş esası değil, 
I kadrodur hâkim olan. Bizim Devlet memurları 
I kânun tasarısından bahsedişimiz, yeni hazırlan-
I makta olan Devlet memurları kanun tasarısında 
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da maaş. esası değil, hizmetin ağırlığı ile orantılı ı 
olarak kadro esasına göre, tanzim edildiği için, 
ifade ettik. Biz de biliyorduk, Sayın Evren arka
daşımız kadar, Devlet Personel Kanununun hâ
kimlerin ithal edilmediğini. Devlet Personel Ka
nununa hâkimlerin ilâve edilmemesinin sebebi 
Anayasanın 134 ncü maddesi gereğincedir. Ana
yasanın 134 ncü maddesi gereğince, Devlet me
murları Kanun tasarısının birinci maddesinde | 
hâkim ve savcılar hariç bırakılmıştır. Fakat bu j 
demek değildir ki, hâkim ve savcılar için hazırla- j 
nacak olan tasarı, Devlet personel kanun tasarı
sının yani, Devlet memurları hakkındaki kanun 
tasarısının özelliklerine, prensiplerine uymıyacak-
tır... Devlet memurları kanun tasarısı hangi hü
kümleri, kadro, prensip, diğer düzenler, eşel ve 
kıstas ve diğer yönlerden hangi hükümleri getiri
yorsa bu yönden aynı şekilde hâkimler için de 
çıkacak, hazırlanacak olan kanun tasarısı Devlet 
memurları kanun tasarısı ile aynı esaslar içeri
sinde yapılmış olaca stır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Evren arka
daşımız, gerçekten kendisine büyük saygı duydu
ğumuz Sayın Evren arkadaşımız malî portesinin 
beş milyon artacağı ifademiz üzerine diyorlar ki; 
bu meselenin altından beytülmal çıkar. 

Sevgili arkadaşlarım, beytülmal mi çıkar, ne 
çıkar onu bilmem. Fakat şurası muhakkak ki, Sa
yın Saadet Evren arkadaşımız, bunun altından 
bütçe açığı çıkar. 

Bunun, pek büyük sözlerle, çok güzel ifade 
edilmiş duygulu sözlerle ifadesi mümkündür. 
Biz bir teknik komisyon olarak sadece rakam
ları konuşturmakla ve maddeleri, tekniği ifade 
etmekle yetineceğiz. Yalnız Sayın Evren arka
daşım diyorlar ki, «Bu beş milyon lirayı nere
den çıkardılar, bunun malî portesi iki milyon
dur.» Dün Sayın Evren arkadaşımız üç milyon 
diyorlardı, bugün iki milyona indiler. Nasıl yap
tılar bu hesabı? Ben, kendi verdikleri rakamlar
la hesabı yapmaya gayret edeceğim. 

Sayın Evren arkadaşımız diyorlar ki, maaş 
yerine kadro esası kabul edildiği takdirde hâ
kimlerin özellikle 12 ilâ 25 bin lira arasında se
nelik kayıpları olacaktır. 

SAADET ŞVREN (İstanbul) — Altı sene
lik dedim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMISYONU BAŞKA-

NI İSMET SEZGİN (Devamla) — Şimdi, Tür-
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kiye'de 3 700 aded hâkim ve savcı var. Sayın 
Evren arkadaşımız dün de ifade ettiler, tavan 
ve tabanı değiştirmedim, diğer hususlarda ilâve 
ettim dediler. I 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, üçüncü, dör
düncü ve beşinci gruplar 1 500, 1 250 ve 1 100 
dür. Bunlara 1 200 lira ödenek verilmesi öngö
rülmektedir, bizim tasarımızda. Sayın Evren ar
kadaşımızın teklifi kabul edildiği takdirde 1 100 
için ayrı, 1 250 için ayrı ve 1 500 için ayrı ola
cağı cihetle, tavan ve tabanda her ne kadar de
ğişiklik yapılmıyorsa da ortadaki değişiklik, ma
liyedeki uzman arkadaşlarımın ifadelerine göre, 
beş milyon lirayı bulacaktır, bunu ifade etmişe 
lerdir. Bunun şu anda katî hesabını yapmaya 
imkân yoktur. Sayın Saadet Evren arkadaşımız 
iki milyonu ne şekilde çıkarmışsa her halde ma
liye uzmanı arkadaşlarımız da o şekilde çıkar
mışlardır. Komisyonunuz alt kademedeki hâkim
lerin ödeneğinin kısılması gibi bir düşünceye sa« 
hibolmamış ve buna sapmadığını kanun tekli
finde de göstermiştir. Maliye temsilcisinin ken* 
dilerine söyledikleri Komisyonumuzu ilgilendir
mez. 

Saadet Evren arkadaşımız kadrosuzluk yü
zünden terfi edemiyen kaç savcı ve hâkimin bu
lunduğunu söyliyebilirler mi, dediler. Bu konu 
komisyonumuzda görüşülürken bir sayın üye ar
kadaşımızın bir sorusu üzerine, kadrosuzluk se
bebiyle terfi edemiyen 36 aded hâkim ve dört 
aded savcıdan bahsettiler. Bu demek değildir ki, 
muhterem arkadaşlarım, Türkiye'deki 36 hâkim 
ve 4 savcı hariç diğerleri hepsi, kadrolarının 
maaşlarını alırlar. Hayır. Daha önce kabul bu
yurduğunuz bir kanun ile kadrolarının üç üst 
derecelerini almaları hususundaki kanun çıktık
tan sonra, bundan istifade edemiyen 36 aded hâ
kim ve dört aded savcının bulunduğunu Adalet 
Bakanlığı yetkili kişileri ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Evren arkada
şımız, her halde bir sürçülisan olacağını zannedi
yorum, Bütçe Komisyonunun bu dâvaya inan
madığını, hâkim dâvasına inanmadığını, hâkim 
mevzuuna inanmadığını ifade ettiler. 

Sevgili arkadaşlarım, Bütçe ve Plân Komis
yonunuz Öylesine bu dâvaya inanmış, öylesine 
bu dâvayı benimsemiştir ki, bu kanun teklifi çok 
kısa bir zaman içinde Meclisimize gelmiştir, mü
zakere ediyorsunuz. Saadet Hanım göndermedi 
ki, bunu. Bütçe ve Plân Komisyonu getirdi. 
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Bütçe ve Plân Komisyonunuz 15 gününü verdi 
buna muhterem arkadaşlarım, geceli gündüzlü. . 
Ve bu kanun tasarısına, bu kanun teklifine ge- S 
celi gündüzlü 15 gününü veren Bütçe ve Plân j 
Komisyonundaki 35 arkadaşıma Sayın Saadet j 
Evren arkadaşımızın bu haksızlığı yapmaması 
gerektiğine dair kanaatimizi arz edeyim. Biz bu i 
dâvaya öylesine inanıyoruz ki, sadece Yargıtay 
üyeleri için çıkan, sadece Yargıtay üyelerinin | 
ödeneklerinin artırılması gerektiğine dair olan j 
teklifi 35 aded Bütçe ve Plân Komisyonu üyesi, 
yani Sayın Evren arkadaşımızın deyimleriyle, 
dâvaya inanmıyan arkadaşlarımız Sayın Saadet i 

Evren arkadaşımızın şu anda müdafaalarım 
yaptıkları hâkim arkadaşlarımızı bu teklife ithal I 
etmek suretiyle dâvaya inançlarını da ayrıca 
göstermişlerdir. Muhterem arkadaşlarım, sosyal 
adalet, sosyal güvenlik şu ve bu gibi fikirler çok 
görüşülebilir, fakat bunun münakaşa yerinin 
burası olduğuna kaani değilim. Biz hâkim arka
daşlarımızın, Yargıtay üyelerinin, savcıların 
Bütçe ve Plân Komisyonunda kabul edilen had
ler dâhilinde de sosyal adaletlerinin, sosyal gü
venliklerinin en iyi şekilde düzenlediğine kaani 
bulunuyoruz. Bizim malî porteden bahsedişimi
zin sebebi, hepimiz muhterem arkadaşlar Millet 
Meclisi üyeleriyiz. Bir bütçe vardır. Bu bütçe
den hepimiz mesulüz. Biz diyoruz ki, Bütçe ve 
Plân Komisyonu olarak, beş milyona yakın bir 
malî yük yükliyebilir. Bütçenin buna tahammü
lü yoktur. Bunun beytülmal ile, sosyal adaletle 
ne ilgisi var?. Bunun kadro ile ne ilgisi var? 
Esas değişiklik şu; Sayın Kadri özek arkada
şım çok haklı noktalar üzerinde durdular. Bun
ların bir kısmı üzerinde Sayın Evren arkadaşı
mız da durmuştu. Bunların bir kısmının görü
şülmesi, bu kanunun müzakeresinden sonra gö
rüşülmesi icabeden, Devlet Personel Kanunun
da görüşülmesi icabeden hususlardır. 

Biz, kadrosuzluk dolayısiyle terfi edemiyen 
hâkimlerin durumunu görüşmüyoruz. Biz, kad
rosuzluk meselesi yüzünden terfi edemiyen kişi
lerin durumlarını buraya getirmiyoruz. Biz, Sa
yın Saadet Evren arkadaşımızın teklifi ile bu 
kanundan sadece ödeneklerinin verilmesini ön
gören 29 ncu maddeyi müzakere ediyoruz. Esa
sen bir haksızlık varsa 29 ncu maddenin kendi
sinde değil, kadroya göre terfi edebilme imkânı 1 
olmıyan birtakım kanunlarda ve kadroya göre | 
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maaş verme imkânı bulunmıyan bizatihi Devle
timizde, Devletimizin fakirliğinde. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar ediyorum; 
hiçbir şekil ve surette Sayın Saadet Evren arka
daşımıza karşı çıkmayı düşünmeyiz, istemeyiz de 
bunu. Fakat hâkim dâvasına Saadet Evren Ha
nımefendi kadar inanan Bütçe ve Plân Komis-
yanu üyeleri ve bendeniz Başkanı olarak şuna 
inanıyoruz ki, biz bugüne kadar bütün tatbikat
ta kadro esasına göre düzenli bulunduğumuz 
cihetle, aynı zamanda bütçenin memleketimizin 
malî ve ekonomik durumunun içinde bulunduğu 
ve bütçeye bütünüyle inikas edeceği gerekçesi ile 
bütçenin bundan fazla yükü kaldıramıyacağı ci
hetle bunları kadroya göre vermeyi derpiş ettik. 
Sayın Saadet Evren arkadaşımız diyor ki, maaş 
esasına göre verin. Mâruzâtım bu kadardır, pek 
muhterem arkadaşlarımdan Bütçe ve Plân Ko
misyonunca düzenlenen ve bugüne kadarki uy
gulamaya, kanunlara ve tatbikata uygun olarak 
kadro esasına göre verilecek şekilde oylarınızı 
kullanmanızı istirham ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, arkadaşlar sual 
soracaklar ayrılmayınız lütfen. 

Buyurun, Sayın Vardarlı. 
SABRI VARDARLI (İstanbul) — Komis

yon sözcüsü arkadaşımız, kadro ile maaş mev
zuunda, bir mutabakat olmadığını ve bir muta
bakat olamıyacağım beyan ettiler. Silâhlı Kuv
vetler de vardır. Hâkimler ve Silâhlı Kuvvetler 
mensupları istisna edildiğine göre, oradaki reji
min buradaki tatbikinde ne mahzur görüyorlar, 
bunu izah ederler mi? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Devamla) — Efendim, 
Anayasamız hâkimlerle Silâhlı Kuvvetlerimizi 
Devlet Memurları kanun tasarısından ayırmış, 
demiş ki, Devlet memurları ayrı bir kanun tasa
rısı ile yönetilecek, hâkimler ayrı, Silâhlı Kuv
vetler ayrı. Bunun için iki tasarı hazırlanmış, 
bir tanesi Devlet memurları kanun tasarısı, di
ğeri Silâhlı Kuvvetler kanun tasarısı. 

Bunun bir tanesi Meclisimize gelmiş, günde
mimize girmiş, bir tanesi de bir geçici komisyon 
kabul ettiniz, geçici komisyonda hali müzake
rede. 

Ayrıca biraz önce Devlet Personel Teşkila
tındaki arkadaşlarımızla konuştum, onlar 160 
sayılı Kanunla esasen hâkimlerle ilgili olan ka-
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nun tasarısının da aynı Devlet Personel Teşki
lâtınca hazırlanacağını ifade ettiler. Mesele bu
dur. 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca, bu
yurun. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) - Say
gı değer arkadaşlarım, bu konu üzerinde arka
daşlarımız miktarı kâfi denecek şekilde fikirleri
ni beyan ettiler. Bendenizin temas edeceğim 
noktalar daha ziyade arkadaşların temas etme
diği ve dokunmadıkları hususlara dair olacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, Mazhar Arıkan ar
kadaşımızın da ifade buyurduğ'i gibi, biz bu
rada, bu konu üzerinde görüşlerimi arz ederken 
hiçbir suretle, hiçbir meslek taassubu altına gir
meden, yeminimizin sadakati altında dünün 
ehemmiyetini, konunun önemini ve konu içinde 
görev almış olan kimselerin de yapmış olduğu 
işlerin mahiyetini nazarı itibara alarak o şekil
de oylarımızı kullanabilecek bir konuşma yap
mak arzusundayım. Beşerî hayat içinde hiç şüp
hesiz en ağır ve en mesuliyetli vazifeyi Türk hâ
kimleri icra etmektedir. Âmme hizmetleri içinde 
görev alan bütün mesuliyet sahiplerinin, kendi 
mesuliyet ve vazife hudutları içinde ağır mesu
liyetler yüklenmişlerdir. Bu başka bir konu. Re
jimin teminatı Türk adliyesinin ve kaza hakla
rını kullananların elindedir. Her türlü hâdise
nin içinde ve hattâ son yıllarda yapılan ihtilâl 
de dâhil olmak üzere, bunu yapanlar bile büyük 
kudretlerini bir tarafa bırakarak dâvanın ha
kemliğini ve hâkimliğini Türk hâkimlerine bı
rakmışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Karaca, 29 ncu madde
ye temas ediniz ve maddeyle ilgili beyanda bu
lununuz. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Bi
naenaleyh, bu konu içerisinde bu açıdan devam 
ettiğimiz takdirde hâkimlerin tabi bulunduğu 
statüyü diğerleriyle mukayese etmek suretiyle 
diğerlerinin kadrolarına göre tazminat, ödenek 
veya harcırah aldıklarından bahisle hâkimleri 
de aynı statüye tabi tutmak, ifa etmiş oldukla
rı görevlerin mahiyetiyle kabili telif görülme
mektedir. Sayın Evren arkadaşımızın önergesiy
le birlikte bendenizin de bir önergem vardı. Fa
kat Sayın Başkan, önergelerin aynı mahiyette 
olduğundan bahisle bendenizin önergesini yük-
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sek huzurlarınızda okumadılar. Evren arkadaşı
mızın önergesi belki her kadro ve maaşa tekabül 
eder miktarları yüzde nisbeti ile gösterdiği için. 
Bütçe ve Plân Komisyonu veyahut da Yüce 
Meclisin nazarlarında bu miktar kabarık olarak 
görülmüş olabilir. Bendenizin Yüksek Meclise bu 
konuda vermiş olduğum, Başkanlığa vermiş ol
duğum önergemde, hâkimler, 29 ncu maddenin 4 
sayılı cetvelinde yazılı tazminat ve ödenekleri 
kadroları üzerinden değil, bilfiil almakta olduk
ları maaşlarına göre alırlar, demiştim. Aynı ma
hiyette olduğundan bahisle Sayın Başkan bunu 
okutmamışlardı. Şimdi mühim olan, bir hakkı 
iktisabetmektir, bir hakka sahibolmaktır. Bir 
hâkim elli liralık kadrodadır, fakat seksen lira
lık maaş alıyor. Seksen liralık maaşı alan bir 
hâkimin kabahati nedir? Terfi ile seksen lirayı 
haketmiştir. Seksen liranın karşılığını da alıyor. 
Eğer 80 liralık maaşı almış olmasına rağmen 
beş, altı, yedi seneden beri 80 liralık kadroyu al
mıyorsa bunda kabahat bizatihi hâkimin kendi
sinde midir? Hayır. Ya ilgili bakanlık nüfuzu
nu kullanamamıştır, tam mânasiyle faaliyet sarf 
etmemiştir, Meclisten ve Hükümetten kadro iste
memiştir veya kadro imkânsızlığı sebebiyle bu 
hakkını alamamıştır. Binaenaleyh konuyu bu 
zaviyeden incelemek ve bir karara varmak zaru
ri olmuştur. Sayın Başkan konunun dışına çık
mamamı ifade ettikleri için, bendeniz bu şekil
de hareket etmek zorundayım ve bu konuşmamı 
kısa kesmek istiyorum. 

Bu sene Devlet bütçesi onbeş milyar liradır. 
Üçüncü inönü Hükümeti bütçesi görüşüldüğü 
zaman grup sözcülerinden bir kısmı, cari mas
rafların fazla olduğundan bahisle bu bütçeye 
kırmızı oy vereceğiz demişlerdir ve bu bütçe do-
layısiyle Hükümeti düşürmüşlerdir. 4 ncü Koa
lisyonun getirdiği bütçe, Üçüncü Koalisyonun 
getirdiği bütçenin cari masraflarından 340 mil
yon lira fazladır. Son günlerde görüyorum ki, 
Yüce Meclis maaşları, ödenekleri artırmaktadır. 
Madem ki bu yola gidilmektedir, Türk hâkimleri 
bunların hepsinin üstündedir. Şu halde 15 mil
yar liralık bir bütçeye sahibolan Devletin, re
jimin kaderini, mal emniyetini, can emniyetini, 
söz hürriyetini elinde tutan bir rejim temsilci
lerine beş milyon lirayı Yüksek Meclisin esir-
gemiyeceği kanısındayım. Binaenaleyh, hakkın, 
adaletin ve insaf duygularınızın sönmez ışığı 
altında" velev, vereceğimiz tazminat miktarı beş 
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milyon dahi olsa, Meclisin Türk hâkimlerine ve 
onların âdil adaletlerinden bu beş milyonu esir-
gemiyeceği kanisiyle bendenizin ve Saadet Ha
nımın vermiş olduğu önergeyi kabul etmenizi is
tirham ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın İlhami Ertem, zatıâli-
nizin ileri sürdüğünüz mütalâa hilâfında bir fi
kir isnadedildiğini iddia ediyorsunuz. Yalnızca 
bu kısma münhasır olmak üzere kısa beyanda 
bulununuz. Karşılıklı bir ithama meydan bırak
mayınız lütfen, buyurunuz efendim. 

İLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım, çok saydığım Mazhar Arıkan dos
tum, Maliye Komisyonunda bir kanun teklifi 
münasebetiyle cereyan- etmiş hâdiseleri değiştire
rek huzurunuza getirmemiş olsalardı bendeniz de 
sizlerin huzurunu işgal etmiş olmıyacaktım. Hâ
diseyi şimdi arkadaşlarıma arz edeceğim. 

Sayın Mazhar Arıkan bir kanun teklifi ge
tirmiş. Bu kanun teklifi hâkimlere yıpranma 
payı tanıyor. Yani, yirmi senelik hâkimlik yap
mış olan hâkimler diğer bâzı mesleklerde olduğu 
gibi 25 sene hizmet yapmış kabul edilerek 20 se
ne sonunda meselâ 25 yıl hizmet yapmış gibi 
emekliye ayrılacaklar ve emeklilik haklarından 
istifade edecekler. Bu kanun teklifi konuşulur
ken Emekli Sandığı temsilcisi, hiçbir vakit he
pimizin büyük hürmet duyduğumuz adalet ci
hazına en ufak şekilde leke düşürecek veya bu
nun çok değerli sayın arkadaşlarımızın,* burada 
miting kürsüsünde olduğu gibi heyecanlı sözle
rine iştirak ederek Türkiye'de değil bütün dev
letler için adaletin değerine en ufak nakîsn ge
tirecek bir konuşma yapmamıştır. Demiştir ki, 
Emekli Sandığının temsilcisi, «Emekli Sandığı 
Kanununun dikkate aldığı yıpranma, maddi 
yıpranmadır. Siz bize mânevi yıpranmadan bah
sediyorsunuz. Tahsildarın mesaisini ileri sürer
ken buradaki yıpranma maddi yıpranmadır, bir 
lokomotif ateşçisinin yıpranması maddi yıpran
madır. Emekli Sandığı böylesine maddi yıpran
maları dikkate almıştır. Mânevi yıpranmalar 
-doğrudur belki, fakat sübjektiftir, henüz buna 
kıstasımız yoktur- öğretmenin de yıpranması 
vardır, bir mühendisin de, bir desinatörle şu
nun da, bunun da yıpranması vardır.» Konuş
ma bu tarzda cereyan etmiştir. Maliye Komis
yonunda sureti katiyede Emekli Sandığı temsil
cisi bir hâkimin çok mümtaz hizmetiyle tahsil-
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darın âmme hizmeti bakımından Devlet iç:ı. de
ğerli olmakla beraber hizmetini sureti katiyede 
mukayese etmemiştir. Sadece maddi yıpranma
dan bahsetmiştir. Emekli Sandığının maddi 
yıpranmayı dikkate aldığını nazara almıştır. Ma
liye Komisyonu olarak, komisyon olarak karara 
bağlamıştır. Bu görüşe uyularak yani maddi 
yıpranma Emekli Sandığı Kanununda dikka
te alınır noktai nazariyle bu kanun teklifi red
dedilmiştir. Sureti katiyede ne benim tarafım
dan, ne komisyon tarafından, ne Emekli San
dığı tarafından hâkimlerimizin değerli hizmet
leri katiyen şu veya bunun mesaisiyle muka
yese edilmemiştir. Bizler dâvalarımıza ulaşmak 
için hakikatlerin dışına çıkmıyalım. Bir hizme
te inanmak, bir hizmetin büyüklüğüne ve kut
siyetine inanmak bu hizmeti taltif ederken bâzı 
ölçüleri farklı görmeye mâni oLnamahdır. Bâzı 
ölçülerde ilişildik olması tamamen maddiyata 
intikal eden ve âmme sektöründe mukayeseyi 
icabettiren hususlarda bâzı görüşler ileri sür
mek, sureti katiyede adaletin değeriyle, bu mem
lekete ne kadar kıymetli bir hizmet olduğuna ve 
memleketin bekasiyle ne kadar alâkalı olduğu
na gölge düşüremez. Ve aksi mütalâada bulu
nanlara da bu tarzda bir isnat hakkını kimseye 
veremez. Mesele bundan ibarettir. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi var oku
tuyorum. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Büt
çeye külfet teşkil etmiyecek bir folmülüm var. 
Beş dakikanızı rica edeceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. Kabul edilmezse sıranızda size de söz ve-
viıinı. 

Sayın Başkanlığa 
Müteaddit müzakerelerle konu aydınlanmış

tır. Yeterliğin oya arzını saygı ile teklif ederim. 
Tokat 

Ali Dizman 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ederim. 

Afyon Karahisar 
Halûk Nur Baki 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yeterlik aley- I 

hinde söz almıştım. 
BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde ne zaman 

söz aldınız? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Evet almış

tım, kâtip arkadaşınıza sorarsınız. I 

BAŞKAN — Riyasetin bu şekildeki tutumuy- I 
la sağlıyacağı bir menfaat mevzuubahsolmadığı-
na göre zatıâlinizin isnadı yersiz ve haksızdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, mevzuubahis 
maddenin üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerine ilâveten yeni bâzı önergeler gel
miştir. 

Dünkü birleşimde Sayın Evren tarafından 
verilmiş bulunan önerge Yüce Meelisinizce ka
bule şayan addedilmişti. Biraz önce Komisyon 
tarafından düzenlenmiş bulunan maddeyi ve bu
na merbut cetvelleri okutmuş bulunmaktayım. 
Ancak dünkü birleşimde Sayın özarda tarafın
dan verilmiş bulunan askerî yargıçların duru
muna taallûk eden değişiklik önergesi Sayın öz- I 
arda tarafından bilâhara geri alınmıştır. Bu 
arada komisyonun getirmiş bulunduğu madde
ye de aykırı bir mahiyet arz eden, ufak tadil- I 
leri tazammun eden önergeler vardır. Onları I 
okutacağım. Bunları takiben komisyonun öner- I 
gesini ve onu takiben de Yüce Meclisçe kabule 
şayan görülmüş olduğu veçhile Sayın Saadet 
Evren'in önergesini okutacağım. Yüce Meclis I 
bunlardan hangisine ittıba eder ise o, kanun 
maddesi halinde tecelli edecektir. I 

Yüksek Başkanlığa I 
1. ödenek cetvelindeki Adalet Bakanlığı er- I 

kânının birinci sınıf hâkimler arasına alınması- I 
m, 

2. Birinci sınıfın tazminatının 1 000, ikinci I 
sınıfın 800, üçüncü sınıfın 700, yardımcı sini- I 
fin. 600 liraya indirilmesini, I 

3. Askerî hâkimlerin diğer ödeneklerinin I 
bu tazminattan düşülmesini arz ve teklif ederim. I 

Edirne I 
Ilhami Ertem I 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? I 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI İSMET SEZGİN (Aydın) — iştirak etmi
yoruz. I 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik- I 
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden- I 
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ler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi reddedil
miştir. 

Sayın Vardarlı, sizin önergeniz esasa taallûk 
etmiyor. 

SABRI VARDARLI (istanbul) — Her iki
sine de racidir efendim. 

BAŞKAN — O halde müsaade ediniz, her 
hangi birisi kabul edilirse ayrıca sizinkini ilâve 
önerge olarak okutacağım. 

Sayın Perinçek, Sayın Tekinel, sizin önerge
niz de esasa taallûk etmiyor, bir ilâve mahiye
tinde tecelli ediyor. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — 
Bizim önergemizin mahiyeti, getirdiğimiz tekli
fin mahiyeti, iki fıkranın tadil edilmesinden iba
rettir. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun getirmiş 
bulunduğu tadil şayet kabul edilirse, sizin tekli
finiz ayrıca okunacak. Meclis kabul ederse ona 
intikal eder. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — 
Bu maddenin bir fıkrasının değiştirilmesi ba
his konusudur. 

BAŞKAN — Bu fıkra için Meclis karaı ve
rirse eklenir. Karar vermezse sizin önergenizin 
mesnedi de ortadan kalkar. 

Şimdi, Bütçe Komisyonu tarafından getiril
miş bulunan birinci madde ve ona merbut cetve
li oyunuza sunacağım. Sayın Saadet Evren ta
rafından verilmiş bulunan önerge Yüksek Mec
lisçe daha evvel kabul edilmiş fakat Komisyon 
buna ittıba etmiyor, filhal kabul etmiyor. Bu 
bakımdan Sayın Saadet Evren'in Yüksek Mec
lisçe kabul edilmiş iradesine aykırı bir madde 
getirmiş, bunu oylıyacağım. Bu kabul edilmezse 
Saadet Evren'in önergesini oya koyacağım. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — 
Benim önergemi de oylaymız. 

BAŞKAN — Efendim Komisyonun metni 
kabul edilirse sizin önergenizi de oylıyacağım. 

Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanana 
bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla değişti
rilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine dair 

Kanun 
Madde 1. — Hâkimler Kanununa ek 5017 

sayılı Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanun
larla değiştirilmiş bulunan ödenek cetveli kal* : 
dırılmış, yerine ilişik (1) sayılı cetvel eklenmiş
tir. 
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Bu ödeneklerin ödenmesinde 5017 sayılı Ka

nununa nci maddesinin ikinci fıkrasının hükmü 
uygulanmaz. 
V BAŞKAN — Cetveli biraz evvel okumuştuk. 
Tekrar okumaya lüzum var mıî («Yok» sesleri.) 

Komisyonun 1 nci maddesini bağlı cetvel iyle 
birlikte oyunuza sunuyorum- Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. Ko
misyon tarafından getirilen madde, 1 nci mad
de bağlı cetveliyle birlikte kabul edilmiştir. 
; Maddeye bir fıkra ilâvesini istiycn önergeyi 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan maddenin ikinci fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

İstanbul Erzincan 
İsmail Hakkı Tekinel Sadık Perinçek 

(Bu ödeneklerin ödenmesinde 5017 sayılı Ka
nunun ikinci maddesi ile 7244 sayılı Kanunun 
üçüncü maddesi hükümleri uygulanmaz.) 
- BAŞKAN — Komisyona 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
Nİ İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, em
sali Danıştayda ve Anayasa Mahkemesinde bu
lunduğu cihetle bu teklife iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum, 

buna göre tadil edilecektir. fCabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
* Ufak bir tadil teklifi daha vardır. Okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
Sayın Saadet Evrenin önergesinin ilk ben

dinin aşağıdaki şekilde tadilini teklif ederim. 
İstanbul 

Sabri Vardarlı 

«Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay ikinci 
başkanları, Yargıtay üyeleri, Cumhuriyet Baş
savcısı, Cumhuriyet ikinci başsavcıları, Yargıtay 
Cumhuriyet savcıları, hâkim ve savcı sınıfından 
olmak şartiyle Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Tef
tiş Kurulu Başkanı, genel müdürler, Yüksek 
Hâkimler Kurulu asil ve yedek üyeleri.» 

BAŞKAN — Yine bu Komisyonca getiri
len metne de raci mahiyettedir. Komisyonun 
istihdaf ettiği gaye, anladığıma göre, Adalet 
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Bakanlığında mevcut müsteşar, teftiş heyeti 
reisi gibi kademelirende bulunan ve fakat hâ
kim sınıfına dâhil olmıyanları istisna ediyor. 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Balkan, 
hâkim sınıfı dışında, idari sınınflardan, bu ka
bil mevkilere getirilebilecek kimselerin bulun
masına imkân yoktur. (Vardır, vardır sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, vardır diyorlar. 
SABRI VARDARLI (İstanbul) — Vardır 

efendim, Zatişleri Umum Müdürü vardı. 
PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA

NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Hâkim ve mev
cut sınıf dışındaki kimselerin bu kabîl memu
riyetlere gelmesinin mümkün olmıyacağı cihet
le katılmıyacağız. 

BAŞKAN — Mümkün diye iddia ediyorlar. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Şimdi Komisyon tarafından getirilmiş bu
lunan maddeyi vâki değişiklikle birlikte yeni
den okutuyorum. 

Efendim, kanun başlığında bir değişiklik 
isteniyor. Şayet Yüce Heyetiniz kabul ederse 
bu değişikliği yaptırayım, ona göre okutacağım. 

I Millet Meclisi S.ayın Başkanlığına 
i Kanun tasarısı başlığındaki (teklif) keli-
* mesi fazlalık arz ettiğinden, metinden çıkarıl

masını arz ve teklif ederim. 
Kırşehir 

Halil Özmen 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA

NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor efendim. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi kanunun başlığını ve 1 nci maddeyi; 
buna ilâveten de cetveli okutup oylarınıza su
nacağım. 

Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna 
bağlı ve 7163 ve 45 sayılı kanunlarla değiştiril

miş bulanan cetvelin değiştirilmesine dair 
Kanun 

MADDE 1. — Hâkimler Kanununa ek 5017 
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sayılı Kanuna bağlı ve 71G8 ve 45 sayılı ka
nunlarla değiştirilmiş bulunan ödenek cetveli 
kaldırılmış yerine ilişik (1) sayılı cetvel eklen
miştir. 

Bu ödeneklerin ödenmesinde 5017 sayılı Ka
nunun 2 nci madesi ile 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükümleri uygulanmaz. 

Aylığı Dercco 

2 000 

1 750 

1500 

1 500 
1 250 
1 100 
950 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

3 
4 
5 
6 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

(1) SAYILI CETVEL 

ödenek cetveli 
Hâkimlik ve savcılık sınıfı 

Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay İkinci Başkan
ları, Yargıtay üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı, Cum
huriyet İkinci Başsavcıları, Yargıtay Cumhuriyet 
Savcıları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Teftiş Ku
rulu Başkanı, Genel Müdürleri, Yüksek Hâkimler 
Kurulu .asil ve yedek üyeleri 

Birinci sınıfa ayrılmış hâk:'m ve savcılarla bunlar
dan idari hizmetlerde çalışanlar 

İkinci sınıf hâkim ve savcılarla bunlardan idari hiz
metlerde çalışanlar 

Üçüncü sınıf hâkim ve savcılarla bunlardan idari 
hizmetlerde çalışanlar 

Yardımcılık sınıfı ve bunlardan İdari hizmetlerde 
çalışanlar 

Aylık ödeneği 

Birinci derece memurluk 
aylığı tutarının % 60 ı 

1 400 

1 200 

900 

700 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekli ve cet-
vclleriyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul ctmiycnler... 1 nci madde oku
nan bu şekliyle ve cetvelleriyle birlikte kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri yayımı 
tarihini takibeden aybaşından itibaren yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiycnlcr... 2 nci madde ya
zılan ve okunan şekilde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... 3 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Bu şekilde 29 ncu madde müstakil bir kanun 
halinde tedvin edilmiştir. Memleket ve millete ve 
adalet cihazına hayırlı ve uğurlu olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, Yargıtay Teşkilât 
Kanununun diğer maddelerinin müzakereleri 
devam ederken verilmiş bulunan bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Yargıtay Kanununun âcil hükmü; kabul edi

len bir önerge ile ayrı bir müzakere ile kabul edil
miştir. Mütebaki hükümleri daha derin bir tetkik 
ve geniş zaman istiyen hükümlerdir. 

Bu sınırlı çalışma süresinin imkânları igi-n^' 
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yöterli ihtimamın sarfı mümkün olmıyabilir. Bu 
itibarla mütebaki maddelerin komisyona iadesini 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

BAŞKAN-— Sayın Araş, Sayın Ataöv önerge 
hakkında söz istediler, buyurun Sayın Araş. 

ABDÜLHALtM ARAŞ (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, asıl kanun teklifine sonradan ya
pılan ilâveyi ve Meclisinizce kabul edilen bir tek
lifi Yüksek Meclis kabul etmiş fakat asıl dâvanın 
ehemmiyetli olan cihetini bir tarafa bırakmış bu
lunmaktayız. Bugün Temyiz teşkilâtı çalışama
maktadır, dâvalar uzamaktadır ve bu teklif ko
misyonda bir seneye yakın zamandan beri uzun 
çalışmalar neticesinde hazırlanmış, komisyonlar 
teşkil edilmiş, muhtelif müesseselerden fikirler so
rulmuş, uzun bir çalışma ve emek mahsulü ola
rak huzuruna gelmiştir. Bu teklif komisyona ia
de edildiği takdirde bu decrede kanunlaşamıya-
cak ve kadük olacaktır. Her gelen Meclis kanun
ların tatbikatından şikâyet edecek ve Yargıtay 
teşkilâtının işlemediğinden, şikâyet edecektir. 
Türkiye'de mahkemeler vazifelerini yapmıyor di
ye dâvalar sürüncemede kalıyor diye şikâyetler 
devam edecektir. 

Eğer bugüne kadar devam eden Adliye Vekâ
leti ve hâkimler mevzuunda, mahkemeler mevzu
unda şikâyetleri bertaraf etmek istiyorsak bu tek
lifi görüşelim ve bu takriri reddedelim, lehinde 
oy vermiyelim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ali Dizman, önergenin 
lehinde, buyurunuz. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arkadaş
larım; Yargıtay kanunu teklifinin 29 ncu madde
sinin ayrı bir kanun olarak müzakere edilip neti
ceye ulaştırılmasının sebeplerinden birisi de Yar
gıtay kanun teklifinin Hükümet tasarısı olmayışı, 
Yargıtaym şümullü bir teşkilât olması ve millet 
hayatında büyük tesiri olması itibariyle Hükü
metçe hazırlanmasında büyük faydalar bulunaca
ğı ve hali hazırdaki metnin üzerinde de bir kısım 
konularda geniş münakaşalar cereyan edeceği ve 
•mevzuun ebrin bir tetkik ve ihtimama ihtiyaç his
settirdiği idi... Zaten bu sebepler olmasaydı an
cak 32 - 33 maddelik bir kanunu, 100 - 200 mad
delik kanunları müzakere etmek cesaretini göster
diğimiz bir tarihte elbette ki, müzakere eder ve 
bugüne kaçlar bitirebilmek imkânını bulurduk. 
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Bu imkânı bulmaktaki müşkülâtı gördüğümüz 
içindir ki, tek bir maddesini ayrı bir kanun ola
rak tedvin etmek yoluna gitmiş bulunmaktayız. 
Yargıtay hakkında bir kanun çıkarılmasını Ana
yasa emretmekte, Anayasanın emredişi kadar 
ehemmiyet kesbeden bu kanunun şüphesiz görü
lebilen her türlü noksandan âri olması icabeder. 
Benim görebildiğime göre, bugün bu şartlar al
tında çıkaracağımız bu kanunu mümkün olan az 
hata ile çıkarmak imkânından mahrumuz. Bu iti
barla takririm sadece böyle bir hüsnüniyete isti-
nadetmektedir. Elbette ki, takdir Yüksek Heye
tinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, aleyhinde buyu
run. Bir lehinde, bir aleyhinde. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlarım, verilmiş olan takrir, gayet açık bir 
gerçeği ortaya getirdi. Kanunun en önemli, en 
müstacel kısmı bitmiştir, geriye kalan kısmı bıra
kalım, diyor. Demek ki, ölçülerimiz, son günlerde 
Müstaceliyet gerekçelerimiz yalnız tazminat ka
nunlarına inhisar ediyor. Bugün dikkat ettim, 
ivedilik kararı alman tekliflerin hepsi tazminatla 
ilgili. Ve ben Devletimizin bir gömü bulduğuna 
kaani oldum. Yani arıyorum, Hükümet yerinde 
yok. Meclisten mütemadiyen fabrika halinde taz
minatlar çıkıyor. Nereden bu paralar bulunuyor, 
bunun cevabını vermiyor. Sonra tazminat kanun
ları, esas teşkilât kanunlarından daha müstacel 
kanunlardan daha önemlidir deniyor. Buna itiraz 
eden yok... Nereye gidiyoruz? Hangi vasatın için
deyiz? Ben hiçbir şey anlamıyorum son günlerde
ki çalışmalarımızdan, anameseleleri, sabahlara 
attık. Memleketin beklediği mühim kararları, 
Meclis tahkikatlarını, Meclis soruşturmalarını 
bir tarafa attık, bütün gücümüzü aldık, tazmi
nat konusuna verdik. Teşkilât kanunlarını bırak
tık. Yargıtay Teşkilât Kanunu... 

İBRAHİM İMİRZALIOĞLU (Ankara) — 
Yatırım, yatırım... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet, yatı
rım, doğrudur. İşte buna rey verenler, miting 
meydanlarında hâkimlere, doktorlara hulûs çakıp 
nutuk çekenler yatırım yapmaktadırlar. Ben ger
çekleri söylüyorum. İki gün evvel bu takrir gö
rüşülürken, Yargıtay Teşkilât Kanunu müzakere 
edilirken, Sayın Saadet Evren'in vermiş olduğu 
teklifin, teşkilât kanunu ile tazminat kanunun»» 
bagdasamvyaeağı gerekçesi dol&yosiyle 28 nsu 
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maddeyi Özel bir kanun olarak ele alalım deme
siyle intacedilmiştir. Yoksa, Yargıtay Teşkilât 
Kanunu önemsizdir, bunu gelecek devreye bıraka
lım, gelecek Hükümetler bunu hazırlasın demenin 
hiçbir mânası yoktur. Ya normal nizam içerisin
de Hükümet ve Riyaset Divanlarınca ivedilik sı
rasına göre öne alınmış olan meseleler daha örç-
ce kararlarınızdan geçtiğine göre ya onlara riayet 
ederiz, ya artık mütemadiyen hergün sağdan, sol
dan gelen bir takrire itibar ederek parmak kal
dırmak suretiyle kendi kararımızı cerh eder du
rumdan çıkarız. Bir prensibe varmak mecburiye
tindeyiz. Bu Meclis bu şekilde müspet bir neti
ceye gidemez arkadaşlar. Meseleleri halledemez. 
Ya bu Meclisi mütemadiyen kararlarını değiştiren 
bir organ olmaktan çıkaralım, ya Meclisi tazminat 
kanunlarını çıkaran bir organ olmaktan çıkara
lım. Ye ele alacağımız büyük meseleler varsa bun» 
lan ortaya koyalım. Aksi takdirde Meclisi tatile 
sokmamak suretiyle mütemadiyen kendimizi nak
zeder durumdan çıkaralım. Bir prensip kararma 
varalım. Ben Hükümeti çağırıyorum kürsüye, 
kendi görüşlerini ifade etsinler, bu tazminat ka
nunları karşısında görüşlerini ifade etsinler. Ada
let Bakanını kürsüye davet ediyorum. Bu Yargı
tay Kanunu müstacel değil midir? Kürsüye çıka
rak söylesinler bize. Hükümetin müstacel bulma
dığı bir konuyu illâ görüşelim iddiasında değiliz. 
Müstacelse görüşelim, müstacel değilse takrirlere 
itibar etmiyelim. Normal vazifemizi ifa edelim. 
Deminden beri nutuklarını çektiğiniz yalnız taz
minat vermek hususunda değil, adalet tevzii huT 
susunda da Türk adliyesine kolaylık sağlıyacak 
kanunları çıkarmak için hüsnüniyetimizi göstere
lim, reylerimizi verelim ve vazifemizi yapalım, 
Ben bunu istiyorum arkadaşlarını... 

BAŞKAN — Saym Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon, 

ya) — Muhterem arkadaşlarım; Yargıtay Teşki-j 
lât Kanunu, Anayasanın öngördüğü kanunlardan; 
olması hasebiyle Hükümetimiz tarafından mev
cut kanunlar içinde en önce görüşülmesi isteğiy
le Sayın Riyasete tezkere yazılmıştı. Hattâ 
bu kanun teklifinin, Diyanet İşleri Teşkilât ka
nunu tasarısından da önce görüşülmesini biz 
Hükümet olarak istemiştik. Bu isteğimizde de 
her hangi bir değişiklik olmamıştı. Çıkan, taz
minata mütaallik hükümlerdir. Bundan dolayı 
Yüksek Meclise teşekkür ederiz. Kalan, müesse
senin kendi kanunudur. Eski görüşümüzde ber-
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devamız. Biz de müzakeresini arzu ederiz. Bu 
kanun teklifim benim bakanlığa geldikten son
ra yaptığım incelemeye göre mahkemeler teşki
lât kanunu içerisinde mütalâa edildiği için, Ad
liye Bakanlığınca ve bu da istinaf mahkemeleri 
gibi henüz literatürde ve Bakanlık bünyesinde 
prensibi, gerek malî porte bakımından, gerek 
diğer hususlar bakımından halledilememiş bir 
mevzu ile irtibat kurulduğu cihetle kanunu ta
sarı olarak sevk edilmemiş bulunuyordu. Ancak 
arkadaşlarımız tarafından sevk edilmiş ve bu 
raddeye gelen bir teklif olduğuna göre biz, ev
velce arz ettiğim gibi, Hükümet olarak bunun 
öncelikle çıkarılmasına muvafakat ediyoruz, isti
yoruz, rica ediyoruz. Hürmetlerimle. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Takririmi geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın bu izahata kar
şısında önergenizi geri alıyorsunuz. Bu sebeple 
önergeyi oylamıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, önerge geri alınmış 
bulunduğuna göre, İstanbul Milletvekili İsmail 
Hakkı Tekinel ve 166 arkadaşının Yargıtay ka
nun teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları ra
porları üzerindeki müzakereye devam ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım"; daha önceki birle
şimlerde Yargıtay Teşkilât Kanununun tümü 
üzerinde müzakereler cereyan etmişti. Bunu ta
kiben Adalet Komisyonunun hazırlamış bulun
duğu metnin esas alınmasına mütedair bâzı 
önergeler gelmişti. Bunun oylanması sırasında 
Millet Meclisi, çoğunluk bulunmadığından tatil 
edilmişti. Şimdi, anlaşıldığına göre, Adalet Ko
misyonu metninin esas olarak müzakereye tabi 
tutulmasını istiyen önergeler geri alınmıştık. Bu 
sebeple hali hazırda Bütçe ve Plân Komisyonu
nun hazırlamış olduğu metin üzerindeki müza
kereye devam ediyoruz. 

Maddelere geçilmesi kabul edilmiş, Yüce Mec
lisçe maddeler üzerindeki müzakereye devam 
edebilecek bir hale gelmiştik. 

Maddeler üzerindeki konuşmaların 10 ar da
kika ile kayıtlanmasını istihdaf eden bir önerge 
vardır, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddeler üzerindeki konuşmaların onar da

kika içinde yapılmasının karara bağlanmasını 
arz ve teklif ederim. 

Mardin < 
M. Ali Arıkan 
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BAŞKAN—- önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Maddeler üzerindeki konuşmalar 10 ar 
dakika ile kayıtlanmıştır. 

YARGITAY KANUNU TEKLİFİ 
Birinci bölüm 

Kuruluş ve görevleri 
Kuruluş ve yeri 

MADDE 1. — Yargıtay, Birinci Başkanlık 
ve yeteri kadar dairelerle Cumhuriyet Başsav
cılığı ve bölümlerinden teşekkül eder. 

Yargıtayın yeri : Ankara'dadır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is-
tiyen?... Buyurun, Sayın Paksüt. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, Yargıtay Kuruluş Kanununun ilk 
maddesi, bendenizin kuruluş kanunlarında bu
lunmasını tabiî saydığım birtakım esaslarından 
inhiraf etmiş görünmektedir. Bu birinci mad
deyle hukuk düzenine, bir kanun maddesi olarak 
ne getirdiğimizi, dogmatik hukuk kaideleri ara
sına bu birinci maddenin ne mâna taşıyacağını 
kestirmek cidden güçtür. Yargıtay, Birinci Baş
kanlık ve yeteri kadar dairelerle Cumhuriyet 
Başsavcıları ve bölümlerinden teşekkül eder. Bir 
kuruluşu ifade etmek şöyle dursun, bir meçhul 
içine Yargıtayı yahut bizi sevk etmektedir. Gerçi 
aşağıda birtakım maddelerde Yargıtayın görev
leri, Yargıtayın hattâ kuruluşu, daire sayısı 
hakkında hükümler vardır ama şu birinci mad
dede «yeteri kadar daire», bir hukuk kaidesi ol
maktan uzaktır. «Yeteri kadar daire» bir muay-
ycniyeti dahi ifade etmemektedir. Bir kuruluş 
kanununda ya böyle bir madde sevk edilirken 
fonksiyon dikkate alınmak suretiyle fonksiyonel 
bir tarife gitmek lâzım, veya kuruluşu dikkate 
alarak bir organik hüküm getirmek lâzımdır. Bi
naenaleyh, kanun tam bir ipham içinde yeteri 
kadar daire ve aynı şekilde kuruluş ve bölüm
lerle ifadesini bendeniz bir kuruluş kanunu için 
nakısa saymaktayım. Muhterem komisyon bunu 
ikinci maddedeki ya görevlerle veyahut dördün
cü maddedeki hükümlerle meczederek organik 
veyahut fonksiyonel bir kuruluş maddesi haline 
getirmelidir. Bu itibarla bu birinci maddenin 
komisyona iadesini rica ediyorum. Bu yolda bir 
takrir takdim edeceğim. Aksi halde bu metin ilk 
yazılışında daha müphem bir şekil almış ve bu 
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maddeyle bir kuruluş kanunu maddesi kabul ot-
miş olmıyacağız. Teşekkür ederim. 

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

kadaşlar, kısaca arz etmek istiyorum; hakika
ten Sayın Paksüt'ün de belirttikleri gibi, Büt
çe ve Plân Komisyonunun değiştirişi ki, müza
kere ediyoruz, kabul edilmesi pek mümkün gö
zükmez. İşin başında Adalet Komisyonu metni
nin esas alınması hususunda açılacak bir müza
kerenin zamanınızı yemesi ihtimâline binaen 
arkadaşların da ikazı üzerine böyle bir takriri 
vermek istediğim halde vermedim. Ama şimdi 
bu gerçekleri ifade etmek lâzımdır. Bir defa 
Yargıtay dairelerden kurulmaz. Yargıtay hâ
kimlerden kurulur. Bu, Anayasanın emridir. 
Sayın Paksüt de ifade ettiler. Adalet Komisyo
nunun metninde olduğu gibi «Yargıtay yeter 
sayıda Yargıtay hâkimlerinden kurulur» de
mek lâzımdır. Yargıtay hâkimleri, birinci baş
kan, ikinci başkan ve Yargıtay üyeleridir. Qa-
yet güzel ve doğru bir şekilde ifade edilmiş bu
lunmaktadır. 

Ayrıca burada bir ikinci nokta daha var. 
C. Başsavcılığı ve bölümlerinden teşekkül eder. 
C. Başsavcılığı Anayasada zikredilmiştir. Ada
let Komisyonunun metninde de vardır, Yargı-
tayda C. Başsavcılığı bulunur. Görevinin özel
liğinden o da Yargıtay hâkimidir, Anayasanın 
bir hükmüdür. Adalet Komisyonu metninde yer 
almıştır; doğrudur. Bölümlerinden teşekkül 
eder, deniyor. Bölümlerine esas itibariyle savcı
ları da dâhil etmeyi bendeniz doğru bulmuyo
rum. Yargıtay başka bir şeydir, savcılık mües
sesesi ayrı bir müessesedir, O bakımdan sözü 
uzatmadan, kanunun çıkmasına da yardımcı ol
mak için bendeniz bir teklifte bulunuyorum. 
Adalet Komisyonunun birinci maddesi yerinde
dir. Esas itibariyle Adalet Komisyonu ihtisas 
komisyonudur. Bendeniz demek istemiyorum ki 
Bütçe ve Plân Komisyonunda bulunan arkadaş
larım bu işi anlamazlar. Bu mânada katiyen 
söylemek istemiyorum. Bendeniz de, Bütçe Ko
misyonunda çalışmış bir hukukçuyum. Ama biz 
komisyonları seçerken nazarı itibara aldığımız 
esas, herkesin ihtisasıdır. Yani Bütçe Komisyo
nuna giden arkadaşların bütçede esas itibariyle 
ihtisasları olduğunu kabul ederim. Adalet Ko
misyonunda olan arkadaşların da Adalet işleri 
üzerinde ihtisası olduğunu kabul ederiz. Onun 
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için lütuf buyurursanız, bir takrir verdim, Ada
let Komisyonu metni doğrudur, ona rey vere
lim, böylece meseleyi halletmiş, olalım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın ismail Hak

kı Tekinel, şahsınız adına. 
İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 

Efendim, bu kanun teklifinin müzakeresinde son 
raporu hazırlıyan Bütçe ve Plân Komisyonu rapo
ru esas alınmıştır. Ancak Dahilî Nizamnamenin 
35 nci maddesi bu konuda İhtisas Komisyonu 
olarak Adalet Komisyonunu göstermektedir. Bu 
35 nci maddenin vermiş olduğu imkânlardan 
istifade etmek suretiyle Heyeti Aliyenizi lüzum
lu görülen maddeler üzerinde aydınlatmak iste
rim. 

Hazırlığınız özet olarak çıkarılmıştır. Yük
sek Meclisinizi yormamak için kısa kısa mese
lenin esasına dokunacağım: Şimdi, Bütçe ve 
Plân Komisyonunun değiştirişi, iki arkadaşımın 
da ifade ettiği gibi, iyi bir değiştiriş değildir. 
Bunu şu şekilde ifade etmek mümkündür: 

Yargıtay, Birinci Başkanlık ve dairelerle C. 
Başsavcılığı ve bölümlerinden teşekkül etmez. 
Çünkü Yargıtay, Birinci Başkan, İkinici Baş
kanlar ve Yargıtay üyelerinden kurulur. 

Yine üyeler, bir dairenin üyesi olmayıp Yar
gıtay üyesidirlcr. Anayasanın 139 ncu maddesi
nin ikinci fıkrasında da Yargıtay üyesi olarak 
tavsif edilmiştirler. 

Anayasanın 139, 143, 147 ve 149 ncu madde
lerinde sözü edilen Yargıtay, başkanlar ve üye
lerden meydana gelen bir bütündür. Bu madde
lerdeki Yargıtay sözünden birinci başkan ve 
ikinci başkanlarla Yargıtay üyelerinin meydana 
getirdiği topluluk anlaşılır. Bir bütün halindeki 
Yargıtay görevlerini ifa ederken birinci başkan
lık, daireler, genel kurullar ve diğer kurullar 
olarak faaliyette bulunur. Yargıtayda ayrıca 
Cumhuriyet Başsavcılığı bulunur. Cumhuriyet 
Başsavcılığında görevli olanlardan yalnız Cum
huriyet Başsavcısı Anayasanın 137 nci madde
sinin 2 nci fıkrası hükmü gereğince yüksek mah
kemeler hâkimleri hakkındaki yani Yargıtay 
başkan ve üyelerine ilişkin hükümlere tabidir. 
Halbuki bu 137 nci maddenin birinci fıkrası 
uyarınca diğer bütün savcılar ancak özel ka
nunun düzenliyeceği bir teminata sahibolabilir-
ler ki, bu teminat da 45 sayılı Kanunla yerine 
getirilmiştir. 
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Başsavcılıktaki Cumhuriyet ikinci başsavcı

ları ile Yargıtay savcıları, Yargıtay Başkan ve 
üyeleri hakkındaki hükümlere tabi değildirler. 
Kendileri 45 sayılı Kanunun 78 nci maddesi ge
reğince belli kimseler içinden Adalet Bakanı ve 
Başbakanın müşterek kararnamesi ve Cumhur
başkanının onayı ile atanırlar. 

Yargıtay Başkan ve üyeleri görevleri ile il
gili suçlarından dolayı Anayasanın 147 nci mad
desinin 2 nci fıkrası gereğince Anayasa Mahke
mesinde yargılandıkları halde Cumhuriyet ikinci 
başsavcıları ile Yargıtay savcıları aleyhindeki 
görevlerinden doğan ceza dâvalarına 45 sayılı 
Kanunun 84 ncü maddesi gereğince Yargıtay 
Dördüncü Ceza Dairesince bakılır. 

Esasen Anayasamızda hâkimlik ve savcılık 
meslekleri tamamiyle ayrılmıştır. Savcılar, ta
lepte bulunan davacı, hâkimler karar verme du
rumundadırlar. Görevlerinin nitelikleri bakımın
dan da gerek memleketimizde gerek Batı meni' 
leketlerinde tamamiyle ayrı hükümlere tabi tu
tulmuşlardır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Anayasadan 
çıkarmış olduğumuz ve özet olarak sunduğumuz 
bu hususlara göre gerek Adalet Komisyonu ta* 
rafından hazırlanan metinde ve gerek Bütçe ve 
Plân Komisyonunun madde metninde değişildik 
yapmak mecburiyeti vardır. 

Bir defa Reşit Ülker arkadaşımız Adalet Ko
misyonunun birinci maddesinin esas alınmasını 
teklif etmişlerdir. Bu fikre iştirak ederiz. Ancak 
bu maddede de yanlış bir terime yer verilmiştir, 
Bütçe ve Plân Komisyonu bunu düzeltmiştir. 
«Yargıtay hâkimlerinden kurulur.» tâbiri var
dır. Halbuki Anayasamızda Yargıtay hâkimin
den bahseden bir hüküm yoktur. Yargı tayın 
Başkanı, Yargıtaym üyesi vardır ve üst mahke
meler tabiri vardır. Bu itibarla Reşit Ülker ar
kadaşımın dediği gibi bu madde olduğu gibi ka
bul edilirse Anayasa metninde bulunmıyan 
(Yargıtay hâkimi) terimi maddeye girmiş olur 
ki, kanunlar arasındaki teselsülü bozar. Ona gö
re arkadaşlarımızın vereceği teklifleri göz önün
de tutarak, yetkili olan Bütçe ve Plân Komisyo
nundaki sözcü arkadaşımız bu görüşlere iltifat 
edebilecektir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarım; Sayın Paksüt'ün tejir 
kidini esas alarak komisyonun hasırladığı met-
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ni bu haliyle lüzumsuz görmekteyim. Fakat, 
eğer birinci maddeyi bir kuruluş maddesi olarak 
yapmamız zaruri ise, ki bâzı kanunlarda vardır, 
Adalet Komisyonu tarafından hazırlanan birin
ci madde metnini daha esaslı ve Anayasa ruhu
na daha uygun bir vaziyette bulmaktayım. Ben
den evvel konuşan arkadaşlarımın noktai naza
rına aynen iştirak ettiğimi arz ederim. Bu hu
susta verdiğim önergemin kabulünü istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde başka 
söz istiyen olmadığına göre madde ile ilgili bu
lunan değiştirge önergelerini okutuyorum : 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın arka
daşımızın söylediği doğrudur. Ona uygun bir 
önerge veriyorum ve evvelki önergemi geri alı
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Birinci maddenin Adalet Komisyonundaki 

metne göre değiştirilmesini arz ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle birinci madde

nin organize veya fonksiyonel şekilde yeniden 
düzenlenmesi için komisyona iadesini arz ede
rim. 

Ankara 
Emin Paksüt 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yargıtay kanun teklifinin 1 nci maddesinin 

aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Kuruluş ve yeri : Madde 1. — Yargıtay bir 
birinci başkan ve yeter sayıda ikinci başkan ve 
Yargıtay üyesinden kurulur. 

Yargıtay Birinci Başkanlık, daireler ve ku
rullara ayrılır. Yargıtayda Cumhuriyet savcılığı 
ve bölümleri bulunur. 

Yargıtaym yeri Ankara'dır. 
PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 

HİLMİ GÜLDOĞAN (Diyarbakır) — Müsaade 
ederseniz takrirler üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 

HİLMİ GÜLDOĞAN (Diyarbakır) — Muhterem 

17.6.1965 0 : 2 
arkadaşlar, İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Te-
kinel arkadaşımızın kanun teklifi Komisyonumuz
da müzakere edilirken en çok zamanımızı alan ve 
en çok üzerinde durulan maddesi birinci madde 
olmuştur. Hukukçu olan ve olmıyan arkadaşları
mızın her biri bu madde üzerinde noktai nazar
larını belirtmişler ve belki de madde bu şekle o 
yüzden gelmiştir. Bu itibarla benim ricam, bü
tün üye arkadaşlarımız bu madde üzerindeki tek
liflerini, tadil önergelerini Başkanlığa versinler, 
hattâ diğer maddeler üzerindeki teklifleri de ver
sinler. Başkanlık bize bu teklifleri sunsun, tetkik 
edelim, noktai nazarımızı o zaman arz edelim. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan, Riyasetçe bir 
husus anlaşılmadı. Şimdi birinci maddeyi Komis-
misyon adına istiyorsunuz. Maddenin Komisyo
na verilebilmesi Yüce Heyetin oyu ile halledilebi
lir. Değişiklik önergelerini mi istiyorsunuz, yoksa 
maddeyi mi istiyorsunuz? 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 
HİLMİ GÜLDOĞAN (Diyarbakır) — Değişiklik 
önergelerini ve maddeyi istiyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Komisyon 
adına beyanda bulunan arkadaşımız birinci mad
deyi, şimdiye kadar verilmiş bulunan değişiklik 
önergeleriyle birlikte istemektedir. Maddenin Ko
misyona verilmesi Yüce Heyetin oyuna vabeste
dir. 

Oyunuza sunuyorum, bu hususu kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Öya sun
maya lüzum var mı, sesleri.) 

Heyeti Umumiyeye mal olmuş bir maddenin 
komisyona iadesi ancak Heyeti Umumiyenin ka
rarı ile olur. Önergelerin havalesi mecburidir. 

İkinci maddeye geçiyoruz. 

Görevleri 
MADDE 2. — Yargıtaym görevleri şunlar

dır : 
1. Adliye mahkemelerince verilen ve kesin 

olmıyan hüküm ve kararları, temyiz yoluna baş
vurulduğunda son yargı yeri olarak; kanunların 
uygulanmasında birliği sağlamak, adaleti gerçek
leştirmek amaciyle inceleyip karara bağlamak, 

2. Yargıtay Başkan ve üjreleri ile hukukça 
onlar durumunda bulunan diğer kimseler aley
hindeki görevden doğan tazminat dâvaları ile şah
si suçlarına ilişkin ceza dâvalarına ve Yargıtay 
ikinci başsavcıları ile Yargıtay savcıları aley
hindeki görevden doğan tazminat dâvaları ile gafa-
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si «uçlarına ve görevden doğan veya görev sırasın
da işledikleri suçlara ilişkin bütün ceza dâvaları
na ve kanunlarda gösterilen diğer dâvalara, ilk 
ve son yargı yeri olarak bakmak. 

* BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yenler? Sayın Paksüt, Sayın Giritlioğlu. 

Sayın Tekinel, siz komisyon adına mı söz is
tiyorsunuz? 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — 
Hayır efendim, şahsım adına. 

BAŞKAN — Şahsınız adına buyurun, evvele
mirde Sayın Tekinel'e söz vereceğim. Çünkü daha 
evvel söz istediler. 

İSMAİL HAKKI TEKtNEL (istanbul) — 
Efendim, Yüksek Başkanlığa, bu maddenin tadi
lini ıstiyen bir takrir takdim ettim, mâruzâtım 
gayet kısa olacaktır. 

Adalet Komisyonu metnindeki «hukuku ger
çekleştirmek» tâbiri, «adaleti gerçekleştirmek» 
tâbirinden daha doğru ve Anayasaya uygundur. 
Bir olay adalete uygun olduğu halde hukuka ay
kırı olabilir. Zira adalet zamana, mekâna ve. hat
tâ bâzan şartlara göre değişen bir mefhumdur. 
Anayasamızın 132 nci maddesi hâkimlerin Ana
yasa* kânunlara ve hukuka göre hüküm vermele
rini öngörmüştür. Bunlar arasında adalet kavra
mı yer almamıştır. Kanun metinlerinin hazırlan
masında yasama organı adaleti de göz önünde tu
tarak hükümler koyar. Bir kanunun bir hükmü 
adalete aykırı olsa dahi hâkim bunu uygulamak
tan kaçmamaz. Aksi takdirde içtihatlara, keyfi
liğe yol açılmış olur. Bu itibarla «adaleti gerçek
leştirmek» tâbirinin madde metninden çıkarılma
sı mer'i mevzuatımıza da uygun olacaktır. Bu me-
yanda vermiş olduğum takririmi desteklemenizi 
rica ederim. 

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

kadaşlarım, bir boşluğu doldursun diye kanun ya
pıyoruz. Anayasanın emrettiği kanundur diyoruz. 
Eri yüksek adlî organ olduğunda zerrece şüphe 
olmıyan bu müessesenin görevlerini gösteren 
maddesinde hukuk mevzuatımıza hiçbir yenilik 
getirmiyoruz. Şimdi şu ikinci madde hiç olmasa 
da Anayasa üst hukuk kuralları olarak kalsa, ya
ni Anayasamızın 139 ncu maddesi olduğu gibi 
kalsa, acaba değişen bir şey var mıdır? Anaya
sanın 139 ncu maddesi zaten şunu söylemiş: 
«Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen karar 
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ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla 
gösterilen belli dâvalara da ilk ve son derece 
mahkemesi olarak bakar.» 

Şimdi elimizdeki metinde Yargıtaym görev
leri şunlardır, diyor, ikinci madde. Birinci mad
de de Anayasanın 134 ncü maddesinin ifadesini 
aşağı yukarı kelime kelime tekrar ediyor. Adliye 
mahkemelerince verilen ve kesin olmıyan hüküm 
ve kararları, Temyiz yoluna başvurulduğunda 
son yargı yeri olarak kanunların uygulanma
sında birliği sağlamak, adaleti gerçekleştirmek 
amaciyle inceleyip karara bağlamak. Yani şa
yanı münakaşa olan bir inceleme gerekçesi, ikin
cisinde de daha çok bugünkü Anayasadan Önce
ki mevzuattan mülhem. Bir bakıma Anayasanın 
Yüce Divan olarak vazife görmesi takdirinde 
nasıl işliyeceği münakaşa edilebilir. Bir bakıma 
bizim çok eski bir müessesemiz olan istika anil 
hükkâm, hâkimlerden şikâyet müessesesini almış 
olan usul kanununun 573 ve mütaakıp hüküm
lerinden aktarma ve bir bakıma 2556 sayılı Hâ
kimler Kanununun hükümlerini nakil bahis mev
zuu oluyor. Bütün bunların sonunda da gerek
çede, bundan evvel yapılmış olan önçahşmalar-
dan istifade edilmiş olduğu belirtilmiş olmasına 
rağmen maalesef kestirme iş yapma gayreti için
de tatbikatçıları tereddüde şevk eden bir yola 
sapılıyor. «Kanunlarda gösterilen diğer dâvala
ra bakar.» Muhterem arkadaşlar, Anayasa hük
münü tekrar edelim, bir; kanunlarda gösterilen 
dâvalara bakar, diyelim, iki. Ve bunun adı da 
Yargıtay Teşkilât Kanunu olsun. Bendeniz bu
nu anlamıyorum. Şu diğer kanunlarda Yargıta-
ya verilmiş olan vazifelerin Yargıtayca malûm 
olduğunu sanıyorum. Adalet Bakanlığımızca ma
lûm olduğunu sanıyorum. Bunları tarıyarak 
Anayasaya müstenit bir kuruluş kanunu yapı-
yorken, ikinci maddesinde Yargıtayıri görevleri 
şunlardı deriz. Eğer Yargıtaym görevi olarak 
devam etmesine rıza göstermediklerimiz varsa, 
bu vesile ile onları Yargıtaym görevleri arasın
dan çıkarırız. Ama, böyle yapmıyacağız, Anaya
sanın 139 ncu maddesini nakledeceğiz. Sadece 
573 ncü maddeden doğan ve birçok ahvalde is
tese de istemese de vazife ihmali ve suiistimali 
karakteriyle Yüce Divan hüviyeti içinde Anaya
sa Mahkemesince görülecek olan dâvalara mur-
tabıt olması mukadder, tatbikatta nadir rastla
nır, hiç rastlanmaması temenni olunur, dâvala
rın görüleceğini burada ifade etmekle ve kanun» 
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lara atıf yapmakla işin içinden çıkıyoruz. Ben- I 
deniz bu kanun teklifini hazırlıyan arkadaşları
mın içinde hukuk tatbikatiyle derin münasebet
leri olanlar yardır. Ama bu lüzumlu arama ve 
taramayı yapmak fırsatını bulamadıklarına şa-
hidoluyoruz. Kendileri Hükümetle teşriki me
sai etsinler, Yargıtayla teşriki mesai etsinler, 
Yargıtayın yapması icabeden şeyleri tatbikatçı
ların anlıyacağı şekilde göz önüne sermeleri ica-
beder, Anayasaya uygun bir kânun yapılıyorsa. 
Bu bakımdan üzülerek arz edeceğim, maddenin 
komisyonca geri alınmasını ve esaslı bir vuzuha 
kavuşturulmasını rica ediyorum. Aksi takdirde 
ikinci madde Türk mevzuatına, Anayasa bakı
mından; af buyurun Frenkçe bir tâbirle, «Veri-
te de la Paris», »Kanunların emrettiği şeyi ya
par.» tarzında bir hüküm getirmek kuruluş ka
nununun görevlerini tâyin etme maddesi olmak
tan uzaktır. Onun için komisyonun bunu geri 
almasını istirham ediyorum, bu yolda bir takrir 
vereceğim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Bayar. 
P I 4 N VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 

NU.RÎ SAYAR (Sakarya) — Muhterem arka-
daşlarım, birinci ve ikinci maddelerin müzake
resinden anlaşıldı ki, bu kanunun tümünün 
ariz ve amik bir "kere daha sağlam ölçüde tetkik 
edilmesi gerekmektedir. Yüksek heyetiniz mü
saade ederse kanunun tümünü geri almak kara
rındayız, saygı ile arz ederim. ' ] 

FAHİR GIRITLIOĞLU (Edirne) —öner- İ 
galerimizi de alsınlar... 

BAŞKAN — Tabiî efendim, bir kanun tasa
rısının muhtelif maddelerinin geri istenmesine 
Heyeti Umumiyece karar verilirse, o tasarı veya 
teklife ait önergeler de birlikte verilir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKINEL (istanbul) — Efendim, 
Sayın Emin Paksüt, kanunun hazırlanışı konu
sunda bir beyanda bulundu. Dahilî Nizamname
nin 95 nci maddesi gereğince cevap vermek is
terim. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim ahlıyalım. 
Sayın Paksüt bu kanunun hazırlanması sırasın
da çalışma tarzını anlatırken bâzı beyanlarda 
bulundu. Bu. beyanları 95 nci maddeye göre tav
zih mi edeceksiniz? Yani ileri sürdüğünüz mü
talâa hilâfında bir beyanda mı bulunduğunu id
dia ediyorsunuz? Buyurunuz, yalnız bu hususa 
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münhasır olmak üzere beyan ediniz efendim; 
Yalnız Sayın Paksüt kimseye ve zatıâlinize bir 
sataşmada bulunmadı. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKINEL (İstanbul) — Efendim, 
bu kanun Anayasanın 139 ncu maddesinin ön
gördüğü bir kanundur. Ve geçici yedinci mad
deye göre iki sene zarfında çıkartılması icabe^ 
den kanunlardandır. Parlâmentoya girdiğimiz 
günden bu yana çeşitli hükümetler geldi, fakat 
hiçbir Hükümet bu mevzuu ele almamıştır. Biz 
milletvekilleri olarak bir hazırlığın içine girdik 
ve görüldüğü gibi çeşitli partilere mensup mil
letvekili arkadaşlarımızla teşriki mesai ederek 
bu kanun teklifi metnini huzurunuza getirdik» 
Bu teklif gelişigüzel bir teklif değildir. Teklif 
geldikten sonra, makbuzları dosyanın içindedir, 
teksir ettirdik, memleketimizde bulunan hukuk 
fakültelerine, çeşitli baro merkezlerine, ağır ce-
za: merkezlerine, Yargıtay daire başkanlıklarına 
ve Yargıtay savcılıklarına teklif metnini gön
derdik ve kendilerinden mütalâa rica ettik. Ar
zumuz şu idi; en iyi bir metnin hazırlanması ve 
hakikaten Yargıtayın muhtacolduğu işleyiş ve 
kuruluş kanununun Mecl isten en iyi şekilde geç
mesi idi. Kırkdokuz müesseseye, lüzumu kadar 
nüsha teksir ettirmek suretiyle, Adalet Komis
yonu bu kanun teklifini göndermiştir. Ayrıca 
gruplar da alâkalanmıştır. Gerçekten bize, Adli
ye Komisyonuna -evrakı müsbitesi mevcuttur-
bâzı müesseselerden 35 - 40 sahifeden fazla ra
porlar gelmiş ve bundan istiane edilmek sure
tiyle bu kanunun hazırlanması cihetine gidil
miştir. Hükümetin vermemiş olduğu ehemmiye
ti bu kanun teklifinin altında imzaları bulu
nan arkadaşlarımız, Anayasanın verdiği ehem
miyet derecesinde bir ehemmiyet vererek madde 
metni haline getirmişlerdir. Bunların içerisinde, 
meselâ Reşit Ülker arkadaşım cidden çalışmış
tır. Kanun teklifinde imzası vardır. Ve istişare 
etmek suretiyle bu kanun teklifini buraya getir
dik. Şimdi, kanun teklifi gelişigüzel hazırlan
mış, Hükümetin noktai nazarı var mıdır, yok 
mudur şeklinde mütalâa ortaya atılmaktadır» As
lında çeşitli Adalet Bakanları da bu tasarıyı be
nimsemişlerdir ve bir nevi Hükümet tasarısı 
haline de gelmiştir. Bunlar içinde işte dünkü 
Adalet Bakanı Sayın Sırrı Atalay, işte bugünkü 
Adalet Bakanı Sayın irfan Baran. Bu itibarla 
kanun teklifine gereken ehemmiyet verilmemiş-
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tir gibi sözler, kanaatimce, doğru değildir. Biz I 
buna emek verdik. Bu Meclis emek verdi. Tak
dir Heyeti Âliyenizindir. Arkadaşlarımız hizmet
lerini bizden esirgemesinler. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Maddelerin ve kanun teklifinin 
tümünün Komisyona iadesini istiyen bir öner
ge vardır. Komisyon da bunu şifahen teyidet-
miştir. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Baş
kan, benim konuşmam üzerine arkadaşım bir ko
nuşma yaptı bu madde gelişigüzel hazırlanmış
tır diye. 95 nci maddeye göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt, zatıâlinizin bu
rada, «Kanun gelişigüzel hazırlanmıştır.» şek
lindeki beyanınız üzerine... 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Onun için 
95 nci maddeye göre söz istiyorum. Konuşmak 
mecburiyetindeyim I 

BAŞKAN — Sayın Paksüt, sizin, «Dikkatle 
incelenmemiş, Hükümetin beyanı alınmamış» gi
bi bâzı beyanlarınız üzerine, bu kanunu hazırlı-
yaıi arkadaşımız gösterdiği fartı hassasiyet do-
layısiyle cevap verdi. Size karşı bir sataşma yap
madı. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sataşma yok 
efendim, arkadaşımız Adalet Komisyonu Başka
nıdır. Kendileri iki görüşü ileri sürdüler. Biri
si kendisi ile 166 arkadaşının değerini ifade ede
rek, himmetlerini belirterek bir konuşma yap
mıştır. Gelişigüzel kanun hazırlandı ifadesini 
sarf ettim gibi bir ifade kullandı ki, yanlıştır. 
Anayasa bakımından bizim de vaktiyle Hükü
mette bulunmuş bir insan sıfatiyle ihmalimiz 
ileri sürüldü. Anayasa bakımından yanlıştır, bu
nu tashih etmek lâzımdır, izin verirseniz tashih 
edeyim. («Zapta geçti» sesleri.) 

BAŞKAN — Yaptınız efendim. 
önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yargıtay kanun teklifinin daha birinci mad

desinin müzakeresinde farklı görüşlerin birleşti
rilmesi kabil olmadığından Komisyona veril
miş, diğer maddelerin daha da tartışılarak bir 
sonuca bağlanmıyacağı anlaşılmaktadır. 

Netice olarak, tümü hakkındaki konuşmam
da arz ettiğim gibi, Yargıtay Kanununun uy
gun bir şekilde düzenlenebilmesine fırsat ve im- J 
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I kân bırakılmak üzere tümünün komisyona iade

sini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 
Konya 

Rüştü Özal 

BAŞKAN — Sayın Ülker, aleyhinde buyu
run. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 
arkadajlar, müzakereleri uzatmıyalım, işleri 
uzatmıyalım diye itiraz etmedik. Bunun esas ko
misyonu Adalet Komisyonudur. Böyle bir mü: 

I nakaşa açıp da yarım günümüz kaybolmasın di-
I ye biz Bütçe ve Plân Komisyonu metni üzerin

de müzakere yapılmasına uyarak münakaşa et
medik. İtiraz etmedik. Hâdise çıkarmadık. Bu 
usulü kabul edince Bütçe ve Plân Komisyonu
nun metni değil de Adalet Komisyonunun met
nini teklif etmek lüzumu hâsıl oldu. Şimdi bu 

I durum hâsıl oldu diye, bir maddeyi komisyon 
j aldı diye bunları müzakereden çekelim. Arka-
I daşlar, bunun bir inceliği var. Yargıtay, Anaya

sa müessesesi. Biz Yargıtay Kanununu getirdik. 
I Halbuki içerisinden ödeneklerle ilgili kısmı al-
I dik, çıkardık. Bunun dışardaki tesiri, sanki Yar-
I gıtayı ilgilendiren esas mesele Yargıtay Kanu-
I nu değil de ödeneklermiş şeklinde olacaktır. Ya-
I ni ince olarak Yargıtayı kırıcı bir harekette bu-
I lunduk. 30 maddelik bir kanundur. Her maddesi 
I üzerinde müzakere olmaz. Baş maddelerinde, 
I prensip maddelerinde müzakere olur. Diğer mad-
j delerde fazla münakaşa olmaz. 
1 Şimdi, Bütçe Komisyonu Başkanı arkadaşı-
I mın beyanı üzerine, bunun geri alınması ve Per^ 
I sonel Kanununun getirilmesi, o kanunla bu ka

nun arasında ne fark vardır, bendeniz anlıya-
I mıyorum. Biz oturuyoruz burada, burada otu-
I raular bizleriz. Şikâyet edilmesi lâzımgelirse biz-
I lerin şikâyet etmesi lâzım. Rica ediyorum, bir' 
I ciddî kanundur ve Anayasaya göre, bendenizin 
I kanaatine göre ve arkadaşlarımın da kanaati o 
I yoldadır, iki sene zarfında çıkarılması lâzımge-
I len bir kanundur. Bunun üzerinde konuşacak ar-, 
I kadaşlar hazırdır, kimler konuşacaksa. Onun için 
I devam edelim, usul meselelerine boğmıyalım ve 
I bu kanunu çıkaralım, otuz maddelik bir kanun-
I dur. 

I BAŞKAN — Sayın Bilgin, önergenin lehin-
I de buyurunuz. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhte-
| rom arkadaşlar, benden evvel takrir aleyhinde 
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konuşan arkadaşım esas komisyonun Adalet Ko
misyonu olduğundan bahsettiler. Ve bir müna
kaşa zemini hazırlamamak için bu konuda ısrar 
etmediklerini belirttiler. Biz, arkadaşımız bunu 
ifade etmemiş olsalardı belki bu konuya temas 
etmiyecektik. Fakat gerçek şudur : Bilhassa öde
neklerle ilgili kısımda görülmüştür ki; Eğer 
Adalet Komisyonunun raporunu esas ittihaz et
miş olsaydık, bu meselede bidayet mahkemele
riyle ilgili geniş bir kütleyi... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Yanlış, 
yanlış. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Beyefen
di lütfen... 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyi
niz efendim. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Bu Parlâ
mentoda kürsüye çok ender olarak komisyon sı
ralarından lâf atılır. Hele bu lâfı atan orada, 
Bütçe Komisyonu, esas komisyon üyesi olmayıp 
da benden farkı bulunmıyan bir-arkadaş olursa 
ona gereken şiddetli cevabı veririm. Sayın Baş
kan evvelâ herkes yerine otursun ve haddini bi
lerek konuşsun. Sözün kimden geldiğini bilme
diğim için bütün Bütçe Komisyonu üyelerini it
ham ediyorum, orada lüzumsuz adamlar otur
masın..; 

BAŞKAN — Siz cevap vermeyin, konuşma
nıza devam edin. Riyaset icabedeıı müdahaleyi 
yapar. Aksi halde sizin bu ithamlarınız da ceza 
tatbikini icabettirir... 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlar, şu halde Bütçe Komisyo
nunun raporunun esas alınması elbette ki isa
betlidir. Benden evvel konuşan arkadaşımın bu 
konudaki beyanına böylece kısaca cevap ver
miş oluyorum. 

Sonra, ödeneklerle ilgili kısmı çıkarıldı, di
ğer kısımlar çıkarılmazsa ve Anayasanın iki 
yılda çıkarılmasını derpiş ettiği bir kanundur, 
bu kanun çıkarılmadığı takdirde mahzurları 
olur şeklindeki beyanına da iştirak edemiyo
rum. Hakikaten bu da geniş bir kütleyi ilgilen
diriyordu. Meclis benimsedi, âdeta yeniden bir 
kanun tedvin etti, bir numara dedi, iki nu
mara dedi, birinci madde dedi, ikinci madde 
dedi ve en lüzumlu tarafını çıkardı. Şimdi, iki 
senede çıkanlamıyan, Anayasanın iki senede 
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çıkarılmasını şart koşmasına rağmen çok önem
li olması bakımından iki senede çıkanlamı
yan bir kanunun bugün ehemmiyeti o derece 
aşikâr olduğu halde ve daha birinci, ikinci 
maddelerinde müteaddit arkadaşlar konuşup, 
müteaddit ayrı görüşler belirtilmesi karşısın
da komisyonun bu kanunu geri almasında isa
bet vardır. Kaldı ki, her maddeyi bu derece 
büyük münakaşalarla geçirecek olursak arka
daşımızın ifade ettiği, Reşit Ülker arkadaşımı
zın ifade ettiği husus meydana çıkar. Yani biz, 
bu kanunu bu tasarıyı görüşmeğe geçtiğimiz 
takdirde öyle inanıyoruz ki ; o zaman kendisi
nin dolayısiylc işaret ettikleri, Reşit Ülker ar
kadaşımızı tanıdığım için kendilerini tenzih 
ederim, ama endişemiz varit olur, Devlet me
murları kanun tasarısını çıkaramamak tehlike
siyle karşı karşıya kalırız. Bu usuli münakaşa
lar hakikaten çok sayılı olan günlerimizi, çok 
sayılı olan dakikalarımızı kaybettirmektedir. 
Devlet Personel Kanununun biran evvel çıkma
sını da sağlıyaeak olan bu teklife iltifat etme
nizi ve daha iyi, daha sıhhatli bir tasarının gel
mesini teminen, Komisyonun iştirak ettiği bu 
önergeye iltifat etmenizi hürmetlerimle arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Vardarlı, önergenin 
aleyhinde buyurunuz. 

SABRI VARDARLI (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar, eğer iki - üç gündür tatbik et
mekte bulunduğumuz usullerin bir emsal ola
rak yerleşmesi endişesi bende olmasaydı bu 
mevzuda söz almak ihtiyacını hissetmezdim. 
Ama görüyorum ki, bir kanunun çabuk çıkarıl
masını temin, bir kanunun, zaten çıkması mu
hakkak olan bir kanunun biran evvel çıkarıl
masını temin için, birçok kanunların çıkarıla-
mamasmı öngören usullere varıyoruz. Bu, em
sal haline gelirse önümüzdeki parlâmento tat
bikatında kötü örnekler olarak karşımıza çıka
caktır. Encümenin bu şekilde bir takrirle bu ta
sarıyı geri alması halinde ne olacaktır? Arka
daşlar, bunun artık bir daha buraya gelmesi 
için, yeni gelecek Parlâmentoda yeni bir teklif 
veya tasarı halinde her tarafı teker teker yeni
de a elden geçirilecek, yani bu, iki sene, üç se
ne daha çıkmayacaktır. Arkadaşlar, yeni mües
seseler kurarken, Damştayı yeniden kurarken, 
vem bâzı müesseseleri kuralken Yargıtay*. teş
kilât kanunundan mahrum bırakmak bizim hak-
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kımız olmamalıdır. Buraya kadar geldikten, bu 
hale getirdikten sonra elverir ki arkadaşlarımız
da çalışma azmi olsun, 24 e kadar, sabaha ka
dar oturalım, üzerinde tartışalım. Takrire iti
bar etmiyclim, kötü bir emsal yaratmıyalım. Bu
nu yapmıyalım arkadaşlar. * 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu, öncı genin 
lehinde. Vaktimizin büyük kısmını usulî mese
leleri tartışmakla geçiriyoruz. 

HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Çok 
değerli arkadaşlarım, sözlerime başlarken Yargı
tay Kanununu getiren değerli arkadaşlarımıza 
teşekkür etmek isterim. Cidden yeni Anayasa
mızın adalet müesseselerine, hususiyle Yargıta-
yımıza verdiği öneme muvazi olarak bir Yargı
tay kanununun düzenlenmesi icabetmektcçlir. 
Ancak bunu, Anayasamızın geçici 7 nci madde
sinin emri olarak mütalâa etmek isabetli bir dü
şünce olamaz kanısındayım. Anayasamızın ge
çici 7 nci maddesi aynen, «Bu Anayasa ile ka
bul edilmiş olan yeni organ, kurum ve kurulla
rın kuruluş ve işleyişleriyle ilgili kanunlar, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısından 
başlıyarak en geç altı ay içinde ve bu Anayasa 
ile konulması emredilen diğer kanunlar da en 
geç iki yıl içinde çıkarılır.» der. 

Şimdi, en geç iki yıl içinde çıkarılması ica-
beden kanunlar, kuruluşların, kanunları olma
yan, yeniden kanun getirilmesi icabeden husus
lardır. Aksi hal bugünkü bütün mevzuatı inkâr 
olur. Yargıtaym bugün, bugünkü Anayasanın 
esprisi içinde olmasa dahi bir Temyiz Mahkeme
si Teşkilât Kanunu vardır. Gönül isterdi ki, 
sözlerimin başında arz ettiğim gibi, bugünkü 
Anayasa nizamı içinde yeni bir Yargıtay Ka
nunu da hazırlansın. Ancak bu kanun, Yargıtay 
kanun teklifi gündeme alındıktan sonra belki 
Heyeti Âliycniz içinde hatırlıyacaklar vardır, 
ben gündem dışı konuşmalarımla ödeneklerin ay
rılmasını istedim. Bunun sebebi, ödeneklerin çık-
mıyacağı endişesi idi. Çünkü Yargıtay Kanunu 
değerli Paksüt arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 
birçok yeni, güzel hükümlerle birlikte esa<. iti
bariyle Yargıtayın bugün muhıacclduğu düze
ni getirecek hükümlerden mahrumdur. Her mad
desi, aşağı yukarı her maddesi diyorum, uzun 
tartışmalara yol açacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, bugün Yargıtay Batı 
memleketlerindeki emsaline nazaran en az 40 
misli, 20 misli iş altında çalışmaktadır. Eunla-

17 . 6 . 1985 O : 2 
rm çalışma şeklini bilhassa, teklifte bulunmıyan 
esaslarla düzenlemek icabeder. Bizde istinaf 
mahkemeleri yoktur. Binaenaleyh, bütün bunla
rı da nazarı itibara alarak Yargıtay Kanununa 
daha esaslı hükümlerle mükemmel bir şekil ver
mek icabeder. Bu itibarla önerge yerindedir. 
Lütfen iltifat edin. Bu aceleye gelecek bir ka
nun değildir. Aksi halde muhterem arkadaşlar, 
size kesinlikle temin ederim ki, diğer kanunları 
da ele almak imkânı olmadan Meclisin büyük 
zamanını alacak ve esas matlubolan kanun da 
çıkmayacaktır. Önergeye iltifat etmenizi rica 
eder, teşekkürlerimi saygılarımla sunarım efen
dim. 

BAŞKAN — Yargıtay kanunu teklifinin 
1 nci maddesi komisyonun talebi ve Meclisin 
karariylc komisyona iade edilmiştir. İkinci mad
desinin müzakeresi sırasında komisyon, devam 
edecek bütün maddelerin topyekûn komisyona 
tevdii ile yeniden görüşülmesi ve ona göre Mec
lise yeniden getirilmesini istemiştir. Buna göre 
de bir arkadaşımız önerge vermiştir, önergeyi 
tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

(Konya Milletvekili Rüştü özal'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İki lehte, iki aleyhte arkadaşı
mız konuşmuştur. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Yargıtay kanunu teklifinin mütebaki mad
deleri komisyona iade edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; öncelikle görüşül
mesi kararlaştırılan işlerin 1 numaralı kısmım 
bitirmiş bulunmaktayız. 

Şimdi, Devlet memurları kanunu tasarısı 
üzerindeki müzakereye geçeceğiz. 

2. — Devlet memurları kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisaı Üyesi 
Rasim Hancıoğlu ve Kastamonu Milletvekili 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Ticaret Vekâ
leti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Ka
nuna ek 21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Ko
ylunun 3 ncü maddesinin tadiline, mezkûr ka
nuna 4 madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu 
ve 3 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kayseri Milletvekili 
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Mehmet Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret Ba
kanlığının vazife ve teşkilâtına dair 3614 sa
yılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair, İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma'nın, Ticaret Bakanlığı teşkilât 
ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kütahya Milletvekili 
Sadrettin Tosbi ve 7 arkadaşının Ticaret Ba
kanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 3314 sayılı 
Kanuna ek 4442 sayılı Kanuna ek Kanun; Edir
ne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Emeklilik 
Kanununa ek Kanun, İçel Milletvekili Yahya 
Dermancı ve 2 arkadaşının, Emekli Sandığına 
dâhil memurları ev sahibi yapmak amacı ile 
sermaye tahsisi hakkında; Cumhuriyet Senatosu 
tzmir Üyesi tzzet Birand ile Cumhuriyet Se
natosu Manisa Üyesi Refik Ulusofun, ek gö
rev ve aylık ödenekleri namı altında 1962 malî 
yılı Bütçesinden her hangi bir tediye, yapılma
ması hakkında, tçel Milletvekili Mazhar Arı-
kanhn, Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Eği
tim, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Tarım, Çalışma, Ticaret, Sanayi, Turizm 
ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından ikişer 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/723, 2/479, 800, 488, 483, 663, 753, 798, 73, 
667) (S. Sayısı: 977) (1) 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde, Devlet perso
nel kanunu tasarısı üzerinde görüşmeler cereyan 
etmiş ve tasarının tümü üzerinde görüş teatisinde 
bulunacak arkadaşlarımız konuşmuşlar idi. Bu
gün sırasiyle söz almış bulunan arkadaşlarımı
zın isimlerini kaldığımız yerden tekrar okuyo
rum. 

Sayın îlhami Ertem, lehinde konuşmuştu. Sa
yın Ali Dizman aleyhinde konuşmuştu, Sayın İh
san AtaÖv... 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Sayın Başkanım, 
Komisyonda bulunduğum için geçmiş. Birinci sı-

(1) 977 sıra sayılı basmayazı 16 . 6 . 1965 
tarihli 129 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 
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rada söz istemiştim. Şimdi tekrar söz verilmesini 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Lehinde veya aleyhinde veya 
üzerinde olarak işaret ediniz. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Üzerinde, 
FAHİR GİRİTLIOĞLU (Edirne) — Ben de 

üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Giritlioğhı da üzerinde 

söz istiyorlar. 
Sayın özal, sizi dün tesbit edilen sıranın ar

kasına ilâve ettim. 
Şimdi Sayın Ataöv üzerinde söz istemiş bu

lunduğunuza göre, listenin altına ilâve ediyo
rum. Tasnif edilen sıra üzerinden, üzerinde ko
nuşacak olan Sayın Turhan Bilgin'c veriyorum. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Beni en 
sona dâhil ediniz. 

BAŞKAN — Peki. Sayın Güven siz lehinde, 
aleyhinde, üzerinde?... 

MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Üzerinde 
efendim. 

BAŞKAN — Üzerinde, daha evvel yazmıştım 
sizi. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Ben sıramı 
Sayın Güven'e veriyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Ülker zatıâlinizin söz aldığınıza dair 

burada bir kayıt yok. Şimdi mi efendim, dün
kü birleşimde mi istemiştiniz 1 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bugün iki saat 
evvel üzerinde konuşmak için söz istemiştim. 

BAŞKAN — Bugün iki saat evvel istediniz, 
peki. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) —_Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Yazdım efendim, sizi. 
Sayın Turhan Bilgin sıraya dâhil olmuştur. 

Üzerindeki görüşmelerde sırası gelmiştir. Yeri
ni yine üzerinde söz istiyen Sayın Muhittin Gü
ven'e terk etiği için Sayın Muhittin Güvcn'in 
sırası gelmiştir. Buyurunuz Sayın Muhittin Gü
ven, kanun tümü üzerinde. 

Sayın Demirayl. 
TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Ben de 

yazılı olarak müracaat etmiştim. 
BAŞKAN — Ne zaman müracaat ettiniz 

efendim 1 
TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Dün mü

racaat ettim. 
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BAŞKAN — Bir dakika Sayın Güven. Efen

dim yazılı olarak bir tane müraeaatiniz var. O 
da konuşmaların lehinde, aleyhinde ve üzerinde 
olarak sırasiyle konuşulması hakkındadır. 

TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — O değil 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim bendenize intikal et
memiştir. Nereye gönderdiniz Sayın Demiray? 

TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Dün yazı 
ile verdim, efendim. 

BAŞKAN — Şu ana kadar bana intikal et
medi. Sizi de yazıyorum. 

Buyurun Sayın Güven. 
MUHİTTİN GÜVEN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, muhakkak ki, 
Meclisimiz huzuruna gelmiş olan kanunlar ara
sında en mühim vasfa sahibolan bir kanun ile 
karşı karşıya bulunuyoruz. Bu da Devlet me
murları kanun tasarısıdır. 

Bütün gayretlerimiz, teşriî faaliyet devresi 
içinde bir ikbal ve hattâ bir yeniden inşa mahi
yetindedir. Bu kanunun hüviyeti kanaatimce 
budur. Fakat meseleleri eğer iyi vaz'etmezsek ve 
bu vaz'ın içinde kanunların yerlerini iyi kura
mazsak ve kanunlar içindeki prensiplerde kıy
metlendirmeyi eğer iyi yapamazsak, çıkaracağı
mız mevzuatın tatbikatı yine bizi rahatsızlıkla
ra, şikâyetlere sevk edecektir. Ben bu kanun 
üzerindeki görüşlerimi bu zaviyeden kıymetlen
dirmeye çalışacağım. Kanunun gerekçesini oku
duğumuz zaman daha birinci cümlesinde şunu 
görüyoruz. Diyor ki, kanun tasarısı : 

«Zarureti üzerinde herkesin görüş birliğine 
vardığı bir reformun, Devlet personeli reformu
nun başlangıcını teşkil etmekte ve birçok bakım
dan bunun .temellerini kurmaktadır.» Demek ki, 
önümüze getirilen kanun bir temel koyucu vasfm-
dadır, bir başlangıç mahiyetindedir. Fakat oku
duğum zaman görüyorum ki, başlangıç değil esas 
ihtiva etmektedir. Tahliller var, tenkidler var, 
mazide geçirdiğimiz tecrübelerin ifadesi var. 
Usuller, haklar, vecibelerde eşitlik ve yeknesaklı
ğın temini, mevcut sistemin bünyesinde gedikle
rin mevcut bulunması ve dolayısiyle aksamala
rın neticesinde hizmetteki elemanların, hizmeti 
terki, verimin düşmesine ve hizmet etme şevkinin 
azalması gibi keyfiyetler ve bunlara ait şikâyet
ler gerekçede yer almış bulunmaktadır. Gayet 
tabiîdir ki, bu gibi şikâyetleri gidermek için 
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bâzı prensiplerin evvelki kanunlardan da istifa
de edilerek, değiştirilerek yeniden ele alınması 
bahis mevzuu olmuştur ve nihayet yeni kanunun 
getiriliş mecburiyeti, bir plânlı devreye girişin 
esbabı mucibesi olarak ortaya getirilmiştir. Bun
da da bilhassa plânla beraber «beşeri unsur» ta
biri kullanılmıştır. Ben bu tabiri yerinde bulmu
yorum. Aslında «insan unsuru» olması lâzımdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben konuyu 
şu şekilde incelemeye çalışacağım. Evvelâ cemi
yet içinde ihtiyaçlar vardır. Bu ihtiyaçların 
karşılığında da yapılacak bir iş vardır, görüle
cek bir hizmet vardır. Demek oluyor ki, her şey
den evvel ihtiyacın karşılığında görülen hizme
tin ve bu hizmette arz edilen işin üzerinde bil
hassa durmak lâzımgelecektir. Nedir bu? İşin 
cinsidir, işin mahiyetidir ve işin ehemmiyetidir. 
Ayrıca cinsi, mahiyeti ve ehemmiyetiyle birlikte 
işin zaman ölçüsü içinde yerinde kullanılması ve 
kıymctlendirilmesidir. Gayet tabiîdir ki, işi bu 
vasıflariyle değerlendirecek olan insan unsuru
dur. O zaman insan unsurunun vasfı, insan un
surunun yetiştirilmesi, ihtiyaçlara ve işe göre 
değerlendirilmesi lâzımgelecektir. Bunun yanı-
başmda insan unsurunun yerinde kullanılması 
bahis mevzuu olacaktır. Yerinde kullanılmasiyle 
birlikte iyi kullanılması da bahis mevzuu ola
caktır. O zaman yerinde ve iyi kullanılacak in
sanların iyi bir organizasyon içinde kullanılması 
lâzımgelecektir. Bu, teşkilât; bu, teçhizat; bu ik
mal meselesidir. Malî ve maddi yönleriyle çok 
yakından ilgilidir. Gayet tabiîdir ki, işin cinsi, 
mahiyeti, ehemmiyeti ve bunu kıymetlendirecek 
olan- insan unsurunun yerinde ve iyi kullanılma
sı meselesi bir zaman unsuru içinde mütalâa 
edilmek mecburiyeti vardır. O zaman işin insan 
eli ile icrasında, zaman unsurunun da iyi kulla
nılması bahis mevzuu olacaktır. 

Gayet tabiîdir ki, bütün bunlarla beraber in
san unsurunun verimini temin edebilmek için 
onun asgari medeni ihtiyaçlarını mümkün hale 
getirecok malî unsurlarını, maddi unsurlarını 
mütalâa etmek gerekecektir. Demek ki, buna ait 
asgari ölçülerin tâyini bahis mevzuudur. Bunun 
arkasından ise işi yapacak ve zaman içinde iyi 
bir halde kullanacak olan insan unsurunun mu
rakabesi ve kontrolü mevzuu bahistir. Eğer başı
boş bırakılmış ciddî ve samimî bir kontroldan, 
ilmî ve ciddî bir kontrolden uzak kalırsa, insan
lar, elbette ki, iş güçlerini iyi bir şekilde istimal 
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etmıyecelderdir. O zaman kontrol ve murakabe ' 
keyfiyeti, hizmet ifasında çok mühim bir yer iş- \ 
gal etmektedir. Kanunun içinde yer alan esas 
unsurların en ehemmiyetlisi liyakat meselesidir, j 

Terfiler, terfihler ve tevcihler elbette ki, li- ', 
yâkate bağlanmalıdır. Fakat liyâkatten evvel bir 
meseleyi de düşünmek gerekir. Her şeyden ev
vel biz çalışan hizmetlilerimizi, memurlarımızı 
normal iş yapar hale getirmek mecburiyetinde
yiz. Liyâkat, normal işi yapanın üzerinde bir 
vasıftır. Bu ölçü o şekilde kullanılmalıdır. Nor
mali yapar hale getirmek için elbetteki persone
lin bu istikamette eğitilmesi lâzımgelmektedir. 
Bu eğitime ve öğretime halen Devle mekanizma
sı içinde yer almış olan memurlara müteveccih 
olmakla beraber, yeni yetişen insanlara, eleman
lara müteveccih olmalıdır. 

Demekki birisi, bugünkü hale müteveccih 
olan bir gayret, diğeri, istikbale müteveccih olan 
bir vâde dairesinde kıymetlendirme olacaktır. 

Kıymetli arkadaşlarım, Devlet mekanizma
mızı bugünkü hali ile mütalâa edecek ve gözden 
geçirecek olursak, üzüntü ile görürüz ki, büyük, 
iyi niyetlerle, çalışma gayretleri içinde bulunan 
memurlarımızın veriminden ekseriya hoşnut ol
mamaktayız. Çalışma tarzı, muamele tarzı üze
rindeki şikâyetler ekseriyetle ortaya çıkmakta
dır. Bu, neden böyle olmaktadır? Sözlerimin ba
şından beri ifade ettiğim gibi, daha hâlâ biz 
kendi bünyemizde işlerimizin ne olduğunu bile
memekteyiz; vasfı itibariyle kıymetlendirilmesi 
itibariyle ve yeri itibariyle bilmemekteyiz. Her 
şeyden evvel çıkacak olan Devlet Memurları ka
nun tasarısının faydalı bir yolda kullanılabil
mesi ve netice alınabilmesi için her şeyden evvel 
Devlet hizmetindeki işlerin ne olduğunun bilin
mesi ve bunların ölçülerinin tesbiti gerekir. Eğer 
bu olmazsa, bugünkü halin içinden kurtulma
mız mümkün değildir. Kadro şişkinliklerinden 
şikâyet edeceğiz, verimsiz memurlardan şikâyet 
edeceğiz, bir de çok yük taşıyan memurlar şikâ
yetle bize ve Devlete karşı ortaya çıkacak. 
O zaman büyük bir düşünce ve iyi niyetle ha
zırlanmış olan bu kanunun yalnız kanun olarak 
çıkartılmasının kâfi olmadığını tesbit etmek 
mecburiyeti vardır. Bunun yanı başında Devlet 
mekanizması içindeki hizmetlerin söylediğim çer
çeve içine biran evvel alınması ve hangi işin han
gi hizmetin hangi ölçü içinde ve zaman ölçüsü 
içinde yapılabileceğinin tesbiti dolayısiyle hiz-
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mete alman görevlilerden, bu görevlerin netice
sinin beklenmesi lâzımgelmektedir. Bu yapılma
dığı müddetçe, yine zaman israfı, emek israfı' 
devam edecek, bunun yanıbaşmda her sene kad
ro talepleriyle karşı karşıya kalacağız. Ben, di
ğer mevzularda da ve imar ve İskân Bakanlığı 
bütçesinde de işaret ettiğim gibi, asıl olarak in
san unsurunun üzerinde ehemmiyetle durulma
sına tekrar dokunacağım. Ve kanunun çıkarıl
masından dahi ziyade bu meselelerin Devlet bün
yesi içinde mütalâa edilmesinin lüzum ve mec
buriyetine işaret edeceğim. Büyük bir fedakâr
lık ve feragatle çalışma arzusu içinde olan me
murlarımızın gelecekteki hayatını, aldığı para
nın karşısında hakkının sahibi olan insanların 
itminanı içinde hizmete devam etmesi imkânının 
bağışlanmasını rica edeceğim. Ve kanunun da 
bu şekilde kıymetlendirilmesini bilhassa istirham 
ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —- Sayın Hilmi Baydur, lehinde... 
Yok. 

Aleyhinde başka söz istiyen olmadığına göre 
şu ana kadar, üzerinde söz istiyenlere sırasiyle 
söz vereceğim. Sayın Kadri özek?.. Yok. 

Sayın Sabahattin Savacı lehinde söz istediniz 
değil mi? 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Evet.' 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümü^ane) — 

Muhterem arkadaşlarım, geri kalmış memleket
lerin, yahut ilerleme çabası içinde gelişme halin
de olan memleketlerin bir derdi vardır; O da 
âmme hizmeti personeli... ilerlemiş memleketler 
bu problemi çoktan bir hal yoluna koymuşlar 
fakat yeni gelişmekte olan memleketler bunu he
nüz halledememişlerdir ve bu mesele, cemiyetin 
durumuna gör, ileri seviyesine göre personel ida
resi, personel seviyesi değişmektedir. Bu itibar
la, geri kalmış memleketlerin bir talihsizliği de 
burada kendisini gösteriyor; iyi elemandan 
mahrumdurlar. Bu noktadan geri kalmış memle
ketler en iyi kalkınma plânlarını, en iyi reform
ları hazırlasalar, kanun halinde, tatbikat halin
de ortaya koysalar, bunu tatbik edecek eleman
dan mahrumdurlar. Bilhassa iyi idareci ve iyi 
te'knisyen, teknik elemandan mahrumdurlar. Bu 
itibarla bunların bütün arzuları, bütün emelleri* 
bu kitaplar içerisinde kalır, tatbik mevkiine ko-. 
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bulamaz ve o talihsiz olarak vasıflandırdığım I 
noktadan bir adım dahi ileri atamazlar. Memîe- I 
ketimiz de çok gen kalmış bir memleket adde- I 
dilemezse de geri kalmış memleketler arasında I 
sayılmakta fakat geniş bir tarihî ve uzun Devlet I 
tecrübesi itibariyle yeni istiklâllerine kavuşan I 
memleketlerin durumunda değildir. Onlardan I 
çok daha talihli durumdadır. Ve olmak istediği I 
kalkınma tedbirlerini, sosyal, ekonomik tedbir- I 
leri uygulayacak elemanları kısa zamanda yetiş- | 
tirmek ve tatbikat sahasında bunlardan istifade I 
etmek imkânına sahiptir. I 

Muhterem arkadaşlarım, kalkınma halinde J 
olan memleketlerin bu kalkınmalarının iki ucu j 
vardır; birisi ekonomik kalkınmaları, diğeri de I 
sosyal ve kültürel kalkınmalarıdır. Bunları tat- I 
bik edecek memurun hususi vasıflara sahibol- I 
ması lâzımgelir. tşte ilerlemiş memleketlerde I 
kurulmuş mekanizma, kendiliğinden işler ve o I 
memleketlerin seviyesine uygun, kolaylıkla bu I 
çark dönerken, geri kalmış memleketlerde huşu- I 
si yetiştirilmiş, hususi ihtimam görmüş memur- I 
lara ihtiyaç gösterir. Bu memurlar hem memle- I 
ketlerinin ekonomik meselelerin, memleketimiz- I 
de olduğu gibi, hem sosyal meselelerini, hem I 
halkın kültür meselelerini halletmek durumun- I 
dadır ve bir lider, öncü durumundadır. Bu sınıf I 
üzerine, geri kalmış memleketlerdeki personel I 
idaresinin üzerine düşen büyük yük işte bura- I 
dadı?. Bu itibarla, bu kanunla ele alman husus I 
Türkiye'nin geniş mânada ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınması da derpiş edilmiş bulun- I 
maktadır. Vaktiyle Devletler yalnızca, işte he- I 
pinizin bildiği gibi, bir jandarma devletinden, 
bir polis devletinden, devletin yalnız içte siyasi I 
emirlerini icra ile mükellef v memurlar vardı. I 
Halbuki şimdi, yukarda arz ettiğim gibi, mem- I 
leketin geniş problemlerini o vatanın sathında I 
tatbik edecek insanlar olarak ele alınmaktadır, j 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun ile Türki- I 
ye'de öteden beri özlenen bir idari reforma ilk 
adım atılmaktadır. I 

Bunun ,bu kanunla, bu arzunun tamamiyle 
kemaliyle gerçekleşeceğine kaani değilim. Fakat 
bununla beraber bir müspet adım atıldığına ina
nıyorum. Türkiye'de âmme hizmeti memurlar 
itibariyle, arkadaşlarım samimiyetle arz edeyim 
ki, memurlarımızın feragatla çalışmalarına rağ
men ekonomik Devlet idaresi bakımından, per
sonel idaresi pahalıdır arkadaşlar. Bakamlar ve- | 
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rilir ve denir ki, işte şu kadar kimseye şu kadar 
memur düşer. Bu, nazaridir arkadaşlarım. Fa
raza Belçika'da yüz kişiye şu kadar memur, Ho-
lânda'da, İngiltere'de yüz kişiye şu kadar me
mur düşer, fakat oralardaki âmme hizmetinin 
miktar ve vüsatiyle bizim memleketimizdeki âm
me hizmetinin miktar ve vüsati arasında çok 
fark vardır. Bu hesapların esasına girildiğinde 
Türkiye'de âmme hizmetinin mükellef bakımın
dan pahalı olduğu meydana çıkar. Bu kanunla 
bu hususta, bir tanzim ve tenkisata gitmeden 
bir reform ve bir ekonomik devlet idaresi, dev
let personeli kurulması istikametinde de bir 
adım atılmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, memurun, Devlet 
personelinin, Devlete karşı bir sadakat vazifesi 
vardır. Bunu her halükârda bir vazife namusu 
ile yerine getirmesi lâzımgelir. İktidarda kim 
olursa olsun, memur hangi düşünceye, hangi ka
naate sahibolursa olsun bu gereğe, bu vazife na
musuna riayet etmesi lâzımgelir. Buna mukabil 
memur da o Devletten, o organizasyondan temi
nata muhtaçtır. O teminat da işte bu kanunla 
getirilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, demokratik sistem
lerde memur tanzimi, memur idaresinin şişkin
liği sebebiyle tenkisat düşünülemez. Ancak yine 
demokratik usullere göre ve tedrici surette tan
zimi düşünülür. Fakat buna .mukabil totaliter 
idarelerde tenkisat yapılır. Çıkarılan bir emir
nameyle memurların hizmetleri ve sosyal du
rumları nazarı itibara alınmadan listeler halin
de vazifelerine son verilir. Bu kürsüden memur 
arkadaşlarıma, bilhassa demokratik rejimin ken
dilerine de, kendileri için de teminat olduğunu 
bu vesile ile ifade etmek isterim. Muhakkak ki, 
biz de demokratik rejimin inanmış kimseleri ola
rak memur rejiminin pahalı ve şişkin olmasına 
rağmen ,bunun demokratik usullerle bir tanzi
mine gidilmesine, bu yolun tercih edilmesine ta
raftarız. 

Muhterem arkadaşlarım; bu tasarı ile birçok 
şikâyetler, birçok haksızlıklar giderilmiş olacak
tır. Modern personel idaresinin bir örneği mem
leketimizde kurulmuş olacaktır. Esasen Cumhu
riyet devriyle beraber Türkiye'de âmme hizmeti 
modern istikamette bâzı adımlar atmıştır. Esasen 
bugün böyle çok ileri sayılabilecek bir adım at
mamızın mesnedini de, tabanını da vaktiyle at
mış olduğumuz adımlar teşkü etmektedir. Eğer 

- 186 — 



M. Meclisi B : 130 
bu adımları vaktiyle atmamış olsaydık, bu tasa
rıyı, ileri sayılan bu tasarıyı bugün tatbik ka
biliyeti olacağına inanarak görüşmeye cesaret 
edemezdik. r 

Muhterem arkadaşlarım, hizmette nazarı iti
bara alınması lâzımgelen bir husus da vazife 
taksimi, yani organizasyon, geniş mânasında ve 
bu organizasyonu yürütecek idareci kadro ve 
bu organizasyon içinde çalışacak vasıflı insan 
mevzuudur. Bu da bir eğitim işidir. Hem memu
riyete alınmada, eğitim, yetiştirme ve muayyen 
bir tahsil, hem de memuriyete alındıktan sonra 
işin başında ve işin içinde eğitim, tşte bu tasarı 
bu iki önemli unsuru da kapsamına almış bulun
maktadır. Bu tasarının önemli bir hususu da mo
dern ücret sistemlerine yakın bir sistemi kabul 
etmiş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, öteden beri memurlar 
arasında ücretler konusunda şikâyetler olmakta
dır. Bendeniz vaktiyle bir yerde memur iken, 
üzülerek ifade edeyim, oranın kumandanı olan 
Korgeneral rütbesinde şimdi merhum olan muh
terem bir zat beni dairemde ziyaret etmişti. Ben
deniz bu muhterem merhum Korgeneral ile gö
rüşürken masamın üzerinde seferberlik dolayı-
siyle, şimdi Sivil Savunmaya devredilmiştir, ev
rakı bulunan bir memura gözü ilişti. Ve uzana
rak aldı, bu memur o gün bir bankanın müdürü 
idi. Bana bu memurun tahsilini sordu, tahsili
ni, yaşını ve diğer geçirdiği safhaları anlattım. 
Tahsili mektebi iptidai yazıyordu. Miktarlar ha
tırımda değil ama, muhterem arkadaşlarıma arz 
edeyim, bir Korgeneral maaşı ile bir mektebi ip
tidai mezunu olan bir zatın maaşı arasında 
% 100 fark vardı arkadaşlar, işte memurlar ara
sındaki şikâyet buradan doğmaktadır muhterem 
arkadaşlarım. Devlette hizmetlere göre sınıf
landırmalar yapılacak, hizmetin önemine göre 
ücretler takdir edilecektir, işte bu tasarı bu şi
kâyetleri geniş surette önliyceek unsurları ih
tiva etmektedir. Üzülerek geçmiş, on yıl evvel
ki bir hâtrıayı size naklettim. Bu şikâyetler bu 
tasarı He epeyce bir miktar sona ermiş buluna
caktır. 

Muhterem arkadaşlar, ücretlerin tesbitinde 
esas itibariyle bütçe imkânlarını ve memleketin 
ekonomik şartlarını nazarı itibara alan bir sis
tem kurulmuştur. Bu sistemin işlemesi bir kat
sayı ile mümkün olacak ve bunu da Yüksek He-
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yetiniz tesbit edecektir. Parlâmento, millî irade 
her yıl milletin hizmetinde bulunan memurların 
ihtiyaçlarını ve imkânlarını karşılaştırmak sure
tiyle bunu her yıl yeniden tesbit etme imkânına 
ve yetkisine sahibolacaktır. Kanunun modern 
bir ciheti, üstün bir ciheti de burasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, demokratik idare
lerde halkla memur münasebetleri çok kesiftir. 
Bilhassa küçük memurlar bakımından bu müna
sebet önem kesbeder. Bu küçük memurların, bu 
tasarı içerisinde hizmetlerinin önemine uygun 
şekilde ele alınmış olması, bilhassa ücret sistem
lerini, sosyal ücret unsurlarını da içine alacak 
şekilde nazarı itibara alınmış olması kanunun 
ileri bir unsurunu teşkil etmektedir. Devletimi
zi halka, hizmetleri halka götüren işte bu geniş 
surette memur pramidinin tabanını bu memur
lar teşkil etmektedir. Bunların huzur içinde ol
maları, âdil ücret almaları ve şikâyetlerden, ra
hatsızlıklardan, siyasi baskılardan uzak bulun
maları bu kanunla teminat altına alınmış bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, vaktiyle Türkiye'nin 
âmme hizmetinin işleyişi bakımından memurla 
halk arasında bâzı soğukluk, bir itimazsızlık hâ
sıl olmuştur. Bu itimazsızlık Cumhuriyet dev
rinde bütün çabalara rağmen tamamiyle gide-
rilmemiştir. Devleti memurun şahsında gören 
halk, memura duymuş olduğu itimatsızlığı ay
nen Devlet için de muhafaza ctmiştjr. İşte bu 
tasan -ilc bu yıkılmalıdır. Ve bu tasarı bu gücü, 
bu-kuvveti içinde taşıyorsa işte en büyük ka
zancımız bu noktada olacaktır. 

Bir de, Devletten her şeyi bekleme; bu da, 
plânımızın tedvininde toplum kalkıması mev
zuu görüşülürken Yüce Heyetinizde müzakere 
konusu olmuştu. Ne Devletten her şeyi bekle
mek, ne de Devlete itimatsızlık göstermek. Dev
lete yardımcı olmak toplum kalkınmasını rca-
lize edecek halkla memur münasebetini tesis et
mek zorundayız, işte bu tasarı buna bir katgıda 
bulunuyorsa bu da bir kazanç olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarı, memuriye
te alınmada, maddelerini tetkik ettiğimizde gö
receğimiz gibi, objektif esaslar getirmekte, çok 
evvelden ilân edilmekte ve bu ilân ile bütün 
herkese, ona talip çıkma eşit fırsatını vermek
tedir. Terfide objektif usuller benimsenmekte, 
açık tezkiye usulü bu tasarı ile benimsenmektedir. 
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Çalışmada, bilhassa memurun cesaretle vcmesu-
liyet şuuru içinde vazife görmesini sağlıyacak, 
yalnız Memlekete fenalık etmemek, kanunları 
çiğnememek şartı ile, hizmet etmek şuur ve ima
nını muhafaza edecek bir memur ruhu, memur 
esprisi bu kanunla tesis edilmeye gayret edil
mektedir. Memur rahatlıkla inandığı yolda, 
kanunlara aykırı olmıyan icrada bulunacak, 
aleyhinde açılacak dâvalar Devlet aleyhine 
açılacaktır. Bu da memur için bir teminat ola
caktır. 

Yukarıda arz ettiğim gibi imtiyazlı ücret 
sistemi yerine 03it hizmete, eşit ücret; esası 
prensip itibariyle benimsenmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, kısa kısa izahatım
la bu tasarının Türk memur rejiminde bir refor
mun ilk basamağı olacağım arza çalıştım.Raş-
langıç. sözlerimde ifade ettiğim gibi, kusurları 
da olabilir, fakat kusurları ile beraber en iyi 
tetkikten geçmiş ve hazırlanmış, huzurunuza 
gelmiş olan bu tasarının uzun bir mazisi vardır. 
Halka, basma, ilim müesselerimize intikal et
miş, onların görüşleri her derecede, her safha
da alınmış bir tasarıdır. Tasarının şahsan 1c-
hindeyim. Lehinde oy kullanacağım. Tasarının 
bir an evvel kanunlaşmasına Yüce Heyetinizin 
yardımcı olmasını temenni ederim. Saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener?... Yok. 
Sayın Mulıiddin Güven, demin konuştu. 
Sayın Rüştü özal. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Bendenizin ko

nuşmam biraz uzun sürecek müsaade buyurur
sanız, daha sonra konuşayım. 

BAŞKAN 20 dakikalık süre içinde ikmal 
cdemezmisiniz ? 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Edemem. , 
BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu? 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Ben de 

20 dakikaya sığdıramam. 
BAŞKAN — Peki, Sayın Reşit Ülekcr, bu

yurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, Devlet varlığının kendisi memur kad-
rosiyle vücut bulur. Devletle memur arasında 
çözülmez bir bağ vardır. Devlet inancını Devle
te bağlı memurlarla gerçekleştirebiliriz. İşte bu 
sebeple Devlet memurlarının bulunduğu duru
mu Devletin bulunduğu durum olarak kabul et
mek mümkündür. 
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Devlet personelinde reform tarihimizde dai

ma üzerinde durulan önemli bir konu olmuştur. 
Cumhuriyet çağı, Memurin Kanununun ve 

barem kanunlarının önemli bir merhale teşkil et
tiğini kabul etmek lâzımdır. Yapılan işeri tari
hî şartlar içinde mütalâa etmek lâzımdır. 

Bilhassa ikinci Cihan Harbinden sonraki 
şartlar altında mevcut sistem tamamen içinden 
çıkılmaz ve adaletsiz bir hale gelmiştir. 

Hele Devlet sektörünün yanında gelişen özel 
teşebbüsün daha iyi şartlar sağlaması, uluslara
rası münasebetlerin artması memurlar üzerinde
ki siyasi baskıların had şekle varması, göz nu
ruyla yetiştirilmiş değerli memurlarımızın bir 
kısmının özel teşebbüse ve şahsi teşebbüse ve 
dışta da daha iyi şartlı yerlere akın etmelerini 
gerektirmiştir. Doktorlarımızın durumu herkes
çe bilinmektedir. 

19G1 Anayasası ve bu Anayasayı meydana 
getiren durumlar dolayısiyle Devlet personeli
nin önemle ele alınmasını gerektirmiştir. Yeni 
Anayasamızla kuvvetler muvazenesi sistemi ve 
sistemin içinde teminatlı memuriyet hayatı esas 
alınmıştır. Bir taraftan Anayasamızın 34 ncü 
maddesinde ispat hakkı 4G ncı maddesinde me
murların sendika kurma hakları, 

58 nci maddesinde kamu hizmetine alınmada 
ödevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir 
ayrım gözetilmemesi esası, 59 ncu maddesinde 
mal bildirimi esası, 

G8 nci maddesinde seçimlerde aday olmanın 
memurluktan çekilmeleri şartına bağlanamıya-
cağı esası, 

82 nci maddesinde «Devlet memuru aylığı ile 
T. B. M. M. i üyeleri aylıkları arasında bağlantı 
kurulması» esası, 

114 neü maddesinde «İdarenin hiçbir eylem 
ve işleminin, hiçbir hakle, yargı mercilerinin de
netimi haricinde bırakılmaması, 

İdarenin işlemlerinden dolayı açılacak dâva
larda süre aşımının yazılı bildirim tarihinden 
başlaması, 

İdarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan 
zararları ödemekle yükümlü olması esası kabul 
edilmiştir. 

119 ncu maddesinde memurların siyasi parti
lere girememesi esası, 

Ve nihayet 117 ve 118 nci maddelerinde de, 
şimdi huzurunuzda görüşülmekte olan Devlet 
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Memurları Kanununun kaynağı olan prensipler I 
yer almıştır. 

Gerçekten Anayasamızın 117 nci maddesi ki, 
bu kanunun kaynağıdır, «Devletin ve diğer ka
mu tüzel kiplerinin, genel idare esaslarına göre 
yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetleri
nin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memur
lar eliyle görülür. 

Memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve 
yetkileri, hakları ve yükümleri, aylık ve ödenek
leri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.» 

İşte şimdi, Anayasanın emrettiği bu ka
nunu görüşmekteyiz. 

Yeni Anayasamız vefakâr ve cefakâr Türk 
memurlarına işte bunları getirmiştir. 

Bu gerçeklerin yanında hürriyet içinde 
plânlı kalkınma devrine girmiş bulunduğumuzu 
ve gerekçede de gayet yerinde ifade edildiği gi
bi; plânlar ne derecede mükemmel olursa ol
sun nihayet insan unsuru tarafından uygulandı
ğını, yatırımların ne derecede sağlam ve bol 
kaynaklara dayanırsa dayansın, yine insan un
suru tarafından uygulandığını unutmamak lâ
zımdır. 

Plânın başarısı yalnız plânlama teşkilâtından 
beklenemez. Güzel hazırlanmış plânların başarı
ya ulaşması Devlet memurlarının elindedir. 

İşte bu sebeplerden dolayı Devlet persone
linde reform düşüncesi, kalkınmanın ve hürri
yet içinde yaşamanın şartı olmuştur. Ve 5 Yıllık 
Plânda «İdarenin yeniden düzenlenmesi» başlığı 
altında ele alınmış ve anailkeleri ve metodu tes-
bit edilmiştir. 

Bugün ortaya konan tasarı 13 Aralık 19G3 
tarihli Devlet Personel Dairesi Kurulması hak
kındaki 1G1 sayılı Kanunla kurulup 2 Ma
yıs 1961 tarihinde fiilen çalışmaya başlıyan Dev
let Personel Dairesinin şimdiye kadar ki çalışma
larının neticesi olarak gelmiştir. 

Çalışmalara fiilen 19G2 de Hükümetin verdi
ği emirle başlanmış, önce bir cnrapor hazırlan
mış ilgililere ve kamu oyuna sunulmuştur. 

Bunu takiben temel ilkeleri getiren teklifler 
yine aynı şekilde kamu oyuna ve ilgililere dağı
tılmıştır. 

Bundan sonra temel ilkeler 21 Mayıs 19G3 
tarihli Resmî Gazetede Bakanlar Kurulu kararı 
olarak ilân edilmiştir. Nihayet 7 . 9 . 19G4 tari- I 
hinde Başbakan İnönü'nün imzasiylc Devlet 1 
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Personel Dairesince hazırlanan bu tasarı Yük
sek Meclisinize sunulmuş ve Geçici Karma Ko
misyonda uzun müzakerelerden sonra huzuru
nuza gelmiştir. 

Hemen hemen yalnız bu işleri incelemek ve 
hazırlamak için kurulan bir dairenin uzun ince
lemelerden sonra hazırlamış olduğu bu kanun 
esas itibariyle sistematik bir kanundur. 

Devlet İktisadi Teşebbüsleriyle mahallî ida
reler memurları için çıkarılacak kanunlarla Me
murlar Kanunu sistemi tamamlanmış olacaktır. 
Meclis huzuruna yalnızca Devlet Memurları Ka
nunu tasarısı gelmiştir. Bunun arkasından Dev
let İktisadi Teşebbüslerinde çalışan memurların 
kanunu, onunla birlikte belki ^eya ayrı olarak 
da mahallî idareler memurları için çıkarılacak 
kanunlarla Türkiye'de memurlar bir kanun 
manzumesi içerisine girmiş olacaktır. Tasarı her 
şeyden evvel Devlet memurları ile ilgili mevzu
atı derlemiş, toplamış ve tek bir metin haline ge
tirmiştir. Hakikaten bütün diğer esaslarını bir 
tarafa bırakırsak Türk hukukunda memurlarla 
ilgili, dağılmış yüzlerce, ki, çok büyük rakam
dır, yüzlerce kanunun bir el altında toplanması 
büyük bir hukukî hâdise teşkil edecek nitelikte
dir. 

Kanun tasarısının ele aldığı esaslara gelince; 
bence burada gördüğüm en önemli husus tasarı
nın liyakat sistemini getirmesidir. Ama bende
niz şunu ifade etmek isterim ki, her idare hangi 
memlekette olursa olsun liyakat esasını ele al
dığını söyler, bunun aksini söyliyen hiçbir idare 
görülmemiştir veyahut da ender görülmüştür. 
Şimdi öyle ise yalnız liyakat esasının kabul edil
miş olduğunun ifade edilmesi hiçbir şeyi ifade 
etmez. Liyakatin hangi ölçüyle ve hangi metot
larla tesbit edileceğinin belli olması, onun nite
liği ancak bize güven verir ve hakikaten bir li
yakat sisteminin geldiğini ifade edebilir. Bu ba
kımdan tasarı incelendiğinde, bugün umumi ha
yatımızda gerek mekteplere girerken, gerek üni
versiteye girerken başarıya doğru gitmekte olan 
bir sistemin memur hayatına da getirilmiş ol
duğunu görmekteyiz. Açık yarışma imtihanları 
ile tarafsız ve yetkili imtihan kurulları memur
luğa girişi objektif bir bağlamış, olacaktır. 
Şüphesiz memleketin gerçeklerini bilen bir in
san olarak kanunda yalnızca bu esasların alın
mış olmasının liyakat sistemini getireceğine ina
nanlardan değilim. Bunun yanında şahsi ve key-
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fî tesirleri önlemek için hür basın ve hür yargı j 
organlarının varlığı da büyük bir teminat teşkil 
edecektir. Hele şu sırada yani, zannediyorum 
bugün memur sendikaları hakkındaki kanunun 
çıkması bu liyakat sistemine Türk memurunun 
haklarının korunması bakımından en büyük te
minatı teşkil edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, memur hakikaten 
Devleti var eden, bir varlıktır. Memur ezildiği 
zaman, keyfî muamele ve haksızlıklara mâruz 
kaldığı zaman, dürüst sözler söyleyip vatandaş 
haklarını müdafaa ettiğinden dolayı kınandığı 
zaman, ortamını bulmamış demektir. Memuriyet 
dünyada insanların varabileceği en yüksek bir 
mertebedir. Çünkü, memuriyet noktasına gelen 
vatandaş artık sade vatandaş niteliğini kaybet- | 
mekte ve yüce milletine ve topluma kendisini I 
adamaktadır. Onun için memurları bu gözle 
görmekteyiz ve bu hisle çalışan memurları vata
nımızda çok miktarda olduğunu görmekten bah
tiyarlık duymaktayız. Yalnız memurların hukuk | 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 130 n 
•u Birleşimin gece toplantısını açıyorum. Eirleşi-

2. — Devlet memurları kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi 
Rasim Hancıoğlu ve Kastamonu Milletvekili 
tsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Ticaret Vekâ
leti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Ka-. 
nuna ek 21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin tadiline, mezkûr ka
nuna 4 madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu 
ve 3 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve 
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j teminatı içerisinde olmaları da yeter bir teminat 

sayılmaz. Memurlar insanca yaşamak ve sosyal 
hakların bütün nimetlerinden de istifade etmek 
vaziyetindedir ve biz de Yüce Meclis olaral^ bun
ları temin etmek suretiyle ancak memur temi
natını gerçekleştirmiş olacağız. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, cümlenizi bağla
yınız, lütfen, bir iki dakikanız var. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar bu tasarının üzerinde söyliyeceğim bir
kaç söz daha var. Sayın Başkanın^ bağışlamasını 
dilerim. Sonraki oturumda üç beş dakika daha 
konuşmak arzu ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Yüce 
Meclisinizin daha önce aldığı bir karar gereğin-

I ce saat 19,00 da toplantıya ara vermemiz gerek-
I mektedir. Bu sebeple, birleşime saat 21,00 de yi

ne Devlet Personel Kanunu tasarısını görüşmek 
üzere ara veriyorum. Saat 21,00 de toplanaca
ğız. 

I Kapanma saati : 19,00 

••» 

I me devam ediyoruz. 

vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret Ba
kanlığının vazife ve teşkilâtına dair 3614 sa
yılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair, İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma'nm, Ticaret Bakanlığı teşkilât 
ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 21 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KATİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kütahya Milletvekili 
Sadrettin Tosbi ve 7 arkadaşının Ticaret Ba
kanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 3314 sayılı 
Kanuna ek 4442 sağılı Kanuna ek Kanun; Edir
ne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Emeklilik 
Kanununa ek Kanun, tçel Milletvekili Yahya 
Dermana ve 2 arkadaşının, Emekli Sandığına 
dâhil memurları ev sahibi yapmak amacı ile 
sermaye tahsisi hakkında; Cumhuriyet Senatosu 
İzmir Üyesi tzzet Birand ile Cumhuriyet Se
natosu Manisa Üyesi Refik TJlusoy'un, ek gö
rev ve aylık ödenekleri namı altında 1962 malî 
yılı Bütçesinden her hangi bir tediye yapılma
ması hakkında, tçel Milletvekili Mazhar Arı-
kan'm, Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Dışişleri, Millî Eği
tim, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Tarım, Çalışma, Ticaret, Sanayi, Turizm 
ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından ikişer 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/723, 2/479, 800, 488, 483, 663, 753, 798, 73, 
667) (S. Sayısı: 977) 

BAŞKAN — Devlet memurları kanunu ta-
. sarısı üzerindeki müzakereye devam ediyoruz. 
Saat 19 a kadar devam eden toplantıda Sayın 
Reşit Ülker, Devlet memurları kanunu tasarısı 
hakkında görüşlerini beyan ederken vakit dol
muş bulunduğu için sözü kesilmişti. Şimdi sa
yın arkadaşımız kaldığı yerden Personel Kanu
nu üzerindeki beyanına devam edecektir. 

Sayın Ataöv, zatıâliniz söz mü istiyorsunuz? 
Daha önce istemiştiniz, bulunmadığınız cihetle 
kaybolmuştur. Şimdi ilâve edeyim, üzerinde ko
nuşacaksınız. 

Buyurunuz Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, evvelki oturumda kanunun umumi 
hatları üzerinde durmuştum. Şimdi bir - iki 
noktaya temas edip sözlerimi bitireceğim. 

Efendim bu kanun da, bir reform kanunu ol
duğuna göre, bu. kanunda bâzı noktaları değiş
tirmek icabederdi. Ezcümle 24 ncü maddede, ko
vuşturma ve yargılama bahsinde Dovlet memur
larının görevlerinden dolayı veya görevleri sıra
sında işledikleri suçlar için yapılacak soruştur-
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ma, kovuşturma ve yargılama özel kanunlara 
tabidir, bu özel kanunlardan bir tanesi de Me
murin Muhakematı Kanunudur. Siyasi hayatı
mızda Memurin Muhakematı Kanunu önemli bir 
yer işgal etmiştir. Bilhassa 1946 dan 1950 ye 
kadar önce değiştirilecek antidemokratik ka
nunlardan biri olduğu ileri sürülmüş bir kanun. 
Şimdi biz bu kanunda memuru gerçek hüviyeti
ne kavuşturuyoruz. Bu gerçek hüviyetin içeri
sine memurun vatandaş tarafından gerçek bir 
murakabesi de dâhildir. Çünkü, yine bu kanu
nun içerisinde, eğer memur hakkında haksız bir 
itham ve iftira yapılırsa bu haksız iftira ve isnat 
karşısında âmirlerinin dâva hakkını tanıyoruz 
ki, hakikaten öğünülecek bir hükümdür, mahi
yeti itibariyle. Çok zaman, memurlar bu türlü 
ithamlar altında kaldıkları zaman neme lâzım -
zaten ezilmiştir, ağırdır bu ithamlar, moral ba
kımından kendisini yıpratmıştır - çok zaman Al
lah'ından bulsun felsefesi içinde bu ithamları 
yapanlara, iftiraları yapanlara karşı bir mua
meleye girişmez ve bu yüzden de memurlar üze
rinde baskı yapacak itham ve iftiralar birbirini 
takibederdi. Şimdi bu kanunda bunu kaldırı
yoruz. Bunun yerine hakikaten lüzumlu olan, 
hukukî bakımdan lüzumlu olan bir hüküm geti
riyoruz. Devlet menfaati gördüğü zaman çeki
nen memurun üst âmirleri bu dâvayı açabiliyor. 
Buna mukabil memurlar hakkında dâva açma 
mekanizması Memurin Muhakematı sebebiyle iş
lemiyor. Şimdi biz ne düşünüyoruz, bu Per
sonel Kanununda ne düşünüyoruz? Hepimiz ka
nun dairesinde vazifesini dürüst yapan memur
ların korunmasını düşünüyoruz. Aksine kanun
ları çiğneyen, haksız muamele yapan memurları 
korumuyoruz. Şimdi bunların hakkında bir şi
kâyet yapılacağı zaman karşımıza 4 Şubat 1329 
tarihli Memurin Muhakematı Kanunu çıkıyor. 
Birtaıkım şeylerden geçiyor ve tabiîdir ki, geçer
ken bu tesir ortadan kaybolur. Şimdi buna kar
şı denilecektir ki, böyle bir şey olduğu takdirde 
yerli, yersiz ithamlar yapılacaktır, şunlar ola
caktır. Bunlara katılmaya imkân yoktur arka
daşlar. Haksızlık yapan vatandaşı milletvekili- \ 
ni, Bakanı, Cumhurbaşkanını şikâyet etmek 
yolları varken memurların da haklarında şikâ
yet yapılabilmelidir. Nitekim milletvekili Seçimi 
Kanunu, seçimde işlenen suçlar için umumi yolu 
açmıştır. Yani Memurin Muhakematı Kanunu 
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câri değildir. Milletvekili Seçimi Kanununa gö
re işlenen suçlarda Memurin Mulıakcmatı Kanu
nu câri olmadığı halde böyle memurlar hakkın
da gelişi güzel yapılmış sayısız dâva bahis ko
nusu olmamıştır. Bir de bunun bir denemesi 
vardır. Bu bakımdan bendeniz, zaten çok kısa 
bir süre evvel Sayın Adalet Bakankğı bir tasarı 
hazırladı, 17 Mayıs tarihinde, Adalet Bakanı 
Sayın irfan Baran'm, Memurin Mulıakcmatı Ka
nunu kaldırılıyor, başlığı altında bütün gazete
lerde çıkmış bir beyanı var ki, ben de o zaman 
bunu inşirahla karşılamıştım. Onun için bu 
24 neü maddenin kaldırılmasını ve 232 nci mad
dede de Memurin Mulıakcmatı Kanununun kal
dırıldığını ifade etmek yerinde olacaktır. Diğer 
birtakım kanunlar daha var. Bu madde yalnız 
Memurin Mulıakcmatı Kanununu istihdaf etmi
yor. 1609 sayılı Kanun var. Ben yalnız Memurin 
Muhakcmatı Kanunu üzerinde fikir yürütüyo
rum. Bu madde kaldırılıp öbür tarafta da Me
murin Muhakcmatı Kanunu kaldırılmıştır den
diği zaman öbür kanunlar yürürlükte kalabilir. 
Ama komisyon öbür kanunları da kaldırmayı 
düşünürse bendenizin buna diyecek bir şeyim 
yok. 

Bir ikinci nokta; yine bu kanunda, 32 nei 
maddede bir sınıflandırma esası kabul edilmiş 
bulunuyor. Bu sınıflandırma esasına göre sınıf, 
bu kanuna tabi kurumlarda birleşik yetiımc ve 
meslek niteliklerini gerektiren Devlet kamu 
hizmetleriyle bu hizmetler için tesbit edilen 
kadrolara atanan Devlet memurlarının topla
mında meydana gelir. Nitelikleri biribirinc 
bcııziycn grupa, kabaca, sınıf olarak kanun ka
bul etmiş. Gayet güzel bir hüküm. Şimdi 33 neı 
maddede; «Başbakanlık Devlet Personel Dairesi, 
Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumların görüşle
rini de alarak yönetici ve icracı sınıflariylc bü
ro sınıflarını...» deniyor. Şimdi bu 32 112i mad
de ile 38 ncı maddeyi bir arada mütalâa etmek 
gerekiyor. Demek ki, gerekçelerinde de tefer
ruatı var, şu anda buna girmek istemiyorum. 
Yalnız Komisyonun bir beyanda bulunmasını 
temin etmeye çalışıyorum ve tümü üzerinde 
arkadaşların dikkatini çekiyorum. Orada bu 
ikisi birleşiyor. Demek ki sınıflar var; bu sınıf
ları saymışlar, doktorluk vesaire gibi misâller 
de vermişler. Daktiloluk, doktorluk ve saire 
gibi biribirine benziyen nitelikte sınıflar yapıl
mış. Şimdi buna ilâveten yönetici, icracı ve 
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büro sınıfları diye sınıflar da var. Demek ki, 
bu sınıflar prensibi 32 nci maddede vaz'edili
yor. Bir do bu sınıfları tasrih ediyoruz. Tabiî 
bu sınıflar çok, ama içinden üçü tasrih edili
yor. Yönetici, icracı, büro sınıfı diye. Şimdi,bir 

. defa bunun, tabiî kanun sisteminde bunların 
hepsi yönetmeliklere bırakılıyor, bu da böyle 
tesbit edilecektir. Fakat bendenizin temas et
mek istediğim bunun da kendisine göre bir teh
likesi var, bu sınıflar tesbitinin. \a ln ız burada 
Hükümet .teklifinde şöyledir: «Meslekî ihtisas 
istiyen kadrolara meslekî, teknik ve bilimsel 
sınıflardan atanma yapılabilir.» Şimdi demek 
ki bir iş çıkıyor ortaya, bir yönetici sınıf var. 
Şu Hükümet buna istisna oluyor. Esas itibariy
le yöneticiler ayrı bir grupman, bir smıf teşkil 
ediyor. Fakat (meslekî ihtisas istiyen idari kad
rolara, bunların tesbiti de takdirî .birşey. Han
gisi ister hangisi istemez, meslekî ihtisas isti
yen iş nedir, belli değil, «idari kadrolara mes
lekî, teknik ve bilimsel sınıflardan atanma ya
pılabilir.» Şimdi arkadaşlar, burada bendeniz 
büyük bir tehlike görmekteyim. Esas olanı sı
nıfların, yâni 32 nci maddede zikredilen sınıf
ların varlığıdır ama bu sınıfların üstüne bir yö
netici sınıfı çıkarıp, bunu kaide olarak kabul 
edip istisna olarak da idari kadrolara, meslekî, 
teknik ve bilimsel sınıflara atanma yapılabilir 
hükmünü koymak, bu kanunun biraz evvel an
lattığım sistemini biribirine bağlantısını boza
cak bir niteliktedir. Biz ayrıca bir yönetici 
zümresi meydana getiriyoruz. Yani herkesin 
bir sınıfı mevcutken bunların dışında bir de 
yönetici sınıfı diye bir sınıf ihdas ediyoruz. Bu
rada kendimi haklı görüyorum. Çünkü bu hü
küm vuzuhsuz. Burada yani böyle de konuşu
labilir, şöyle de konuşulabilir, ama bir madde 
var, kaldırılacak kanunlardan birisi, bu kaldı
rılacak kanun maddelerinden birisi de Ortado
ğu Teknik Üniversitesi Kanununun 15 mi mad
desi. idari ilimler sahasında, memuriyet haya
tında yetişmek için oraya gidip, okuyup, idare
ci sıfatını alacak memurlarla ilgili bu madde 
de ortadan kaldırıyor, öyleyse Türkiye'de yö
netici nereden yetişecek? \ a n i buradan yetiş-
ıniyccek, başka yerlerden de yotişmiyecek, sınıf
lan di rinaya göre. Bir yönetici sınıfı diye bir sı
nıf meselesi ortaya çıkıyor. Bendeniz değil bu
nu düşünen böyle, meslekî teşekkülleri, geçen 
gün gazetelerde okudunuz, radyolarda da ifade 
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edildi, bunlar toplanmışlar, burada Parlâmen
toya da dağıtılmış bulunuyor, bir beyanname 
dağıtıyorlar bu hususu ifade eden. Bu beyan
namelerin altında şu teşekküllerin adları var; 
Ankara Barosu, Ankara İktisadi ve Ticari 
ilimler Akademisi Mezunları Cemiyeti, Elek
trik Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri 
Odası, İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti, 
İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Yüksek 
İktisat ve Ticaret Mektebi Mezunları Cemiyeti 
Genel Merkezi, Maden Mühendisleri Odası, Ma-
kina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Türk 
Tabipler Birliği Merkez Konseyi, Ankara Ta
bipler Birliği Merkez Konseyi, Ankara Tabip
ler Odası, Türk Veteriner Hekimler Birliği 
Merkez Konseyi. 

Şimdi, bu teşekküller de bu noktada tered
düt içindedirler. Binaenaleyh bu noktanın üze
rinde ciddiyetle durmak lâzımdır ve çok ciddî 
bir kanun olan bu kanuna gölge düşürmemek 
lâzımdır. Bendeniz bu hususta daha fazla söz 
söyliyebilirim fakat maddeler geldiği zaman 
söylemek üzere huzurunuzdan ayrılıyorum. Te
şekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın llüştü Özal buyurunuz. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem Bay

kan, kıymetli arkadaşlarım, mevcut ve yürür
lükte olan Barem kanunlarının 1954 senesinden 
beri her tadilinde ve hele hakka uymadığını san
dığım her müdahalede prensiplere dokunulduğu 
zamanlarda karşı koymaya çalışmış, sesini du
yurmak istemiş bir arkadaşınız olarak bütün 
yönleriyle bir personel rejimine olan ihtiyacı 
şiddetle belirtmiş ve biran evvel böyle bir ka
nunun çıkarılmasını istediği için tadillere ta
raftar olmamış ve bu yüzden de bâzı zümrelerin 
sempatilerini kaybetmiş ve nihayet kökü memur 
bir insan olarak Devlet personel kanun tasarısı 
hakkında konuşmayı zaruri saydım. Belki tek
rarlar olacaktır. Yeni bir şey getirmiş - olmıya-
cağım ama, bu ihtiyacı kabul buyurmanızı rica 
ederim. 

Söyliyeccklerimin başında, sürekli ve sistemli 
çalışmalariyle bu eseri bütün güçlüklerine rağ
men meydana getiren Personel Dairesine ve 
onun değerli elemanlarına teşekkür borcu vardır. 
Yine bu konuşmalarımın başında bütün doküma
nımı bu kurulun hazırlıklarından aldığımın iti
rafı bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, İkinci Dünya Har-
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bi ile birlikte süratle değişen sosyal ve ekono
mik bünye ve özellikle enflâsyonist para politi
kası, altın ve döviz ile geçim endekslerinin on 
kat yükselmiş olmasına mukabil, bir çeyrek asrı 
tamamlamış olan 3656 ve 3659 sayılı anabarem 
kanunlarında yüzden fazla değişiklikler bulun
masına rağmen, maksadın temin edilemediği bir 
vakıadır. Zaman zaman insicamsız, dağınık, ada
letsiz ve verimsiz değişiklikler yapılmıştır. Ana 
kanunun asıl kumaşı kaybolmuş, yamalar üstüs-
tc gelmiştir. Bugün emekliye sevk edilmek üze
re olan barem kanunları bütün gayretlere rağ
men . 1939 da GOO lira olan maaş tavanını, ge
çim endekslerinin on kat artışına uyduramıya-
rak nihayet 2 400 lirada tutabilmiş, maaşın alt 
ve üst kademeleri arasında 1939 senesinde mev-
cudolan onbir derecelik fark son zamanlarda 5,5 
kata kadar inmiştir. Hâsılı geçici ve kifayetsiz 
tedbirlerle ek görev, fazla mesai ücreti, makam 
ve temsil ödenekleri, istisnai memuriyetler, ih
tisas mevkileri ihdas edilmiş, fakat bunlar da 
asıl maksadın doğmasına kifayet etmemiştir. 
Neticsde, barem dışına çıkışlar artmış, Devlet 
kadroları özel sektöre doğru ve daha müsait bul
duğu yerlere akmış, temettü, prim, kâr hisseleri, 
yevmiyeler ihdası dahi, yine maksadın doğma
sına tam mânasiyle muvaffak tedbirler olama
mıştır. İhdas olunan sosyal yardımlar kifayetsiz 
olmak şöyle dursun hattâ gülünç denebilecek 
mertebelerde kalmıştır. Asgari geçim seviyesi, 
cşcl mobil esasiyle, ödemelerle konjonktürün de
vamlı münasebeti kurulamamış, paranın satın 
alma gücü bir yandan azalırken haklarını bir 
dereceye kadar koparanlarla haklarını hiçbir şe
kilde koparanııyanlar bir yana bırakılmıştır. Di
ğer. taraftan bu nakdî ve mali statüden daha 
önemli olarak hukukî statü esaslı ve ciddî bir şe
kilde ele alınamadığı için büyük tahriplerine 
devam etmiştir. Hizmet anlayışımızda, çalışma
larımızda vahîm bir moral çöküntüsünü bu se
beplerle izah etmek kolaylıkla mümkün hale gel
miştir. Emekli Kanununun «Görülen lüzum 
üzerine» maddesi yıllardır tamiri kaabil olmı-
yacak neticeler doğurmuştur. İktidar değişme
lerinde derece farkları ile memurlar üzerinde 
doğan endişe hâlâ büyük olmakta devam etmek
tedir. Bu malî ve hukukî statü neticesinde ata
larımızın kötü bir miras olarak bıraktıkları «Tes
tiyi kıran da, getiren de bir» sözü maalesef ara
nılan hale gelmiş, benim anlayışıma göre testiyi 
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kıranla suyu getiren bir olmak değil, bilâkis tes
tiyi kıran belki de makbul bir vaziyet almıştır. 
Çünkü testi nihayet su yolunda kırılabilir diye 
izah edilmiş fakat, suyu getirenlere suyun 
membaı, suyun mesafesi, suyun getirildiği yolun 
ve belki de testinin küçüklüğü ve büyüklüğü 
üzerinde sözler edilmiştir. Onun için de suyu ge
tirenle testiyi kıran bir olmamış, zaman zaman 
testiyi kıran suyu getirene nazaran daha da 
tercihli duruma geçmiştir. Hükümdarların veya 
daha sonra siyasi teşekküllerin emrinde mutlak 
itaat ile vazife anlayışı yerine millet emrinde, 
millet huzurunda kanunlara itaatkâr bir memur 
anlayışı maalesef tesis edilememiştir. Biz, bu ta
sarının gayreti içerisinde bilhassa bunu bulmak
tayız. Meveudolan personel rejiminin hukukî ve 
idari statüsünde, kifayetsizlik bir yana, farklı
lıklar asıl hasarı doğurmuştur. Halen maaşlı me
murlarda, ücretlilerde, müteferrik hizmetlilerde, 
geçici hizmetlilerde, mukavelelilerde ve yevmiye
lilerde, ayrı ayrı haklar mevcuttur. Bunların 
bir kısmı tamamen kamu hukukuna, bir kısmı 
hem kamu hukukuna, hem özel hukuka, bir kıs
mı sadece özel hukuka sahip kılınmışlardır. Hal
buki yeni Anayasamızın 117 nci maddesindeki 
anlayışa uyarak, kamu hizmetinde çalışanların 
hepsine şâmil bir tasarı, bir hukukî statü getir
mek gerekmektedir, İşte tasarının asü hedefi, 
asıl gayesi bu olmak lâzımdır. Bu lüzum, bu hu
kukî ve malî statü lüzumu 1960 yılından evvel 
de kendisini zaruretler halinde meydana koy
muştur. Ancak o zamanki teşebbüsler bir nok
tadan ileriye gidememiş, siyasi hava ve siyasi ka
naatler personel dâvasının ele alınmasında geri
ye gidişlere, ricatlere müncer olmuçtur. Perso
nel Dairesi elemanlarına bidayette verilmek is
tenen geniş yetki kısa bir zaman sonra geriye 
alınma yoluna gidilmiş ve böylece yapılmak is
tenen hizmet yarı yolda kalmıştır. Nihayet, in
kılâbın getirdiği temel müesseselerden birisi ola
rak 13 Aralık 1960 tarihini ve 160 sayısını ta
şıyan kanunla Devlet Personel Dairesinin ku
rulmuş olduğunu memnunlukla görüyoruz. Dev
let Personel Dairesi aynı zamanda Devlet per
sonel reformunu hedef tutmaktadır. Personel 
reformu yapmak istiyecek hükümetlere ışık tut
mak vazifesindedir. Eldeki tasarı, kanaatimce 
asıl Devlet reformunun sadece bir ayağım teş
kil etmektedir. Yalnız, bendenizin öğrenmek is
tediğim bir cihet, Devlet memurlarına şâmil ol-
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ması gerektiği halde bu tasarının sadece umumi 
ve katma bütçeden maaş alanlara hasredilmiş 
olmasındaki noksanlığın izahıdır; açıklanması 
lâzım. Son zamanlarda Devlet mefhumunu içi
ne aldığı halde nedense sadece hazineye ve kat
ma bütçelere münhasır kanunların çıkarılmakta 
olduğunu görmekteyiz. Ve tarafımdan bu cihe
tin izah edilmediğini arkadaşlarıma ifade etmek 
isterim. Devlet İhale Kanununu da bunun bir 
misali olarak söylemek mümkündür. Devlet İha
le kanunu tasarısı sadece umumi bütçe ve kat
ma bütçblere ait bulunmakta, onları istihdaf et
mekte, fakat özel idareleri, belediyeleri ve ka
mu İktisadi Devlet Teşekküllerini ve Teşebbüs
lerini sınırları dışında tutmakta, bunların nere
ye bağlanacağını ve işlerini nasıl yapacağını da 
ifade etmemektedir. Aynı şekilde Devlet perso
nel rejiminde hiç olmazsa mahallî idare ve ka
mu teşekküllerinde çalışan personelin hukukî 
statüsünün müşterek hükümler halinde ele alın
mış olmasında ve ancak özellik gösteren tarafla
rının belki kendi kanunlarında mütalâası gerek
mekte iken bu cihetin tamamiyle kapalı bırakıl
mış olması ve hiçbir hüküm getirilmemiş bulun
ması şimdilik dahi olsa, burada çalışan insanla
rın meveudolan rejimsizlik içinde bırakılması 
doğru bir hareket olmasa gerektir ve her halü
kârda izaha muhtaç olduğu kanaatini ifade et
mek istiyorum. Çünkü muhterem arkadaşlarım, 
tasarıda da ifade edildiği şekilde, böyle bir sta
tü Osmanlı İmparatorluğundan başlayıp bütün 
Cumhuriyet devrinde devam eden bir temenni 
mahiyetindedir. Bu temennide isteklerimizin 
cümlesini bulabilmek de hakkımız olmak gerek
tir. Çünkü ancak bu şekilde Devlet memurları
nın usullerinde, haklarında ve vecibelerinde be
raberlik ve eşitlik sağlamak zorunluğu ortaya ko
nulmuş olabilir. Halbuki yine elimizdeki tasarı
nın eksik sandığım bir tarafı bütün kamu hiz
metlerinde çalışan memurları içine almadığı gi
bi, aynı zamanda ihata etmiş olduğu memurların 
vecibeleri hususunda da gerekli kayıtları getir
memiş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün hizmet konu
sunda çektiğimiz sıkıntıların başında zannediyo
rum ki personelin, Devlet hizmetinde vazife al
mış olan personelin hizmetlerinin tâyin edilme
miş olması gelir. Hiçbir memurun yapacağı hiz
metin sınırı mevcut değildir. Hattâ mahiyeti bel
li değildir. Her memur yaptığı kadarını yapar, 
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yapmadığını vazifesinin dışında sayabilir. Be
nim anladığıma göre memurlar için yapacakla
rı hizmetin yani vecibelerinin iyi tâyin edilme
miş olması büyük bir eksikliktir ve bu tasarıda 
da tam mânasiyle yerini alabilmiş sayılmaz. Bu 
eksiklik tasarıda kendisini hâlâ göstermektedir. 
* Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin içerisinde 
bugünkü personel konusunun rejimsizliği vardır, 
dedim, rejiminden bahsetmek hakikaten müm
kün olmadığı için. Çünkü personelin, bugünkü 
personel mevzularının sakatlıkları, ahenksizlik
leri, yetersizlikleri, görev hudutlarının sınırsız
lıkları mevcudolduğu gibi, çalışmıyanlar için 
her hangi bir müeyyidenin de mevcudolduğu ka
nısında değilim. Daha açık söylemek lâzııngelirse, 
kalkınmanın, gelişmenin en mühim unsuru olan 
insan faktörünün gereği kadar ele alınmamış ol
duğu vakıasını tebarüz ettirmek gerekir. Düşün
meliyiz ki kalkınma plânını yapan insan, uygu
layacak olan da insandır. Yarınına hattâ bugü
nüne dahi güveni olmıyan bir insanın inancı, 
heyecanı ve güveni bulunmadığı takdirde bun
dan iş beklemenin sakat bir düşünce olduğunu 
çekinmeden ifade etmeliyiz. Mevcut tasarının 
meydana gelmesindeki hazırlıkları özetlemek is
tersek : 1962 tarihini taşıyan önrapor, arkadaş
larımın da belirttiği gibi, evvelâ mevcut duru
mu tesbit etmiştir ve düşünceleri toplamıya ya
ramıştır. Bu mevcut duruma bakıldığı zaman 
aynen kalkınma plânımızın hedef ve stratejisini 
benimsiyen anaprensiplerin evvelâ 21 Alay »s 1963 
tarihinde ve bir kararname halinde tesbit 
edildiğini görürüz. Kararnamede 48 maddelik 
prensipler yer almıştır. Bu prensiplere göre ev
vela tasan bir sınıflama getirmektedir, bir sı
nıflandırma sistemi getirmektedir. Yani yeni 
personel rejimi, kariyer sistemini öngörmektedir. 
Mesleklerin geliştirilmesini prensibolanık ele 
almış bulunmaktadır. Maaş ödemesini bu sınıf
landırmaya göre tesbit etmektedir. Aynı zaman
da liyakât sistemini getirmektedir. Girişte açık 
müsabakayı, bütün dairelere girişin bir Perso
nel Dairesi tarafından yapılması suretiyle mü
dahaleyi, iltiması, haksızlığı bertaraf etmek esa
sını getirmektedir. Ayrıca sistemli bir ücret ge
tirmektedir. Bu sistemle, ücret ile en az geçim 
haddi ve en alt kademede dikkate alınması lâ
zım gelen ödeme miktarı memleket şartlarına gö
re tesbit olunmak istenmektedir. Tasan bu şek-
}i öngörmektedir. 
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Ayrıca tasarı sosyal haklar getirmektedir. 

Sağlık yardımları, mesken ve lojman koiıiıtları 
ve tahsil bursları bir esasa bağlanmaktadır. Ta
sarıda şimdi mevcudolan çok çeşitli memuriyet 
unvanları ve kademeleri yerine sadece Devlet 
memurları, sözleşmeli personel ve yevmiye^ per
sonel olarak üç kategoriye ayrılmakta ve esas 
memuriyetin birinci kategoride mütalâa cd örnek
te olduğu yani sadece Devlet memurlarının esas 
alındığı görülmektedir. Ayrıca şimdi mevcudo
lan (E) ve (D) cetvellerindeki hizmetlilerin 
hangi esaslarla Devlet memurluğuna intikal ede
ceği hükümler arasında yer almış bulunmakta
dır. Böylece ve özet olarak Devlet memurları
nın statü bütünlüğü sağlanmaktadır. Ayr.ı hiz
met için değişik ücret ödenmesinin beı taraf 
edilmesine çalışılmaktadır. Aynı hizmet için ay
nı statü getirilmektedir. Denilebilir ki ödemeler 
hizmetin taşıdığı değere göre tesbit edilmiştir. 
Halbuki mevcut rejimsizlik içinde bir kısım öde
meler hizmetlere göre verilmektedir, bir kısmı 
ise şahıslarla beraber değişmektedir. Bunlar- ta
sarı tek bir esasa irca etmek gayretindedir. Bu 
tasarı genel olarak bâzı istisnalarla ek görevle
ri kaldırmaktadır, önemli olarak sosyal Laklar 
bu tasarıda toparlanmakta ve prensipler sağlık, 
konut, emeklilik ve sosyal güvenlik halinde ye
rini bulmuş olmaktadır. Sosyal hakların kriteri 
işçilerin hakları göz önünde bulundurulmalı su
retiyle tesbit edilmiştir. Ayrıca tasarıda Lkmet 
içi eğitim getirilmiştir ki, bu da zannediyorum, 
hakikaten memleketin muhtacolduğu b*r çalış
ma, bir hizmet olarak kabul edilmek gerekir. 

Biz bu tasarı ile aynı zamanda, arkadaşlar 
hiç üstünde durmadılar, Meclis olarak şimdiye 
kadar muhtelif değişikliklerle kaçırmış olduğu
muz birtakım hakların elde edildiğini gördüğü
müz kanısını da şahsan taşımaktayım. Elden 
kaçmış haklar var, dedim. Meselâ Meclislerce 
kabul edilmiş olan kadrolarla fiilen vazife gör
mekte olan hizmetlilerin sayısı hiçbir zaman bir
birini tutmamakta ve Meclisler tarafından kon
trol imkânı da bulunamamaktadır. Böyle olunca 
personel için yapılmış olan ödemelerin yine hiç
bir şekilde Meclis tarafından kontrolü sağlana
mamaktadır. Tasarı hakikî rakamları ile kadro
larda ne miktar insanın çalışabileceğini tesbite 
gayret etmekte ve Meclisin hakkını iade etmeye 
de matuf bulunmaktadır. 
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Anlayışıma göre zamandan, personelden, ma

teryalden tasarruf sağlıyaeak usul ve şartları 
ve imkânları arattırarak personel rejiminin, 
personel idaresinin esaslarından başlıeaları bu 
tasarı ile ele alınmış bulunmaktadır. 

Bütün konuşmalar yeniden bir meselenin 
ortaya atılmasına sebebolmuştur. Bu konuşma
lara göre kalkmabilmenin esaslı şartlarından bi
risi idarede reformdur. İdarede reformun baş
langıcı ise Personel Kanunumuzun ele alınmış ol
masıdır. Yalnız tasarıya iyi bir gözle bakabil
mek için, Sayın Ahmet Tahtakılıç arkadaşımızın 
ifade buyurmuş olduğu şekle benzer bir deyim
le, bunu tatbik edecek olan Hükümetlerin evve
lâ hüsnüniyet ve cesaretle mesele üzerine eğil
melerini bendeniz de şart görmekteyim. Liya
kat ve ehliyet esasına gidilmek istenmesi elbette 
lâzımdır. Kartvizit yerine imtihan ve liyakatin 
yer almasını istemiyen hiç kimse bulunmaz. An
cak bu isteklerin birleştiği ve kesinlikle birleşti
ği noktada memur kadrolarının şişkinliğini az 
gelişmiş olmak dolayısiylc müsmir, rantabl ve 
çok yatırım yapabilmeye matuf az maaşlı çok 
memur yerine tatmin edilmiş memur kadroları 
kullanabilmenin, başarı sağlamak azminde olan 
kuvvetli eller, kuvvetli Hükümetler tarafından 
ancak tahakkuk ettirilebileceği de bir vakıadır. 
Ellerindeki yetkiyi dilediği gibi kullanmak, böy
lece mevkiini mensubu olduğu siyasi partiyi iti
barlı hale koymak, memleket sevgisinden uzak 
yanlış bir davranış olduğu halde bunun aksine 
çıkılamamış olması da bir vakıanın tâ kendisi 
sayılmaktadır. Personel Kanununu ancak sami
mî olan kuvvetli iktidarlar yapabilir. Bugün bu 
kanun çıkarılırken tazminat kanunlarını öne 
alarak hak iktisabetmek gayretinde olan Hükü
met üyesinin anlayışı ile bu kanunu maksadına 
yöneltmenin kabil olacağına kaani değilim. Si
yasi endişe ve hesapları, şahsi otorite ve düşün
celerini memleket menfaatlerinin üstünde tutan 
idareler ancak bu kanunu yürütebilirler ve mak
sadına iletebilirler. 

Denilebilir ki, bu kanunu Hükümetler değil, 
Meclis ister, Meclis mükemmel hale getirmek 
gayretinde olur, ancak uygulamasını istediği 
hükümleri çok sıkı şekilde murakabe etmediği 
takdirde kanundan beklenen neticenin alınması 
mümkün olmaz. 
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Muhterem arkadaşlar, tasarının tümü üzerin

deki bu, tekrar mahiyetinde ele olsa ifadesine 
çalıştığımız mütalâalardan sonra bir de ikinci 
bölümünde geniş kütleleri alâkadar eden bir 
mevzu üzerinde konuşmak istiyorum. Tasarının 
ikinci kısmını teşkil eden sınıflandırmaya ait 
konu kısaca şöyle ifade edilebilir. Tasarıda me
muriyetler, yönetici, icracı ve büro memurları 
olarak 36 ncı madde ile üçe ayrılmıştır. Gerek
çenin 13 ncü sayfasında yönetici sınıf, Devlet 
memurluğu hizmethrn en yukarı kategorisi ola
rak tavsif edilmektedir. Yönetici kurul temel 
idari kararlar alır, idareyi belli amaçlara yönel
tir ve başlıca temel sorumluluğu taşır, denil
mektedir. Maddelere geçildiği zaman yöneticilik 
sınıfının gerekçede kasdedilen niteliği taşıma
makta olması, çok mahdut sayıdaki eğitim ku
rumlarını bitirenlere münhasır bir idarecilik sı
nıfı olmadığı ifadesine rağmen tasarının metnin
de bundan tamamen ayrı, tamamen uzak hü
kümlerin yer aldığını da maalesef görmekteyiz. 
Denilmektedir ki, icracı veya bilimsel, teknik, 
meslekî sınıflardan da yöneticilik görevlerini 
yapabilecek niteliğe erişmiş olanların yöneticili
ğe alınmaları da mümkündür. Bu ifade, sanki 
yöneticiliğe açılmış olan bir kapının ifadesi zan
nediyorum ki, endişeleri büsbütün artırmakta
dır. Çünkü gerekçedeki aksine ifadeye rağmen 
yöneticilik tamamiylc bir kasıt haline getirilmek 
şüphesi ve belirtisi mevcuttur. 

Durumu şöyle izah etmek mümkün, • muhte
rem arkadaşlarım. Devlet hizmetinin henüz baş
langıcındaki bir insan, mezun olduğu eğitim 
müessesesine göre bir sınıf seçecektir. Eğer yö
netici sınıfına geçmek isterse daha bidayette bu 
sınıfa geçmiş olacak, bu sınıfta eğitilmiş ola
cak, birtakım tecrübelere sahibolup bütün mes
lek hayatını yöneticilikte geçirecektir. Ama, bir 
mesleke sahibolarak vazifeye başlıyan eczacı gi
bi, iktisatçı gibi, doktor gibi, teknik insanlar gi
bi bir kimse meslekini icra etmek, meslekini ifa 
etmek istiyeceği iç'n bidayette hiç de yönet'ei sı
nıfına ayrılmak istemiyecektir. Ama meslekin 
bir noktasında, hizmetin bir safhasında kendisi
ne yöneticilik hizmeti verilebilmesi gerekir. Çün
kü birtakım kuruluşlarımızın böyle bir hizmete 
mutlak surette ihtiyacı vardır. Bir Sağlık Ba
kanlığındaki Umum Müdür, Umum Müdür Mu
avini çünkü yöneticiler bu şekilde sayılıyor; 
müsteşar, umum müdür, umum müdür muavini 
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ve saire, bu hizmetlere rahatlıkla, engel olma
dan atanabilme zarureti vardır, zorunluğu var
dır kanısındayım. Ayrıca yöneticilik hizmetin
den gelmediği için bu hizmet yerlerinin kapalı 
olması, hizmetin aksamasını intaceder. Bunun bu 
şekilde uygulanmasına imkân olmadığı kanaatin
deyim. 

Her ne kadar kadro kanunlarında ihtisas 
yerleri belirtilmek, meselâ bir Nafıa Vekâleti 
Müsteşarının mühendis olacağını ifade etmek 
mümkündür, ama elimize aldığımız Personel 
Kanununda bidayeten bu kapıyı kapatmak, on
dan sonra da açılabileceğine dair bâzı zayıf ema
relerle, zayıf hükümlerle bunu temine çalışmak 
sağlam bir kanaat, iyi bir anlayış olmasa gerek
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, bahsettiğimiz 36 ncı 
madde hakikaten tasarının 3 ncü ve 32 nci mad
deleriyle tam mânasiyle bir çelişme halindedir. 
Biz bu hususlarda fazla söz söylememiş olmak 
için yetkili kurumlarca hazırlanmış olan bir mü
talâayı bir dergiden aldığım şekliyle aynen ifa
de etmeye ve bu şekliyle de zabıtlarda tesbit et
meye gayret edeceğim. 

Şurasını da arz edeyim, Sayın Fahrettin Ke
rim Gökay'm başkanlığını yaptığı komisyonun 
titiz çalışmaları sırasında ifade etmek istediğim 
hususu bir dereceye kadar dikkate almak istedi
ğini memnuniyetle kaydetmek isteriz. Ancak, 
bulunmuş olan şekil, varılmış olan netice diye
bilirim ki, endişeler vâridolduğunu da kabul et
mek mânasını taşır ve endişeleri bertaraf etmek 
şöyle dursun bu endişelerin vâridolduğunu orta
ya koymakla bu husustaki çalışmaları artırmış, 
gayretleri yükseltmiş bulunmaktadır. Zabıtlara 
geçmesi için şu hususu aynen bilgilerinize arz 
etmek istiyorum. 

«36 ncı maddedeki sınıflandırma 3 ve 32 nci 
maddelerdeki sınıflandırmalarla ve dolayısiyle 
tasarının ruhiyle bir çelişme halindedir. Şöyle 
ki, 3 ve 32 nci maddelerdeki sınıflandırmanın 
temel unsurunu birleşik yetişme ve meslekî nite
lik teşkil etmektedir. Memur, diplomasına, ihti
sasına, kurs veya seminer belgesine göre bir sı
nıfa alınacaktır. Bu maddelerin gerekçelerinde 
etraflıca anlatıldığına göre ortak yetişme ve mes
lek nitelikleri gösteren hekimlik, polislik, dakti
loluk, kütüphanecilik, makina mühendisliği gibi 
her hizmet ayrı bir şımf olarak kurulacaktır. 
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Tasarı gerekçesinin bu açıklamasından kesin ola
rak şu netice çıkarılır;-her memur birleşik ye
tişme ve meslek niteliğine göre mutlaka bir sını
fa girmiş olacaktır. O halde 3 ncü ve 32 nci mad
deler bütün memurları kapsıyan bir sınıflandır
mayı kurmuştur. Böyle bir sınıflandırma ile de 
hizmetin değeri, memurun maaş ve terfiindeki 
birinci kriter kabul edilmiş ve aynı değerdeki 
hizmet ve aynı karşılık verilmesi prensibi kurul
muş oluyor ki, tasarının ruhu da budur. 

Tasarının 36 ncı maddesi ise ortak yetişme, 
meslekî nitelikte hiçbir ilgisi bulunmıyan ayrı 
bir sınıflandırma daha yapmaktadır; yönetici, 
icracı ve büro memuru. Bunlardan hiçbiri sınıf 
niteliğini taşımadığı gibi birleşik yetişme ve 
meslekî niteliklere göre kurulan sınıflarla da 
bağdaşamaz durumdadır. 

Büro sınıfını ele alalım. Büroculuk diye ne 
bir meslek, ne bir birleşik yetişme niteliği var
dır. Tersine olarak memurluğa giren her mes
lekte büro hizmeti vardır ve bu hizmetler birbi
rinden o kadar ayrı niteliktedir ki, bu hizmet
leri bir sınıf içinde toplamak mümkün değildir. 
Daktiloluk sınıfındaki bir memur büro hizmetini 
yaptığı gibi bir muhasebe memuru, proje yapan 
bir mühendis de bu büroda çalışmaktadır. 

O halde büro sınıfı elma ile fındığı hattâ ça
kıl taşını bir çuvala doldurmaktan farklı bir şey 
değildir. Bunların yuvarlak olmaları, bir sınıfta 
toplanmak için yeter bir sebep değildir. Kaldı 
ki, bir daktilo, bir kütüphaneci birleşik yetişme 
ve meslek niteliğine göre bir sınıfa girdiği gibi 
aynı zamanda bir büro sınıfına da girecektir. 
Bunun ortaya çıkardığı karışıklık da ayrı bir 
problem olacaktır. 

Görülüyor ki, büro sınıfı diye bir sınıf kuru
lamaz, kurulmaya zorlansa da eşyanın tabiatına 
aykırı düşeceği için gerçekleşemez. Büro sınıfı 
için söylenen bu sözler icracı sınıf için de aynen 
söylenebilir. 

Yöneticilik sınıfına gelince: Bunun da öteki
lerden mahiyet itibariyle hiçbir ayrıntısı yok
tur ve aslında böyle bir sınıf mevcut değildir. 
Ne var ki, 36 ncı maddenin asıl amacı böyle suni 
bir sınıf yaratmaktır. Bu sınıf birleşik yetiş
me ve meslek niteliğini de haiz olacaktır. Bu bir 
kasıttır. Her ne kadar 36 ncı maddenin gerekçe
sinde bâzı yan çözüm yolları gösterilmek sure
tiyle kasıt niteliği örtülmek istenmişse de durum 
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açıktır. Görülüyor ki, 36 ncı madde ile bir yöne
tici smıf kurulacak, Devlet dairelerindeki sevk 
ve idare düşüncesi bu sınıfın eline ve inhisarına 
bırakılmak istenmektedir. 

icracı sınıfı ve büro sınıfı ise kuru birer de
yimden ibaret kalarak yönetici sınıfın kuruluş 
umacı için katalizör olarak faydalanılmak isten
miştir. 

Her ne kadar Türk Tabipler Birliği Merkez 
Konseyi, Türk Veteriner Hekimleri Merkez Kon
seyi ve Türk Mühendis ve Mimarlar Birliğinin 
ortak teşebbüsü ile 36 ncı maddede bâzı deği
şiklikler yapılmışsa da bunlar yetersizdir, kesin 
hüküm halinde değildir ve yukarıda anlatılan 
kasıt niteliğini bozacak bir güc taşımamaktadır. 

Smıf niteliğinde olmıyan ve sadece birer hiz
met pozisyonundan ibaret olan büro, icracılık 
ve yöneticilik terimlerinin sınıflıktan çıkarıla
rak kasıt terimi ile değiştirilmesi sorunun tek 
çözüm yoludur.» 

Muhterem arkadaşlarım, derginin bu ifade
sini aynen okuduktan sonra bendeniz Komisyon
daki çalışmaları ve bir dereceye kadar kazanıl
mış olan merhaleyi dikkate alarak bir ara çözüm 
şekli bulabilmiş olmak içiu 36 ncı madde hak
kında bir takrir de takdim etmiş bulunuyorum. 
O takririn hedefi derginin ifadesindeki sertlik 
ile tasarıdaki hükümleri mümkün olduğu nis-
bette birbiriyle uzlaşır hâle getirmektir. Zanne
diyorum ki, "Komisyonun anlayışı bizim anlayışı
mıza muvazi olacaktır ve bir noktada birleşmek 
mümkün olacaktır. Tasarının bu mahzurlarını 
da bertaraf ettikten sonra hakikaten muhtacı 
olduğumuz ve memleketin beklemekte olduğu 
bu tasarının biran evvel kanunlaşması hususun
daki gayretleri şahsan takdir ve tebcil etmekle 
sözlerimi bitirir, uzun mâruzâtım için dinlemek 
zahmetinde' bulunan arkadaşlarımı teşekkürle
rimle selâmlarım. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu, buyu
runuz. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Değerli 
arkadaşlarım; kıymetli mütalâalar yürüten ben
den evvel konuşmtrş olan arkadaşlarınım sözle
rini mümkün olduğu kadar tekrarlamamaya gay
ret edeceğim. 

Personel kanunu tasarısı hakkında etraflı 
bir konuşma yapmak ve tümü üzerindeki şahsi 
fikirlerimizi söylemek zaruretini hissettiğim 
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içindir ki, yüksek huzurunuzu gecenin bu geç 
saatinde işgal etmek gibi bir durumu ihtiyar et
tim. Devletimizin temel kanunlarından bir ta
nesini teşkil ettiği için gönül rahatlığı ile biz bu 
tasarıya, bu kanuna bir reform kanunu adını 
takabiliriz. Gönül rahatlığı ile bu adı takmamı
za mukabil, kanunun lehinde olduğumu gönül 
rahatlığı ile söyliyememenin üzüntüsü içinde
yim. Kanunun lüzumuna, bütün şiddetle cemi
yetin ihtiyacı olduğuna kaani' bulunduğumdan 
dolayıdır ki, kanunun çıkmasını da arzu etmek
teyim. İuşaallah, gayritabiî bir müzakere siste
mi içinde bulunmamıza rağmen, verilen önerge
lerimiz mümkün olduğu kadar telif edici bir şek
le sokulmuş olur ve gönüllerin istediği bir kanu
na kavuşma bahtiyarlığına bizler de ermiş bu
lunuruz. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten personel 
rejimimiz, halen yürürlükte bulunan Personel 
rejimimiz günün ihtiyaçları ve şartları karşı
sında noksanlaşmış bir durumdadır. O derece 
noksanlaşmıştır ki yürürlükte olmasına rağmen 
bu rejimimiz devamlı surette itmek ve ikmal 
etmek mevkiinde hattâ Parlâmento kalmıştır. 
Misal; bugün çıkarttığımız Yargıtay ödenek
leri ile ilgili kanun dahi yürürlükte olan Dev
let Personel rejimimize açıkça mugayirdir. Bu 
vaziyet gösteriyor ki halen yürürlükte bulunan 
kanun, ihtiyacın kanunu değildir. Bu itibarla 
yeni Personel Kanun tasarısını mümkün oldu
ğu kadar noksansız şekilde çıkartmakla cemi
yetimiz büyük istifadeler sağlamış olacaktır. 

Ccret rejimi yürürlükteki kanunla artık 
işliyemez hale gelmiştir. Şartlar o kadar değiş
miş, kıymet ölçüleri o kadar başkalaşmıştır ki, 
biz bu değişik şartlar karşısında mer'i mevzu
atı zoıiıya zorlıya gayritabiîlikleri dahi hukuk 
himayesi altına aldık. Temel müesseselerin te
mel taşlan şu konuda kabili tatbik değildir. 
Bu konuda, yahut göz yumalım gibi tabirler 
kullanmak suretiyle temel taşlarını diktik. Yii-
rüi'lükteki kanuna, Barem Kanununa göre, 
7244 sayılı Kanuna tevfikan tazminatları % 50 
den fazla vermememiz gerektiği halde, en 3rük-
sek Devlet müessesesi olan Anayasayı ilk 
defa 7244 sayılı Kanunla çiğnedik, açıkça ve 
tazminat yani ödeneği % 60 miktarına çıkardık. 
Garip bir tezat içerisinde 1965 yılma ulaşmış 
bulunmaktayız. 
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Muhterem arkadaşlarım, normal usuller 

dışına cemiyeti zorlamakta idi. Gerek Meclisten 
çıkmasını zorlamakta idi, gerek Hükümetin iş 
görmesi için normal usuller dışına çıkmayı ihti
yacı vardı. Normal usuller dışına çıkıldığı nis-
bette murakabe elden kaçtı, sistem kayboldu ve 
gelişi güzel bil' idare sistemi içinde bugüne gel
dik. Devlet yapısı karma karışık bir duruma 
gelmiştir. Bütün bu kargaşalıkları ortadan kal
dırmak hakikaten çok zor. Müktesep hak ismi
ni verdiğimiz bu gayritabiî zorlamalar şimdi 
ister istemez tasarıyı zorlamıştır. İster istemez 
tasarıda bir takım hükümlerin yerleşmesi için 
tesirini endirekt yollarla göstermiştir. Madde
lere geçildiği zaman bunu daha açık misallerle 
görmemiz kabil olacaktır. 

'Muhterem arkadaşlarım, gayritabiî yollara 
başvurulduğu sahalar olmuştur, vurulmadığı 
sahalar olmuştur. Yeni teşekkül eden öyle dai
reler vardır ki, bu daireler kolaylıkla baremin 
çemberini yarabilmiştir. İstediği elemanları bu 
sayede sinesinde toplıyabilmiştir. Fakat öyle 
daireler vaydır ki, baremin otoritesi altındadır. 
Klâsik daire tabir edebileceğimiz Devletin ana-
yapısını teşkil eden bu dairelerde memurlar ha
kikaten büyük haksızlığı gözleriyle göre göre 
Devlete de inanmaz olmuşlardır. Fedakâr, ve
fakâr bir memur, Devletin bir dairesinde çalı
şırken, baremin hudutları içerisinde hakikaten 
mahdut imkânlara, kavuşmasına mukabil, oğlu 
yaşında, evlâdı yaşında bir diğer memur, yeni 
teşekkül eden bir dairede, vazife görür görmez, 
kendisinden çok daha müsait imkânlara kavu
şunca, Devletteki adalet duygusu ve objektif
lik esasının olmadığı kanaati artık evvelemir
de memura yerleşmiş bulunmaktadır. Ne yap
sın ki ayrılamaz, ayrılma imkânı yok, ne yap
sın ki emeklilik hakkı ile bağlıdır. Bu itibarla 
memur çaresiz kalmıştır. Çaresiz kalan bir memur 
sevimsiz olmuş, çünkü sevmeıniştir, idareyi. Ve 
üstün körü ç.alışmala başlamış, zoraki çalışma
ya başlamıştır. Bundan netice itibariyle mem
leket do zarar görmüştür. Bir kısım memurlar 
ise, biraz daha inisiyatifi ele aldığı müddetçe, 
yani yaşları gençse, dışarıda iş İm ima imkânla
rı varsa Devlet kadrolarından nefretle ayrıl
mışlar, dışarıda, iş bulmayı tercih etmişlerdir. 
Böylece iyi elemanlar daima yerlerini kötü 
elemanlara terketmiştir. Devlet kadrosundaki 
şikâyetin menşei bu olsa gerektir. 
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Sistem devamlı bir surette hırpalanırken, 

barem sistemi devamlı bir surette hırpalanır
ken, öyle bir zaman olmuştur ki, bilhassa be
nim tesbit edebildiğime göre 1961 den sonra 
oldu bu iş; Türkiye Büyük Millet Meclisi, de
ğiştirilmemesi lâzımgelen bir kanunun mutlak 
otoritesini dinlenıiyecek duruma getirilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle bir anaka-
nunun hiçe sayıldığına dair misali bir başka 
sahada veremiyeceğim. Fakat 1961 den sonra 
çıkarılan maaşla ilgili birçok hükümlerle -
evet bu kelimeyi kasden söylüyorum - Türkiye 
Büyük Millet Meclisi anayapımızı hiçe saya
cak surette, yani yok farz edecdk surette teza
da düşmüş kanunlar vaz'etmiştir. Ve maalesef 
bu çığırı, tesbit edebildiğime göre, ilk defa 
Anayasa Mahkemesi hâkimlerinin ödenekleriy
le ilgili hükmünü kabul ettiğimiz zaman ver
dik ve son kararımızı da bugün birkaç saat ev
vel Yargıtay üyelerine % 60 nisbetinde ödenek 
tâyin edilirken, halen yürürlükte temel kanun 
olan 7244 sayılı Kanunu Heyetçe, Meclisçe it
tik, yok farz ettik. Acayip bir hüküm tesis et
tik. 

Muhterem arkadaşlarım, arz etmek istedi
ğim bu misaller bu tutum, 1965 yılında bütün 
barem sistemini kökten değiştirmek zaruretini 
artık kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza 
getirmiş bulunmaktadır. Kanun, yalnız mevzua
tın bu tarzda eskimiş olmasından, şartlara uy
mamasından dolayı lüzumlu değildir. Lüzumlu 
olan başka sebepler de vardır. Bir kelimeyi kul
landığım takdirde Yüksek Meclisin İm telâffu
zumdan dolayı beni samimiyetime bağışlamasını 
istirham ederim. Hoşuma giden bir tabir, yerin
de kullanılan bir tabir; duymuştum, benimse
dim ve şimdi fikrin sahibi olarak ifade ediyo
rum, Devlet teşkilâtı bu mevzuat zaviyesinden, 
başka türlü tefsir edilmesin diye tasrih ediyo
rum, bu mevzuat zaviyesinden taaffün etmiş bir 
sistem haline gelmiştir. Tutar tarafı kalmıyan 
bir sistem haline gelmiştir. Müsaade ederseniz 
yıkılması zaruri olan bugünkü sistemim birkaç 
özelliği hakkında Yüksek Meclise ve muhterem 
arkadaşlarıma misaller arz edeyim. 

Devlet bir aldatma ameliyesi içine girmiştir. 
Bile bile hem aldatmakta, hem aldanmaktadır. 
Barem Kanunu en yüksek derecede bir derece 
tesbit etmiştir. Ve karşılığında rakam koymuş
tur. İki bin, demiştir. En yüksek Devlet meraıı-
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ru maaşı budur, der. Bu değildir. Bu nasıl bir 
tatbikattır ve anlayıştır ki, hakikate uymıyaı 
bir konuyu resmî ağızlar, evet hakikate bu uy
gun değildir, ama ne yapalım böyle gibi farzet-
meye mecburuz, der. 

Şimdi, Devlet kesesinden öyle maaşlar öde
nir ki, bu iki bin rakamını aşar. Aştığı takdirde 
biz bunu sanki ödenmiyormuş gibi farzederiz. 
Bu iki bin rakamını aşan maaşların ödenmesi, 
tediyesi ne suretle olmaktadır?.. Komik bir şe
kilde; yevmiye usulü ile. Bir icattır, bu; icat
ların en kötüsü, icatların en gayri meşruu. 

Personel ihtiyacı karşısında kalan filân dai
re, barem içinde istihdam etmek imkânını bula
madığı her kimseye yevmiye kapısını açmakta
dır. Arkasından, bunun zararlarını hatırlatma
ma lütfen müsaade ediniz, yevmiye ile çalışan 
kimse Devlet memuru hukukuna tabi değildir. 
Mesuliyeti de yoktur. Karayolları personeli bir 
misal, Devlet Su İşleri personeli bir misal. Ve 
bunların yevmiyeleri vasati 100 lira. Dahası da 
vardır. 100 liranın da üzerine çıkarlar. Vasati 
100 liradır, bu yüz liranın karşılığı 3 000 lira 
demektir ki, Devletin en yüksek memurunun ya
rım misli bir para, bir rakam demektir. Devletin 
en yüksek bareminin en yüksek memurunun ya
rısından fazla veya misli nisbetinde para verdi
ğimiz bu teknik elemanlar, bu teknik personel, 
sırasında memur hukukuna tabi olmadığı için, 
milyarlarca liralık Devlet malzemesine zarar 
vermiş olsa dahi, hattâ zimmetine geçirse, suç 
işlese dahi acaba Ceza Kanununun 279 ncu mad
desindeki memur tarifine girer mi, girmez mi 
diye çeşitli münakaşalar içine Temyiz Mahke
mesini sokarız, bir daire girer, diğeri girmez 
der, fakat neticede, tatbikatta bu kabil kimsele
rin yakasını umumiyetle serbest bırakırız, tşte 
Devlet eliyle fuzuli olarak verilen, gayrimeşru 
olarak verilen para sistemi budur ve Devletin 
malları da bu sistem tatbikatı neticesinde çar
çur edilmektedir. Biraz daha gayritabiî misal
leri müsaadenizle derinleştiriyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Bayındırlık Bakan
lığının, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nın birer Umum Müdürlüğünden bahsettim ve 
:ııihayet yüksek mühendisi de kasdetmedim. 
Hattâ mühendisi kastetmedim. Teknik personel 
ismi altında istihdam edilen 100 lira üzerinde 
yevmiye alanlardan ve hukuk yapılarından 
bahsettim bir tipik misal olmak üzere. Bir de 
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bizlere klâsik mânada maaş alan dairelerden mi
mi vereyim. Yani baremin dar çerçevesi içinde 
maaş alan dairelerden. Misal Ticaret Bakanlı
ğından. Ticaret Bakanlığındaki bâzı memurlar, 
ama yüksek mevki sahibi memurlar, bunu da 
ifado ediyorum, iddia sahibiyim, beyan sahibi
yim, Ticaret Bakanlığındaki yüksek dereceli me
murlar baremin bir haddine kadar maaş alırlar. 
B u l 000, 1 200, 1 500 lira, her ne ise bu civar
dadır, kitabına uydurma parası da alırlar, ilâ
veten; hicap verici bir formül ile... Formülün 
adını da söyliyeyim size, akar yakıt fonu for
mülü. Ticaret Bakanlığının şube müdürleri ken
di barem dahilindeki maaşlarına zait akar yakıt 
fonundan, nasıl aktarılmış bir formül ise, akar 
yakıt fonundan da bir meblâğ alırlar. Kimisi üç 
bin alır, kimisi iki bin beşyüz alır, kimisi dört 
bin alır; ama alır. 

Bir misal daha vereyim müsaadenizle. İmar" 
ve İskân Bakanlığından, Sayın Komisyon Başr-
kanı da İmar ve İskân Bakanı idiler. Yürekle--
rimiz o zamanlardan yanık. Tabiî şimdi komis
yon adına kanunu savunacaklar. Ama biz, 
öteden beri bu dertlerin davacısı olan birer mü-
tevazi milletvekili idik. İmar ve İskân Bakanlı
ğında, zannıma göre, senede 60 milyon lira ka
dar bütçeden ayrılan bir para, personel masrafı 
ismi altında sarf edilmektedir. Personel masrafı.. 
Bu ne biçim bir masraftır? Faslı, maddesi, sara
hati, mânası yok. Personel masrafı aslında ma
aşlar ve ücretler kısmmcladır. Hayır, ayrıca bir* 
personel masrafı vardır. Bu, âfetler fonundan 
bu zevata, teknik personele intikal eden para
dır. 

Muhterem arkadaşlarım biz, Devlet olarak 
ve Meclis olarak âfetler karşısında vatandaşıma 
koşayım diye iyi niyetle bu parayı ayırıyoruz. 
Âfetler fonundan falan memura bu para akta
rılması tatbikatiyle karşılaştığımız zaman hüs
ran duyuyorum. Gayritabiîliklerin tipik misal
lerini vermek için bunları seçtim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, birkaç tane da
ha misal vermeme müsaade etmenizi rica ediyo
rum. Ek görev... Suiistimal kelimesini kasden 
kullanıyorum. Ve bu kelimeyi az buluyorum 
ama Türkçemizde bundan daha ağır bir kelime 
bulamadığımdan kullanıyorum. İstiyorum ki, 
bunu telâffuz etmek, ismen bildiğim kimselere 
isimleriyle birlikte telâffuz çtmçk istiyorum, 
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Bu hususta kasden kadrolar açık bırakılmakta
dır. Ve yüksek kadrolar bilhassa açık bırakıl
maktadır ki, yüksek mevkii işgal eden o zevat 
bu kadrodan ek görev alsın, iğrenç bir tatbika
tın içine girmiştir, Türkiye yıllardan bu yana. 
Buna mukabil mülhakatta kadro kıtlığı dolayı-
siyle alnının terini, gözünün nurunu akıtan na
muslu memur bekler, bekler ama, kadro gelmez. 
Muhterem arkadaşlarım bunlar acı gerçeklerdir. 
Bunlar halen yürürlükteki barem kanununun 
yarattığı kötü sonuçlar ve murakabe sistemimi
zin toptan ortadan kalktığının tipik misalleridir. 
Hükümetlerin toptan mânada kuvvetli olmadık
larının tipik misalleri. 

Bir de bizim «D» cetvelimiz, «L» cetvelimiz 
vardır, içinden çıkılamıyacak cetvellerdir. Büt
çe müzakerelerinde hakikaten aklı her şeye eren 
en müdekkik gözler «D» ve «L» cetvellerinin 
içinden çıkamazlar. 

«D» cetvelinin öyle tatbikatı vardır ki, tır
nağı cilâlı, dudağı boyalı, sırasında bir daktilo 
makinasımn başında istihdam edilen bir bayan 
«D» cetveline- göre makinisttir. Makinist olarak 
alınmıştır. Tulumbacı olarak alınmıştır, filân 
yerde istihdam edilmiştir. Tatbikat böyle arka
daşlar. Bu tatbikatın gayritabiîliği karşısında 
böyle bir kanunun lüzumu üzerinde hiç tered
dütsüz evet demek mecburiyetindeyiz. Umumi 
Dütçelerden para alanlar böyle de acaba iktisa
di Devlet Teşekkülleri böyle değiller mi? Sorar
sak, biz böyle değiliz, diyorlar. Hayır samimî de
ğillerdir. Kamu iktisadi Teşebbüsleri Komisyo
nu üyesiyim. Elimdeki raporlar maalesef haki
kate uymuyor. Tazminat almadıklarını iddia ve 
ifade ediyorlar, ama bir milyar tutarında, yekû
nunu yaptık, bir milyar tutarında bulunan bü
tün Kamu iktisadi Teşebbüslerinde maaşlar bir 
milyar lira olarak ödenmiyor, birbuçuk milyar 
lira olarak ödeniyor. Yarım milyar liralık orta
da bir tazminat oynamaktadır. Temennim odur 
ki, bu kanun gibi bir kanunun Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri için de ayrıca çıkarılması ve bu
nun süratlendirilmesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben huzurunuza ka
nunun lehinde konuşmak için çıkmadım. Aley
hinde konuşmaya da gönlüm yatmıyor. Üzerin
de konuşmak gerekçesiyle çıktım. Bu itibarla 
üzerinde bir iki noktaya temas etmek zorunda
yım. Bu ne.leh ne de aleyhte şeklinde bir hüküm 
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tesisine imkân vermiyecek, üzerinde muhtelif 
beyanlarımdan ibaret kalacaktır. 

Türkiye'de bugün dörtyüz bin memurumu
zun olduğu tesbit ediliyor. Türkiye'de 400 000 
memur olduğu vakıası sabittir. Çünkü memur 
yoklaması yapılmıştır. Bu da bizim için yakı
şık almıyacak bir olaydır. Devlet olarak biz, dai
reler olarak bizler ne kadar memur istihdam et
tiğimizi bilmiyorduk. Personel Dairesinin tahri
ki neticesinde sayım yapıldı. Sayımın neticesi 
olan rakamı arz ediyorum. Fakat unutmıyalım 
ki, bu rakam süratle kabaracaktır. Süratle kaba
racaktır, çünkü plânı eğer tatbik edecek olur
sak 1972 yılında, bugün 120 000 öğretmen bun
dan 7 sene sonra 230 000 e çıkacaktır. Plân bu
nu emrediyor. Bu itibarla yalnız öğretmenlerde 
bu fark 110 000 olacaktır. Demek istiyorum ki, 
bugünkü bünyede dahi malî takatimizin biraz 
üzerinde olan bu Personel Kanunu, plânın tat
bikatından sonra biraz daha Türkiye'ye malî 
bakımdan zorlayıcı hükümler getirecektir. Şim
di acaba malî bakımdan zorlayıcı hükümler ge
tirmiş midir? Tasarıyı iyice tetkik ettim. Gerek
çesini okudum. Buna temas eden en ufak bir 
noktayla karşılaşmadım. Devlet Plânlama Dai
resiyle yaptığım temaslarda bana ifade edilen, 
eğer doğru ise, mevcut tasarı, Plânlamanın tas
vibi haricinde bir tasarı imiş. Plânlama, yükle
nilen cari masrafları kabul etmiyormuş. Muhte
rem arkadaşlarım cari masraflarda bir yük var 
mıdır? Var. Asgari ölçüde bu yük bir milyar li
ra. Devlet Personel Kanununun kabul edilmesiy
le birlikte cari masraflarımıza binecek yük bir 
milyar lira. Fakat bir riyazi tefrik yapmaya 
da mecburuz. Bu bir milyarın yarım milyar li
rası esasen son günlerde, son aylarda çıkarılmış 
bulunan ve Meclisin gündeminde bulunan bir
çok malî külfet yükliyen kanunların karşılığı
dır. 

Şu halde aradaki farkı yarım milyara indiri
yoruz. Bu rakamı sıhhatli bir surette ifade etti
ğimi iddia edemem. Ben, gerek Plânlamanın 
noktainazarını ve gerekse Devlet Personel Ka
nununun yarım milyarlık bir külfet yüklediğini 
şuradan, buradan edindiğim malûmatla burada 
ifade ediyorum. Yarım malûmatla konuşmanın 
yakışmıyacak tarafını müdrikim. Alelacele çı
karılan bu kanun karşısında dünkü direnmemiz 
almayıp da mevzuu bugüne intikal ettirmesey-
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elik belki bir kişi dahi konuşma imkânı bulamı- I 
yacaktı. Binaenaleyh temenni ederim ki, noksan 
sözlerimi Sayın Komisyon telâfi eder. Hakikaten 
yarım milyar mıdır, yoksa bu külfet daha mı 
azdır veya çoktur, sıhhatli bir surette bizleri 
tenvir ederler. 

Muhterem arkadaşlarım, Personel Kanunu 
yeni bir sistem getirmiştir. Bir isim getirmiştir. 
Bir terim getirmiştir. Yelpaze terimi. Yani en az 
maaş alan bir memurla en çok maaş alan bir me
mur arasında kademeleşme karşılığında kullanı
lan bir terim; yelpaze terimi. Biz 20 kademeyi 
esas aldık, Personel Kanunu böyle kabul ediyor. 
Hatırlıyabildiğime göre eski Barem Kanunu da 
20 veyahut da 16 derece idi. 20 derece için çok 
diyenler vardır, az diyenler vardır. Filhakika 
bâzı Garp memleketlerinde aradaki derece farkı 
yedi imiş; yediye kadar inen varmış. Kesin ola
rak bu yedi rakamını söyliyemiyorum. Belçika'
da derece farkı yedi imiş. Fakat buna mukabil 
derece farkını fazlalaştırmak da fayda bulan 
memleketler de varmış. Meselâ; İngiltere'de de
rece farkı kırk imiş. Bunu da kesin olarak söy
liyemiyorum. öğrenebildiğime göre İngiltere'de 
kademeler arasına fazla derecelerin konması iç
timai adaleti ve memuriyet mevkileri arasındaki 
ahengi daha rahatlıkla sağlıyacaknıış. Bu itibar
la ben asgari ölçüyü ve âzami ölçüyü benimse
yen memleketlere nazaran, bizim Personel Ka
nunundaki 20 kademeyi, 20 dereceyi normal gör
mekteyim. Esasen alıştığımız sistem de buna ya
kındır. Bemim bunun üzerinde durduğum asıl 
nokta başkadır. Bu, bir bakımdan da tenkid ede
ceğim noktadır. 

Kademelerin münakaşası yapılırken ve aylık
lar konusu ortaya konulurken, keyfiyeti bir ya
bancı mütehassısa- sormuşuz. Yabancı mütehas
sis Fransız. Yanlış söyliyeceğimden çekmiyo
rum ; bu zatın adı hatırımda kaldığına göre Gab-
riel olsa gerek. (Gregoire, sesleri.) Gregoire, te
şekkür ederim. Bu yabancı mütehassıs, yine 
işittiğime göre - çünkü bu çalışmalar Mecliste 
komisyon çalışmasından evvel olan çalışmalar
dır - Gregoire bir sual tevcih etmiş yetkililere : 
«Türkiye'de personel rejimi tanzim edilirken he
definiz nedir; memuru, cemiyetin dışında mı 
mütalâa etmek istiyorsunuz ? Bu bir. 

Veyahut memuru, cemiyetin üstünde müref
feh sınıfa muadil mi kılmak istiyorsunuz? Bu 
iki. I 
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Veya memuru, daha düşük sınıfın, geçimi 

daha düşük sınıfların mümessili mi kılmak is
tiyorsunuz ? Bu üç. 

Veya başka bir sisteminiz mi var"?» 
İşittiğime göre Gregoire'in bu suali tatmin 

edici cevap bulamamış. Hakikaten personel rejimi 
sağlanacak, dört yüz bin memurun kaderi ile il
gili bir yaşama seviyesi tanzim edilecek. Ama, 
kıstas nedir ve neye göre?.. Sıkıştığımız zaman 
cemiyetimizin hoşa giden bir buluşu vardır; or
ta karar olmak, buluşu. Zannıma göre verilen 
cevap Gregoire'a karşı, orta sınıfı temsil etsin 
memurlar, denmiş. İki tarafa da gelebilen bir 
tâbirdir. Orta, öyle bir ortadır ki, oraya da çe
kilebilir, aşağıya da, yukarıya da çekilebilir. 
Şimdi ben elimdeki tasarıya, tasarıdaki rakam
lara bakarak bu orta sınıfı değerlendirmeye ça
lışıyorum. Tenkid ettiğim nokta, orta sınıf ola
rak kabul edilen memurların alt kademesinin 
durumu noktasıdır. Muhterem arkadaşlarım, 
memurların üst kademesi hakkındaki fikrimi de 
söyliyeccğim. En yüksek Devlet memurları aylı
ğı ile ilgili fikrimi ele arz edeceğim. Fakat mü
saade ederseniz, mahrutun kaidesi mühimdir. 
Sivri tarafın adedi pek az, aslolan büyük kai
desi ve kaidenin hemen biraz yukarıda olan 
kısmı, yani lise muadili meslek mensuplarının 
kısmı, büyük ölçüde öğretmenleri ilgilendiren 
kısım. Şimdi acaba mahrutun kaidesiyle, yani 
en alt sathiyle bunun biraz üst kısım, ort,; sını
fı temsil eden bir seviyede midir, yüksek sınıfı 
temsil eden seviyede midir, yoksa alt sınıf i tem
sil eden seviyede midir? Ben maalesef bu vadi
de şahsan tatmin edilmiş olmadım, şahsan üzül 
düm. Fakat görüyorum ki alt sınıf maalesef 
geçimi kıt olan halk sınıfını temsil eden bir se
viyede tutulmuştur. Şimdi müsaade ederseniz 
biraz rakamları ve istatistikî malûmatı konuştu
ralım. 

Pek muhterem arkadaşlarını, Türkiye'de mil
lî gelir hesapları çok şükür birkaç seneden bu 
yana sıhhatli bilgilere istinaden elde edilen ra
kamlar halinde tecelli etmektedir. Millî geliri
miz anlaşılmıştır. Bizim millî gelirimizin fert 
başına düşen nisbeti de anlaşılmıştır. 1965 yılı
nın istatistikî malûmatına göre arz ediyorum, 
fert başına düşen yıllık gelir 180 dolardır. Fert 
başına düşen yıllık gelir, biz doları on lira ola
rak kabul ediyoruz, resmî kurdur, hakiki ola
rak onbir lira, seve seve oniki lira olarak kabul-
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edelimj bu suretle 1 800 rakamı yerine 2 000 ra
kamını alabiliriz. Fert bağına millî gelir Tür
kiye'de yılda 2 bin liradır. İtiraz eden bir ar
kadaşım için resmî rakam 1 800 liradır Muh
terem arkadaşlarım, takribî bir rakam da var 
elimizde. Ailenin adedi, karısı ve çocukları va
sati olarak, takribî olarak 5 rakamiylo ifade 
edilmektedir. §u halde bir memur ailesi tasav
vur edelim; bu memur ailesi alt kademeden ol
sun. Bu alt kademedeki memur ailesine, milT ge
lir hesabiyle 5 ferdine ikişer bin liradan 10 bin 
lira düşmesi lâzımdır ki, millî gelirden nasibini 
almış olsun. On bin lira düştüğü tak
dirde vasati millî gelirden nasibini alacak. Şim
di alt kademeye bakıyorum. Kat hesapları var. 
43 ncü maddedeki emsaller vardır. 43 ncü mad
de ne diyor : 70 liradan bin liraya kadar derece
ler vardır. Bu, komisyonun değiştirgesidir. Hü
kümetin tasarısı: 50 liradan bin liraya kadar 
dereceler vardır, şeklinde. Ben memurun lehin
de şimdi konuşuyorum. Hükümeti bıraktım, ko
misyonu aldım. 70 liradan aldım. Vasati olarak 
bir rakamla çarpacağız bunu. Kanunun tabiriy
le dnmun adı «kat» tır. Yine bu kat vasati ola
rak beştir, beşbuçuktaır, altıdır. Bugünkü tatbi
kat, muhayyilelerde kabul edilen rakam budur. 
Zannediyorum, tatbikat sahasında da yine beş, 
beşbuçuk civarında yine bu sene bulacaktır. 70 i 
5 ile çarpalım:-350. Memurun aylığı 350 dir. 
350 den başlıyor. 350 den başladığı takdirde on 
ayda 3 500 lira, oniki ayda ise 4 200 lira olur. 
Millî gelirin yarısının da altına düşmüştür. Mil
lî gelirden nasibi on bin lira olması lâzımgelen 
bir vatandaşın Devlet eli ile nasibi 4 200 liraya 
yılda düştüğü takdirde sistemin esasında bir 
bozukluk olduğunu kabule mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım; benim konuşmam 
bir takribî rakamdır. Aileyi 5 kişi farz ettim. 
Elbette ki memur lehine şartlar da vardır. Me
mur bekâr olur, o zaman şartlar, ibre tamamen 
memurun lehine döner. Memur ailesi iki kişilik 
olur, durum, lehine döner. Fakat, asgari geçim 
endekslerine göre dahi bu rakam asgari geçimi 
sağlıyacak bir rakam değildir. Meseleyi ikinci 
cepheden alıyorum ve bir bekâr memur olarak 
alıyorum, kabil değil. 

Şimdi sistemi kökten düzeltiyoruz. E«ki sis
temin tefessüh etmiş halini, biraz evvel müsa
mahanıza sığınarak misallerle arz etmiye çalış
tığım sistemi değiştiriyoruz. Bir memur her 
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hangi bir surette kendi millî haysiyet meselesi 
haline getirmesin sözlerimi. Bir gümrük memu
ru alıyoruz, bir polis memurunu alıyoruz, se-' 
nin aylığın 400 liradır, diyoruz. Ondan sonra 
Devlet olarak biliyoruz ki bunu istihdam etti
ğimiz Ankara şehrinde ancak 200 liraya otura
bilecektir bir evde. Yine Devlet olarak biliyo
ruz ki bu parayla geçinemiyecektir. Resmen de 
bunu ifade ediyoruz. Bu durum karşısında biz
ler çıkmazdan ve tezatlardan kurtulamıyaeağız. 

Bu suretle muhterem arkadaşlarım, tenkidle-
rimi biraz kıymetlendirmiş olmak, yani değerli 
dikkat nazarlarınıza konuyu malettirmek için 
ifade edeyim, Özetliyeyim ki Hükümetin getirmiş 
olduğu asgari ölçü 50 rakamını az buluyorum. 
Komisyonun kabul ettiği asgari ölçü 70 rakamı
nı yine az buluyorum. Hiç değilse asgari raka
mın 80 den başlaması gibi bir temenniyi muha
faza ediyorum ve biliyorum ki; bu aradaki fark 
300 milyona maloluyormuş. Bunu da öğrendim. 
Bile bile, başka çare kalmadığını kabul ederek 
bu lâfı söylüyorum. Aksi takdirde yaralara 
merhem sürmek imkânına Meclis olarak kavuş
mamış olacağız. 

Pek muhterem arkadaşlarım; bir de misali 
ters istikametten vereyim. En yüksek memur... 
Bin rakamı üzerinde durduk; bu rakamı fahiş 
bulmuyorum. İnanarak ve hakikaten pek sami
miyetle ifade ediyorum. Bulamıyorum; asgarisi 
50 idi veya 70 idi. 5 le çarptı 350 oldu, 5,5 la 
çarptı 400. Âzamisi bin. 5,5 la çarparsak 5 500. 
Fahiş bulmuyor musun? Bulmuyorum. Perso
nel Kanununu hazırlıyan kurulu, böyle bir ra
kam ile realiteyi cevaplandırdığından dolayı bil
hassa tebrik etmek istiyorum. Öyle dairelerimiz 
var ve öyle hizmetlerimiz vardır ki, bu hizmet
lerin karşılığı bu meblâğı vermediğimiz takdir
de, daha düşük hizmetlerle bu vazifeyi kabul 
ettirdiğimiz takdirde dejenere ediyoruz hiz
meti. Hizmet aksıyor. İtimadı kalmıyor, özel 
sektör daha çok başarıya ulaşıyor diyoruz Dev
let sektörü karşısında. Ulaşıyor ama Devletin 
kusurunu tebarüz ettirmeden sadece tenkid edi
yoruz. özel sektör, Devletin verdiğinden fazla
sını veriyor ve hizmet bekliyor. En basit bir mi
sali şu hâdise dolay isiyle vermiye mecburuz. İş 
Bankası vardır, Ziraat Bankası vardır. Üç mil
yarlık bir parayı idare eden Ziraat Bankası, 
Umum Müdürüne iki bin lira veriyor; İş Banka
sı 34 bin lira veriyor. Bu nisbetsizlik içerisinde 
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eğer Ziraat Bankasından şikâyetimiz varsa lüt
fen Ziraat Bankasından şikâyetçi olmıyalım ama 
evvelâ biz kendimiz kusurun sahibi olduğumuzu 
kabul edelim. Konular çeşitli cephelerden mü
nakaşa edildiği takdirde değerini daha iyi his
settiriyor. Bu itibarla Devlet personelinin muay
yen mertebesine erişmiş kimselere 1 000 emsali 
ile vasati 5 000, 5 500, 6 000 gibi brüt rakam
ları, yani vergi çıktıktan sonra 4 000 e inen va
sati ölçüde rakamları normal görüyorum. Muh
terem arkadaşlarım, miktarı itibariyle bu meb
lâğ bizi ürkütmez. Niçin ürkütmez? Haddizatın
da büyük ölçüde hazineye yük olmıyacak. Ma
dem ki, büyük ölçüde hazineye yük olmıyaeaktır, 
şu halde çok değerli direksiyon mevkiindeki bu 
zevata bu meblâğı vermeliyiz. Misal, bir vilâye
tin valisi Hükümetin kendisi demektir. Bu bir 
direksiyon ınevkiidir. Bir müsteşar, Bakanlığın 
tümü demektir. Bu direksiyon mevkiidir. Bir el
çi, sırasında bir devlettir, devletin kaderidir, bu
na bu parayı vermeliyiz. Adedi tesbit ettim, bi
zim Personel Kanunumuz hâkimlere, yargıçla
ra kabili tatbik değildir. Hattâ askerlere de ka
bili tatbik değildir. Onların ayrı kanunu ola
cak, hattâ mahallî idarelere de kabili tatbik de
ğildir, onların ayrı kanunu çıkacak. Şu halde 
bu kanun sadece tasarının birinci maddesinde 
yazılı umumi bütçeden maaş alan personelle 
mülhak bütçeden maaş alan personele aittir. 

Bunların içerisinde baremin en yükseğine 
çıkmış kadroların sayısını tesbit ettim. Rakam 
sıhhatli değildir, rakam geçen senenin rakamı
dır, değişmiş olabilir. Komisyondan istirham 
ederim, rakamımı tashih buyursunlar. Benim 
tesbit ettiğim rakam 260 tır. Yani bizim bin li
ra maaş emsalini alabileceğimiz memur sayısı 
bütün Türkiycde 260 kişiden ibarettir. Bu 260 
kişi, olsun olsun üçyüz kişiye çıkabilmiştir, bu 
bir senelik kadro ilâveleri ile. Fakat, bu rakam 
korkulacak bir rakam değildir. Ama bu raka
mın azlığı dolayısiyle direksiyon mevkiinde bu
lunan memurların tatmin edilmesi memlekete 
büyük kazançlar sağlıyacaktır. 

Şimdi aziz arkadaşlarım; biraz mevzuu özel 
durumumuza da intikal ettirmeme müsaadeni
zi istirham ederim. 260 rakamı için seve seve bu 
Personel Kanununu 1 000 olarak en yüksek 
haddi kabul edebilir, 200 .rakamı için. Fakat 
(1) sayılı kanunla Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisi üyelerinin 600 nü de bu 260 kişiye ilâve edi
yoruz, tezat şimdi buradan çıkıyor. İleride 
maddelerin müzakeresi, münakaşası sırasında 
hepimizin haysiyetini rencide edecek bu konuda, 
bu Meclisin hakikaten bu konuda bilir bilme/, 
fakat pek hatalı metotlara başvurduğu için 
haysiyeti rencide edildiğinden dolayı bilhassa 
Yüksek Heyetinizin dikkatini çekmek isterim. 
Personel Kanunu bir zaruretin eseridir ve biz 
en yüksek maaşı, bin lira seviyesindeki ma
aşı 5,5 - 6 katiyle çarpıp verdiğimiz zaman za
ruretin bir eserini yerine getiriyoruz diyoruz. 
Bunun müdafaasını yapmak da gayet kolaydır. 
Geçmiş günlerin namütenahi sebeplerle sağdan 
soldan her yerden gelen dedikodularına hedef 
olan bu Meclis, 1 sayılı Kanunuyla kendi üye 
sayısını 260 a ilâve etsin. 260 m adedi azalmış 
olacak. Büyük rakam biz olacağız. Göze batan 
nokta bu olacaktır ve bu bir sevimsiz nokta 
olarak kalacak. Endişe ederim ki, aklı eren 
pek çok iyi niyetli kimseler dahi Personel Ka
nununun gece vakti böyle çalışılarak çıkartıl
masını şahsi menfaatlerimiz mülâhazasına bağ
lıyacaktır. Misal meydanda. Okuduğum bir 
makale vardır. Ve bu makale sahibi de bugün 
senatördür. Kanunu daha doğmadan öldürme
menin çaresini ve imkânlarını da Meclis olarak 
aramaya mecburuz. Ve yine kaldı ki, hatırlat
mak isterim, bu rakama ödeneği ilâve mecbu
riyetindeyiz. Mecburiyetindeyiz, takdir ölçü
müz yok. Meclis, maaşı istediği kadar az yapar 
veya çok yapar. Takdir ölçüsü vardır. Tabana 
kadar indirir veya çıkartır. Fakat maalesef 
Anayasamızın 82 nci maddesi bir tuhaf hüküm 
koymuştur; ödenekler mutlaka yarısı kadar 
olacaktır, ne fazla olacaktır, ne az olacaktır. 
Meclisin iradesi dışındadır Birçok arkadaşla
rıma dikkat ettim; ödenekleri azaltırız, müla-
hazasiylc karşılaştım ve bir emrivaki ile karşı-
laşmıyalım, telâfisi mümkün olmıyan bir yola 
girmiş olmıyalım şeklinde Yüksek Heyetinizi, 
affınıza sığınarak ikaz etmiş bulunuyorum, 
ödeneği; ne fazlalaştırabiliriz, ne azaltabiliriz. 
Anayasa dondurmuş ve kesin bir hüküm koy
muştur. Yarısı ka^dar demiş. Binaenaleyh 
5 500 e bir yarısı ilâve ediniz. Yekûn 8 250 lira
dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için 
de bu rakama rıza gösterip ve bu rakamı al
dıktan sonra vatandaşın karşısına çıkmak isti-
yecek tek milletvekili, hattâ Senatör tasavvur 
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etmiyorum. Bir derttir; yeniden çıktı karşı
mıza. Sırası geldiği zaman bu konu üzerinde 
maddeler hakkında şalisi fikirlerimizi beyan 
ederken yapıcı tekliflerimizi de getirmeye ça
lışacağız. Şimdilik dikkatlerinize arz etmekle 
yetiniyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerimi bitir
meden evvel kanunun getirdiği enteresan bir 
hükmü belirtmek isterim. Kanunun getirdiği 
terfi sistemi, alışmış olduğumuzdan başkadır. 
Şimdiye kadar kadroya göre ve yukarıya çık
mak suretiyle terfi edilirdi. Şimdi her mertebe 
arasında yanlara da çıkılmak suretiyle oriji
nal bir sistem getirmiştir. Ve makbul bir sistem
dir, Garp memleketlerinde tatbik edilen bir sis
temdir. Yani, şa;kuli terfi de vardır ufki terfi 
de vardır. Memurun hevesle çalışmasını ve mü
kâfatlandırılmasın! sağlıyaeak hükümler getir
miştir. Barem gösterge cetvelleri enteresan bir 
buluştur. 70 ilâ 1 000 arasında maaş alacak per
sonelin maaşları seneden seneye değişebilecektir. 
Değişebilecektir, çünkü Bütçe Komis^vonu katı 
tesbit ederken tamamiyle o yılın şartlarına göre, 
bilfarz bunu beş yapacaktır, 4,9 yapacaktır, 5,1 
yapacaktır. Hulâsa katı tesbit etmek Bütçe Ko
misyonunun takdirine bırakılmıştır. Bu bir elas
tikiyet sağlamış olacaktır. Hayat pahalılığı ve 
bilhassa para ayarlamaları gibi ahvalde çok müs
pet sonuçlr yaratacak bir sistem getirilmiş bu
lunmaktadır. 
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üzerinde bu tenkidlerimizi yapacağız. Fakat bu-
:ıa rağmen gerek ek görev, gerek tazminatın ol
mamasını büyük bir inşirahla kabul ediyoruz'. 

Enteresan hükümlerden bir tanesi de sağlık 
konusu ile ilgili hükümlerin yer alması, konut 
konusuyla ilgili hükümler yer almamış olsa da
hi hükümlerin yer alacağını vadeden maddele
rin yer alması. Gönül temenni eder ki, Devlet 
personeli, Emekli Sandığının müterakim para
sından emeklilik yaşına yaklaştığı tarihte bir 
mütevazi konut yapabilmek için borç para ala
bilsin. Tasarı bu imkânı sağlamıyor, bunları 
tanzim edecek kanunun çıkmasını emrediyor. O 
kadar. Ama Anayasanın müddetle kayıtladığı 
kanunları dahi çıkartamadı ğımıza göre Personel 
Kanununda emredilen bu kanunu çıkarmak im
kânını bulur muyuz veya bulamaz mıyız? Te
mennimiz inşallah bulalım olsun. 

Bir de orijinal bir konu, bütün personel için 
hizmet içi eğitim usulünü getirmiş bulunmakta
dır. 

Hulâsa muhterem arkadaşlarım, kanun oriji
naldir, bize göre orijinaldir. Garp memleketleri
nin tatbik ettiği mükemmel sistemleri almıştır. 
Bu mükemmel sistemleri alırken çok mühim bir 
müesseseyi de getirmiştir. Fazla mükemmel ol
duğu için bu müessesenin şiddetle aleyhindeyim. 
O da, kanuna elastikiyet tanıyan yönetmelik 
müessesesi. 

Fransa'da, ingiltere'de, yani hukuk rejimi
nin bihakkin tatbik edildiği memleketlerde ida
reye böyle elastikiyet tanıyan hükümlerin lüzu
mu aşikârdır. Ama Şark bölgesi olan memleke
timizde bu sistemin en yukarı kademeler eliyle 
dahi hüsnüistimal edilmiyeceği mutlak inancım
dan kendimi kurtaramıyacağım için, bunun kar
şısında olmak betbahtlığını gösteriyorum. 

Bütün bu haliyle kanunun, yüksek irşadınız
dan da faydalanarak komisyon tarafından gere
ken tadiller yapıldıktan sonra mükemmel bir 
şekilde memleket hizmetine sunulacağı inancını 
muhafaza etmekteyim. Geç vakitte uzun konuş
mamı dinlediğinizden dolayı minnet duyguları
mı ve saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Fah
rettin Kerim Gökay, buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAH
RETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Muh
terem Başkan, aziz arkadaşlarım, Yüksek Huzu-

Dahası var, bıktığımız, nefret ettiğimiz taz
minat sistemini terk eden bir kanun karşımıza 
gelmektedir. Böylece göreceğiz ki, verdiğimiz 
maaş ne ise o personelin eline başka ad, başka 
isim altında artık bir para geçmiyecek, netleş
miş olacağız. Herkes birbirinin aldığını bilmiş 
olacaktır. Buna rağmen bir parça yine kanunda 
bizleri endişeye düşüren açık kapı veya aralık 
kapılar vardır. Evet, tazminat kalkmıştır, bu 
suiistimal kapısını kapatmıştır ama vekâlet mü
essesesi vardır. Bu vekâlet müessesesine zaruri 
diyeceğiz. Zaten hep böyle olur, meşru nizam 
daima gerekçelerine göre kurulur, ondan sonra 
mevzu gayrimeşru nizama doğru yönelir. 'Üç 
aylık vekâlet müessesesi devam eder, bir gün 
asaleten vazife görülür, ikinci üç ay yine başlar. 
Müsamaha kapısı aralık bırakıldığı takdirde bu
nun sonuna kadar açılmasının evvelallah çare
lerini bilen bir cemiyetiz. Bu itibarla, maddeler 
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runuza sunduğumuz Devlet Memurları kanun 
tasarısını dün ilk defa muza kereye başladığımız 
zaman bâzı kıymetli arkadaşlarını, zamanın dar
lığı dol ay isiyle üzerinde istenen derecede çalışı-
1 amıyacağmı ileri sürmüşlerdi. Bugün memnun
lukla ve iftiharla müşahede ediyorum ki, muh
terem arkadaşlarımız bize çok etraflı ve derin
liğine inmek suretiyle yapmış oldukları kıymetli 
incelemelerin mahsullerini getirdiler. Kendileri
ne bu hususta Komisyon adına bilhassa teşek
kürlerimizi ve minnetlerimizi arz etmek iste
rim. Mevzuu o kadar güzel tahlil ve tetkik etti
ler ki, memleketimizde memurluk felsefesinin 
anahatlarını izah ettiler. Bu arayerde bâzı ten-
Jridler de oldu. Meselâ dün Muhterem Ali Diz
imin arkadaşım bu kanun hazırlanırken daha 
çok yüksek dereceli memurların düşünüldüğü
nü, mahrutun kaidesini teşkil eden memurların 
biraz ihmale uğradığını söylediler. Bunu Fahir 
'G-irit!ioğlu arkadaşım, komisyon adına diyebile
ceğim, takabbül •edebileceğini, şekilde maddelerle 
doğrudan doğruya en kıymetli istatistiklerle za
ruretleri, günün şartlarını izah buyurdular. Biz 
İm kanunu bir sosyal reform olarak mütalâa, edi
yoruz. Biraz evvel konuşan muhterem hatip ar
kadaşlarım, dün konuşanlar, bugün gerek Sa
vacı arkadaşını, gerek Rüştü özal, Reşit Ülker 
mevzuu bizim arzu ettiğimizden daha geniş ola
rak tahlil, ettikleri için Muhterem Ali Dizmaıı 
arkadaşımızın bu ince ve zarif tenkidini biraz 
haksız buldum. Şunu tebarüz ettirmek isteriz 
ki; Hükümetin getirdiği projede taban elli ile 
başlıyor ve münteha bin ile nihayet • buluyor. 
Komisyonda en az geçim endeksi üzerinde dur
duk. Hattâ dün bir arkadaş söylüyordu, biz mü
tehassıslara memleketin bugünkü geçim şartları 
ve" geçim endeksinin ekonomik araştırmasını da 
yaptırdık. Biraz evvel Fahir Giritlioğlu arkada
şımın izah ettiği gibi, bir Eşel Mobil üzerine gi
diyoruz. Hükümete ve Meclise katsayı sistemi 
koymak suretiyle günün iktisadi şartlarını, ya
şama şartlarını daima bütçeler yapılırken göz 
önünde tutacağız ve şunu belirtmek isterim ki, 
en alt kattaki 70 lira bir zümredir ki, onlar 
şimdi bugün ellerine 250 - 270 lira geçen bir 
zümredir. Evrak tevzi eder, oda temizler falan. 
Bugün büro sınıfı daktilo dahi 100 den başla
maktadır bu yeni kanun mucibince. Şu halde 
biz, "bu, Ali Dizman arkadaşımın korktuğu züm
reye bu kanunun yenilikleri olmak üzere bir-
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takım sosyal avantajlar getirmiş bulunuyoruz. 
Ve zaten hpr şey tabiatiyle tekâmül esasına bağ
lı olduğuna göre, bugünün sosyal icapları dahi 
göz önünde bulundurularak kaleme alınmış, ha
zırlanmış olan bu kanun tatbikat sahasında ye
ni ilerlemeler, yeni gelişmeler kaydetmek sure
tiyle memleketin ve dünyanın gittiği sosyal ge
lişmeyi paralel olarak takibedecektir. Bir kere, 
dâvanın ana temelini, esasını kabul etmiş bulu
nuyoruz. 

Muhterem Fahir Giritlioğlu arkadaşım bu
nun finansmanı hususunda kâfi belirti ve ay
dınlık vermediğini, ifade ettiler. Ben, yarım 
milyarla bu bitiyorsa, ki bunu hazırladığımız 
zaman bir arkadaşım dedi ki, Devlet Plânlama 
Teşkilâtiyle görüşülmemiş, hayır, Devlet Plânla
ma, İktisadi Teşekkül ve Maliye birleşerek bu
nu incelemişler ve sonra Maliye Vekili imzala
mak suretiyle bu kanun Komisyona ve Yüksek 
Huzurunuza gelmiştir. Şu halde Devlet Plânla
madan a.yri bir şey olmadığı gibi bundan son
raki wmeler için de her yıl Ağustos ayında 
Plânlama ile Hükümet birleşerek müstakbel cari 
masrafların hepsini hesaba katıyor. Şu halde 
gelişigüzel, düşünülmeden ortaya atılan bir 
şey yok'. Bundan sonraki harekette burada 
da Devlet Plânlama 've memleketin plânlı kal
kınması güz önünde bulundurulacaktır. Bu fi
nansman hususunda maddeleri geldiği zaman 
Hükümeti temsil eden arkadaşım daima izahat 
verecektir. Nitekim, en yüksek kadro hakkında 
Fahir arkadaşım sordu. Elimizdeki istatistiklere 
göre 270 kadro vardır. Bunun 251 i fiilî olarak 
işgal edilmektedir. Şimdi şu halde bu kadrolar
da muhterem Fahir arkadaşım, bir şeyden ürk
tü. 0 da, acaba bu yüksek kadroya 1 numaralı 
Kanunla 600 kişilik millî iradeyi temsil eden 
Millet Meclisi ve Senato üyelerinin bir hak ola
rak almaları acaba memlekette bir reaksiyon ya
ratır mı? Muhterem arkadaşlar, biz bu kanunu 
yaparken gerek Hükümet ve gerek Yüksek Mec
lis ve Yüksek Meclis adına vazife gören Komis
yon olarak biz, sadece Devlet memurlarını dü
şündük. Mebusların ödenekleri Anayasa ile, bu 
kısım, meselâ yollukları yarım olarak tahdidedil-
.iniştir, bunun üzerinde Meclis mutasarrıf değil
dir. Fakat diğer taraftan mebusların diğer al
dıkları aylık veya yolluk iner, çıkar, biner... Bu 
kanun buraya getirilirken bu düşünülmemiştir. 
Bunu efkârı umumiyeye açık olarak belirtmek 
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isterim. Millet Meclisi üyelerinin şereflerini | 
maddeyle ölçmek, maddeyle kıyaslamak millî 
iradeye doğrudan doğruya bir haksız sitem et
mek demektir. Bunu bugün şu vesileyle bir ke
re daha belirtmek isterim ki, hayat sıkıntısı çe
ken, maişet sıkıntısı çeken milletvekili ve sena
tör arkadaşlarımız bu kanunda, bu kanunun ya
pılmasında bir şenime dahi düşünmemişlerdir. 
Bunu açık olarak belirtmeyi kendim için bir 
vicdan ve ahlâk vazifesi telâkki ederim. 

Diğer taraftan bir arkadaşımız ürktü. Bun
da dedi, yeni bâzı kapılar, açık kapılar var. 
Muhterem arkadaşlarım, ek görev, tazminat me
selesinde gayet titiz bulunduk, komisyonda. Ek 
görev ancak çok mecburi olduğu zaman kulla-
nabiliniyor. Vekâleti de üç aya kadar bir za
manla tahdit ettik. Sırf üst derece için başka, 
bir vazifeye vekâlet verilemez. Bir disiplin ku
rarken, bir armoni, bir ahenk kurmaya çalışır
ken bu konuda açık kapı bırakmamak hususun
da komisyonda müzakereler sırasında âzami dik
kat ve itinayı göst »rdiğimize muhterem arka
daşlarımın emin olmalarım rica ederim. Biz me
selâ' Erzincan'da bir doktor, gazetede okudum, I 
beş görev almak zorunda kaldığı için şikâyet 
ediyor, o halde bu ek görev meselesi, gerek öğ
retmenler için gerek doktorlar için ancak za
ruret halinde olacaktır. Bu hususta âzami titiz
likle dikkat ettiğimizi hatırlatmak isterim. Ha
kikaten benini İmar ve İskân Bakanlığım zama- j 
ııında en çok mücadele, ettiğim* konular bunlar
dı. Evet, âfetler fonundan 80 milyon değil, 8 
milyonunu personele kullanıyorlardı. Fakat Ba- I 
kanlığım sırasında şunu tesbit etmişimdir ki, 
mumla aradığım zaman bir jeolog bulamıyor
dum, muhterem arkadaşlar, memleketin binbir 
âfet yerine göndermek üzere. O halde kalkınma j 
yolunda bulunan Türkiye'nin birtakım zaruret
leri, birtakım ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları | 
zamanın icaplarına göre gidermek hiçbir vakit, 
zaruretlerin mubah olduğunu bildiren Mecelle j 
kaidesi daima yürürlükte devam edecek bir ha- j 
kikattir arkadaşlarım. 

.' Şimdi bu suretle muhterem arkadaşlarımın 
kânunun tümü hakkında lütfetmiş oldukları 1 
tenkidleri kısmen cevaplandırmış oldum. Mad- I 
deler geldiği zaman tabiî, gerekli cevapları arz I 
ederiz. . . . 
-.::.:. Gerek Reşit Ülker arkadaşım, gerek Küstü 
(Özal arkadaşım', ?>b' ncı.madde üzerinde, çok dur- \ 
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t tular. Bu hususta . Fahir Giritlioğlu arkadaşı
mın da bir önergesi vardır. Şimdi muhterem ar
kadaşlarını, biz sınıflar ihdas ettiğimiz zaman, 
bir kalifiy.e sınıl' yetiştirmek istediğimiz zaman, 
yönetici bir sınıf yetiştirin ek istediğimiz zaman, 
evvelâ-arkadaşlarıma bir ürkeklik geldi, ilk za
manlarda. Acaba bir inhisarcılık mı yaratılıyor, 
memlekette yönetici sınıf yalnız Siyasal Bilgi
ler Fakültesine mi hasredilmek isteniyor diye; 
açık olarak bunların münakaşası yapıldı ve. bu 
yapıldığı zaman bunun karşısında mühendis bir
likleri, demin saydığınız arkadaşlar bize müra
caat ettiler, kendilerini dinledik. Onlar da bize 
bir teklif getirdiler. Dediler ki, meslek zümre
den olanlar yalnız mesleklerinden yetişsin. Na
sıl olsun, meselâ Devlet Demiryolları Umum 
Müdürü yalnız mühendis olabilir, postacı posta
cıdan olabilir. Müsaade ediniz muhterem arka
daşlarını, biz inhisardan kaçarken inhisarın allı
na nasıl girebiliriz? Muvaffak olmuş bir insan; 
Devlet Demiryolları l'mıım .Müdürü Behiç Bey. 
Bugün Behiç Beyin kabrini Eskişehir'de. -(.Vr 
Atölyesinin yanma yapmışlar. (Jünkü Türk Ta
rihinde, Kuvayı Milliye Devrinde bir Behiç Bey 
var ki, bütün Demiryolu tesislerini Almanlar
dan almış, memlekete mal etmiş ve Türk kai'a-
siyle işletmiştir. Şu halde bunu yalnız mühen
dislere has bir şey yapmayın, dedim. Onun için 
biz bu maddeyi ehViiki bir şekilde gel irdik. 'Bu
rada. daha mükemmel bir hale getirebiliriz. 

Şu halde muhterem arkadaşlarım, 1 »enim şu
radaki vazifem, komisyon arlına, tenkidde bu
lunan arkadaşlarıma kalbî teşekkürlerimizi arz 
etmek ve bugün, bu gece vakti, üzerinde çalışı
lan Devlet Memurları Kanununun bu Meclis ta
rihinde bir şeref vazifesi olduğunu ifade etmek 
isterim. 

Hürmetle fi inle. (A lk ışl ar) 
BAŞKAN — Sayın Emin Paksüt, buyuru

nuz. 
EMİN PAKSOT (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarını; Türkiye'nin Devlet hayatı bakımın
dan' önemi inkâr edilemez bir kanun tasarısını 
biraz da seminer havası içerisinde, gecenin iler
lemiş bir saatinde müzakere ediyoruz. Pu kanu
nun adı Devlet Memurları Kanunu olacak. Da
ha yaygın bir ad olarak efkârı umumiyete Per
sonel Kanunu diye senelerden beri gerek Devlet 
hizmetlerinde. çalışanlar tarafından, gerekse halk 
tarafından böyle bir kanunun"-hanrlanma'si .mü> 
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zakere, münakaşa mevzuu yapılmakta idi Tâbi
ri caizse bu kanun adı üzerinde biı" ümit de ya
ratıldı. Âdeta Devlet hizmetinde çalışanlar, bir 
Personel Kanunu çıkarsa Devlet hizmetinde ka
yırmanın, Devlet hizmetinde iltimasın tamamen 
ortadan kalkacağına, liyakatli memurların me
sailerinin tam olarak değerlendirileceğine, Dev
let hizmetinde çalışan insanların maddi şartlar 
bakımından da, geçim şartları bakımından da 
tatmin edileceğine inanmış bulunuyorlardı. Bu
na mukabil memleketimizde, biraz da ter3 politi
ka anlayışı ile, halka, geniş kütleye Devlet hiz
metinde çalışanları âdeta açıktan para alan in
sanlar, Devlet hazinesini istismar eden insanlar, 
halka zulmeden, kötülük eden insanlar gibi gös
terme temayülü içinde bu zavallı memlekette yi
ne halktan alınacak olan vergiler yine mahdut 
bir memur kadrosunun istifadesine tahsis edil
miş gibi bir endişe yaratıldı. Şimdi, üzülerek 
ifade edeyim ki Meclisin çalışmalarının sona er
mekte olduğu bir sırada şöyle bir kanunun bu 
şartlar altında müzakere edilmiş olması Devlet 
hayatında reform iddiasına asla tekabül etme
mektedir. Parlâmento kanun yapar, Parlâmen
to Devlet hayatının düzenli gitmesini ister; bü
tün partileri ve kanatlariyle. Bu kanun fevka
lâde önemlidir denilir, bütün Devlet teşkilâtını 
ilgilendirir denilir ama, buna rağmen bu kanu
nun müzakeresine şöyle bir zamanda ve şu ha
va içinde fırsat buluruz. Şimdi bir talihimiz var; 
o da genel müzakerede kifayet takriri gelmedi. 
Çünkü kifayet takriri verme temayülünde olan
lar zaten salonu terk etmiş bulunuyorlar. Az ve
ya çok kanunun üzerinde yapıcı bir şeyler söy
leme imkânını arayıp bulanlar sabırla müzake
reyi takibediyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanun kendisin
den beklenen şeyleri getirecek mi getirmiyecek 
mi, bu kanun Türkiye'nin Devlet hayatım dü
zeltecek mi, düzeltmiyecek mi? Meselesine birkaç 
açıdan bakmak lâzım. Eğer Türk Parlâmentosu ve 
onun güven oyunu almış hükümetleri dış tesirler 
karşısında kolay inhina gösterirse bu kanunun tat
bikatı, demin Giritlioğlu arkadaşımın bahsettiği 
muhtelif cephelerini tasvir ettiği kaosu daha da 
artırmaya elverişlidir. Eğer bu kanun birtakım 
prensiplere sıkı sıkıya bağlı kalınarak beşerî zarf
lara düşülmiyerek, ciddiyetle ve selâbetle tatbik 
edilirse bugüne kadar âmme hizmetlerinde husu-
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le gelmiş olan, tâbirimi mazur görün, tczebzübü 
gidermek için bir adım teşkil edebilir. 

Şimdi, Türkiye'nin âmme hayatında belki 
de âmme hizmetlerine girmek üzere tertibedil-
miş bir tahsil veren okuldan, mülkiyeden mezun 
olduğum için, aslında ve geride de şerefle mu
hafaza ettiğim ve hâtırasını taşıdığım bir Dev
let hizmeti bıraktığım için, Türkiye'deki Dev
let hizmetlerinin kaderinde yalnız aylık mesele
si olarak bir mesele olduğuna inananlardan de
ğilim. Türkiye'de âmme hizmetlerinde çalışan
ları, âmme hizmetlerinde çalışmıyanları hor gör
me bir tarafa, bizatihi âmme hizmetlerinde te
sadüflerin şevkiyle üst kademelere gelenlerin 
kendisinden alt kademede olanlara yan bakma 
fikri de var. Yani hastalığımızın aslı bu. Bir ke
re kelime meydanda arkadaşlar, biz âmme hiz
meti gören şerefli bir kadroya topyekûn memur 
adını takmışız. Yani kendisine emrolunan kişi. 
Adını söyliyelim, yani emir kulu. Böyle demiş, 
böyle bir anlayışa gelmişiz. Batıya, yabancı 
memleketlere bakıyoruz, benim bilebildiğim ka
dar yabancı dilde, meselâ Fransızcada bu 
«fonetionnaire» yani iş gören insan, faaliyeti 
olan insan mânasına geliyor. Bir Alman için, 
bir ofisi, bir amt'ı yürüten kimse, «bcamte» dir. 
Bir İngiliz için de öyle : «official»... Bizde ise 
memur. Filhakika âmir, memur filân diye bir 
tasnife tabi tutarız bunu ama, topyekûn Devlet 
memurları dediğimize göre bunun âmiri olsa ol
sa, bunun birinci derecesini aşan makamlar ol
mak lâzımgeliyor. 

Verilen paraya gelince; bir yanlış anlayış da
ha. Zannederiz ki Devlet hizmetinde çalışanlar 
e]üiyetsizdirler, kabiliyetsizdirler, işte bu ekme
ğe muhtaçtırlar ve dışarı çıktıkları zaman bunu 
bulamadıkları için bunlar Devlet kapısına gel
mişlerdir. Muhterem arkadaşlar, bu iş hiç de 
böyle değildir. Devlet hizmetinde şerefle hizmet 
veren nice nice kabiliyetlileri vardır bu memle
ketin. Günün birinde tamamiyle mânevi sebep
lerin doğması yüzünden Devlet hizmetinden 
uzaklaşır ve dışarıya, çıktığı zaman, o zamana 
kadar kendisine hor bakan insanlardan çek da
ha başarıyla da serbest sahada muvaffakiyetler 
kaydeder. Serbest sahada muvaffak olmuş bir
çok insan vardır; vaktiyle şerefli bir Devlet hiz
metinin başında idi, ama kadri kıymeti bilin-
memiştir. Bu bakımdan Devlet hizmetinde çalı
şanlara bizim asıl getirmemiz lâzımgclen hava 
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bu mânevi itibar havasıdır. Bir memlekette hal
kın karşısına geçip topyekûn Devlet memurları
na, idare edenlerle, idare edilenler ayırımı yapı
lamaz. Bunlar sizin hizmetinizdedir, dememek 
lâzımdır. Devlet memuru, Devletin hizmetinde
dir, yoksa yığınların hizmetinde olamaz. Hep be
raber kanunun emrindeyiz, Devlet memuru da 
kanunun emrinde. Devlet memuru kanunun em
rinde de, halk kanunun emrinde değil mj? Bu 
itibarla kütle karşısında, âmme hizmetleri men
suplarını eğer manen tatmin etmezsek, hangi 
parayı verirseniz veriniz, hakikaten haysiyet te
lâkkisi bütün olanı ve kabiliyetlerine güvenini 
zaman içerisinde bu âmme hizmetini terk ederek 
dışarıda hayatını kazanmayı deniyecektir. Hal
buki bir memleketin kalkınmasında, ne derseniz 
deviniz, asıl her derecedeki bu Devlet hizmetli
sinin rolü vardır. Tasarı bu esprisiyle bence bir 
yenilik getirmektedir. Çünkü işin başında hiz
metin önemi belirtilmiş, hizmetin Devlet haya
tına tesirine yeteri kadar işaret edilmiş ve bu 
görevlerde bulunacaklar için haklar ve mükelle
fiyetler sıralamıştır. Yalnız muhterem arkadaş
larım, bu tasarı karşısında benim tereddüt etti
ğim bâzı noktalar vardır. Tasarının tümü üze
rinde konuşma imkânına sahibolduğumuz için 
bu endişelerimi şimdi ifade ediyorum. Çünkü 
maddeler teker teker müzakere edilmediği için 
tereddütleri tam mânasiyle giderme imkânına . 
sahip değiliz. Anayasamız, Devlet hayatında va
zife görecek insanların hukukî durumlarım ka
nunla tanzim etme esasını kabul etmiş. Anaya
sada yürütme bahsinde, yani eski adı ile icrada, 
idareden bahsedilmekte ve 117 nci maddede şu 
esaslar konulmuş bulunmaktadır : «Devletin ve 
diğer kamu tüzel kişilerinin, genel idare esasla
rına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görev
ler, memurlar eliyle yürütülür. Memurların ni
telikleri, atanmaları ödev ve yetkileri, hakları ve 
yükümleri, aylık ve ödenekleri * ve diğer özlük 
işleri kanunla düzenlenir.» 

Demek ki, bunları düzenliyecek olan kanun
dur. Kanun yapma hakkı ve görevi de Parlâ
mentonundur, Meclisindir. Şimdi kanun bir hu
kuk kaynağı da değildir. Yine bu Anayasa ve 
bundan evvelki Anayasadan farklı ^olarak tü
züklerden de bahsetmiş. Bunları söyleyişimin se
bebi arkadaşlar, şimdi müzakere etmekte olduğu
muz bu kanunda birçok hususlar tüzüklere, yö-
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nctmcliklere bırakılmıştır. Ve bu yönetmelikle
rin bir kısmının Bakanlar Kurulu karariyle yü
rürlüğe gireceği işaret edilmiştir. Bütün bu yö
netmelikler ve tüzükler meydana çıkmadan da 
Türkiye'de Devlet memurları ne duruma gele
cek, nasıl hakları düzenlenmiş olacak, kesin bil
gi edinmeye imkân yoktur. O tüzükler bizim ta
savvur ettiğimiz ölçüleri aşarsa, açık söyliyelim, 
seçim öncesi Parlâmentosunda görüldüğü gibi 
bâzı çevrelerin arzusuna uygun olarak masraf 
artırıcı istikamette kanunların kabulü gayretle
ri gibi tüzükler, sınıflandırmalar, göstergeler ve 
hususiyle intibaklar yapılırsa bu kanunla Tür
kiye'nin âmme hayatını büsbütün bozmuş olabi
liriz veya bozulur. Yani biz bozmayız ama bo
zulma imkânlarını açmış olabiliriz. 

Benim uzun seneler hizmet ettiğim Devlet 
Demiryollarında bugün burada sözü edilen ka
deme esası vardı. Bugün burada kabul edilmiş 
olan gösterge esası vardı ve Devlet Demiryol
ları Barem Kanunu tatbikatında da, günün bi
rinde çıktığı zaman; bu ileri fikirlerle çıkmış 
olan Barem Kanununda bir intibak durumu var
dı. Arkadaşlarım sizi temin ederim, Devlet De
miryolları içinde idare üst kademe ile her dere
celi personel arasındaki ihtilâfların kaynağı in
tibak meselesi olmuştur. Bulunması lâzımge-
len derecenin üzerine intibak ettirilen bir me
murun kötü misali birçok memurların haksızlı
ğa uğradığını, alışılmış tâbiri ile söyliyeyim,. 
mağduriyet telâkkisini doğurmuş, zaman zaman 
açılmış olan dâvaların şu veya bu şekilde karara 
bağlanmış olması emsaller teşkil etmiş ve Dev
let Demiryollarında seneler senesi hattâ genç bir 
memur günün birinde emekli olup gittikten son
ra dahi intibak ve derece tashihi meselesi bir 
hastalık halinde işlemiştir. Bu tasarıda da böy
lesine intibak görevleri var. Bu intibakları isa
betli yapmak için düşünülmüş olan komisyon
lar, ihtisas kolları var. Ve bunları sağlayıcı bir
takım geçici maddeler nazarı dikkate alınmış. 
Ama muhterem arkadaşlarım, bunların hepsi 
birtakım yönetmeliklere, şu anda bilmediğim 
birtakım tüzüklere bağlıdır. Şimdi ben bu nok
ta üzerinde emin olmak istiyorum. Bilhassa za
bıtlara da geçerse ve bu istikamette açıklama 
yapılırsa ilerideki tatbikata ışık tutabilir diye 
ümidediyorum. Demin Yüksek Heyetinize hatır
lattım; Anayasanın 117 nci maddesine göre asıl 
düzenleyici vasıta, kanun. Buna mukabil bu-
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günkü 'Anayasamızda tüzükler hakk ında bir hü
küm bu lunmakta . Bak ın ız 'bu hükümler i de be
rabe r bir kere daha hat ı r l ıya hm. i07 nei mad
de ue diyor? 

«Bakanlar Kuru lu , kanunun uygulanmasını 
göstermek veya kanunun emret t iğ i işleri belirt
mek üzere, kanun l a r a aykır ı olmamak sarti jde 
ve, Dauış tay ın incelemesinden geçirilerek, tü
zükler mkarabil i r . Tüzükler , (Jumhıırbaşkanın-
ea imzalanır ve1. kanun la r gibi yayınlanır .» 

Şimdi Anayasanın tüzükler hakk ındak i bu 
h ü k m ü bizim 11)24 Anayasasının -r>2 nei madde
sindeki hükümden farklıdır . Esk i Anayasada 
«Ahkâmı eedideyi muhtevi olmamak üzere» ya
ni yeni hükümler i bu lunmamak şar t iyle bu işler 
yapı l ı r der idi. F a k a t Anayasa.' haz ı r l ık lar ında 
düşünüluıüş' tür ki, bir tüzük eğer yeni hüküm
ler get irmiyorsa, bir hukuk, düzeninde, bir Dev
let hayat ında bir takım normlar , hukuk kaidele
r i get irmiyorsa, işe yarar , o halde bunu getir
meye lüzum yok. O halde tüzük, kanunun, mad
deleri uin aynen, t ekra r ı veya, yetkisin olarak bir 
tefsir i olur. Bu değil. Tüzükle bazı hükümler 
konacakt ı r , Anayasaya ve tabiî şüphesiz kanuna, 
aykı r ı olmıyaeakl ir. Ama yeni hükümler kona
cakt ı r . Bu imkânı vermiştir . Hu i t ibarla, tüzük
le sosyal, iht iyaçlar ı gidermek, bu Anayasan ın 
esprisine uygundur . Espris ine değil, aynı za
manda 107 nei maddesine do uygundur . Şimdi 
bir de bundan farklı o larak esasen, yönetmeliği1, 
ait h ü k m ü düşünelim, ( jünkü yönetmelik't en de 
bahsedilmişt ir ve. hayli değişik şekilde ve sıkça 
bahsedilmişt ir bu tasar ıda . Onun için Anayasa
nın yönetmelikler le ilgili hükmünü de Meclis 
o larak hat ı r lamamız ve bu k a n u n u da, ona göre 
kabul etmemiz lâzımdır. 

113 neü m a d d e ; «Hakanl ıklar ve kamu tü
zel kişileri» d ikka t buyurulsıın, «... kamu tüzel 
kişileri», «kendi görev alanlar ını i lgi lendiren ka
nunlar ın ve. tüzükler in uygulanmasın! sağlamak 
üzere ve bunlara aykır ı olmamak' şarkiyle, yö
netmelikler çıkarabil i r ler . Yöuel melikler Kestin 
(Jazcte ile yayınlanır .» 

Şimdi, kanunu yapan Meclis, Tüzüğü yapan, 
demin okuduğum, Hakanlar Kurulu, hüküm*!. 
Yönetmelikle! ı yapan, bu Anayasa 'düzenine 
v;övv Hakanlıklar veya kamu lüzel kişileri. Şim
di De'viei Personel Daire;;' için bu bir bakanlık-
lır 'demek mümkün değil Kamu lüzel kişisi ol-
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duğunu bilmiyorum Personel Dairesi iddia, ede
bilir m i ; O halde Hakanlık değil, kamu tüzel 
kişisi değilse, o halde yönetmeliği neye atfen 
y a p a c a k t ı r : Hu yönetmeliği, Haşbakanlığa bağ
lı olduğuna göre Başbakanlık da bir bakanlık
tır esasına göre yapacak, veya tasar ının bâzı 
maddeler inde rasladuğrmız gibi Bakan la r Kuru
lu. karar ı ile yönetmeliği yürür lüğe koyacak
tır. O halde B a k a n l a r ' K u r u l u karar iy le yönet
melik yürür lüğe girecekse yapıcısı 1 »akanlar 
Kurulu olan birseye tüzük demeyip de yönet-
mel'-k demekle şu tasar ıda ne kaydettiğimizi 
bilmemiz lâzım. Yani neresi tüzük, neresi yö
uel melik ".' Yönci meükle neleri düzerdiyecoğiz. 

Simdi, a rkadaş lar , mühim olan mesele, ö0 
l i radan bin liraya kada r bir gösterge kabul et
mek ve buna her sene Bütçe Kanunu ih1 bir ka t 
savı tak ıvermekten ibaret değildir, Bununla 

i Türkiye 'de âmme hayah düzelmez ve hiçbir şey. 
\ h-alolmaz. Mesele şu, Dcs'lette çalışmakla olan 
\ muhtelif bakanlıklarda ve bu kanunun kap-
• samına, giren umum müdürlükle de çalışmakta 
! olan Devlet hizmetlileri vardır . Memur dediği

min, insanla!' vardır. Bunların yaptıkları işe gö
re nasıl .sıniflandırılaeağı. hangi derecelere ge-

: t irileceği ve İm derecelerde göstergelerin ne 
; olacağıdır. 

Simdi, ben çok ehemmiyetli bir noktaya, 
:, dokunmak istiyorum. Bu t a sanda , daha ikinci 
\ maddede, vaui kapsam İs i i r i i ld ik i rn sonra, ki, 
\ -.'Icmi'i İdi- arkadaşım da P'ker 1eker söyledi, -
'' 0:-\\v\ henüz beh.djveier personelini mütalâa el-
} miyoruz, hâkim ve sa\'ei sınıriarıııı bunun dı-
l sında tnl'uvoruz, subay ve astsubaylar bunun. 
\ içinde- değildiı-, onlar da' dışmdadm. Biz sadece 

Devletin ıncmurlarmi, birinci maddede yazılı. 
; olanları mütalâa ediyoruz. Şimdi, bu mütalâa 
• ettiğimiz bu kanunun ta tbikat ı için, filhakika 
•• kısa kanun :-;a.y.dmaz ama birçok madik lerin-
' ı'mı biı lakım hukuk d üst ur lar ının çoktan beri 
i memleketimizde işi i yen ve Batı'da ittifak edilen 
s düsi ı ir larıu ifadesidir, istense idi madde sayı-
\ sı azaltı lmak suret iyle de tanzim edilirdi. Fa-
; ka.l, madde sayısından da. korkulacak bir şey yoktu, 
] ama, tatbikat için. ikinci maddede söylediğim 
] gibi. Bakanlar Kurulu tüzükler ç ıkaracak, Ba 
3 k ın l a r Kurulu karariyle yönetmelikler yüriir-
j li'îğe girerek deniyor. \ 'e esas kanun müşahhas 
j olarak o zaman ortaya çıkıyor. Şimdi 4o ııcii 
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madde, ehemmiyetli maddelerden bir tanesidir. I 
Tatbikat bakımından ehemmiyetli. «Bu kanuna 
tabi kurumların kadrolarında aylıkları...» I 
Bu, oraya dayanıyor. Ijünkü haklar, veci
beler, nakiller oldukça başarılı şekilde 
düzenlenmiştir, bu tasarıda. Yani orada da 
dertlerimiz olacağın! sanmıyorum, daha iyi bir 
şekil olabilir. Ama şu aylıklara dikkat buyuru
nuz «hizmetin Deylet için taşıdığı degci'e göre 
tesbit edilir.» 

«Hizmetin Devlet için taşıdığı değere gö
re tesbit edilir» dediğimiz zaman, kriter bu ol
du mu, aslında yanlış bir şey değildir, bunun 
bir değeri olmak lâzımgeJir, ama geniş kütle 
karşısında vaki beyanlarda, olduğu gibi, süb
jektif acıdan bakıldığı zaman herkes kendisini 
ve kendisinin yapmakta olduğu işi, Devlet için | 
çok değerli sayar. Ve aslında da "Devlet bütünü 
ile mâna ifade eder. Doğrudur. Benim şahsi te
lâkkime göre de Devlet hizmetinde çalışanların ı 
çalıştıkları alanlar ve işgal ettikleri derece ne 
olursa olsun, Devletin hizmeti küçüklük, büyük- j 
lük duygusiyle yürütülemez. Devlet hizmetinde j 
olmanın şuuruna sahibolmadıkça ve bu mânevi j 
zevki tatmadıkça netice alınamaz. Bu böyledir. 
Ama şimdi kriteri böyle koymuşuz. «Aylıklar i 
hizmetin Devlet için taşıdığı değere göre tesbit i 
edilir.» İş buraya geldiği zaman endişem odur j 
ki, birtakım tazyik gruplarının etkisi altında on
ları düzeltme mevkiinde olan, yapmak mevkiin
de olan Devlet memurlarının üst dereceli me
murlardan teşekkül etmiş kurullar, siyaset 
adamları birtakım tesirlerle bu değerin takdi
rinde hatalı durumlar ihdas edeceklerdir. Misal 
vereyim arkadaşlar size. Devlet Demiryollarında 
bu değerlendirmeler yapılmış idi. Vaktiyle. İş
letme Müdürlüğiyle bir servis şefliği, hareket 
müfettişliği aynı olmamak lâzımgelir diye düşü- i 
nülmüş idi. Ve nihayet Devlet Demiryolları iş
letme sayısı 3, 4, S, .1.0, 12 olur diye düşünül
müş idi. Zaman içinde tazyik, o hale gelmiş, üst 
kadrolar o derece irade zâ't'ı göstermişlerdi ki, 
rasgele derecesi yükselmesi istenilen demiryol
ları mensubuna işletme müdürü, merkez işlet
me müdürü denilmiştir. Şimdi, tüzükler yani 
kanunlar zorlanmıştır. Giritlipğlu arkadaşım 
söyledi; aslında ilk zorlama karşısında muka/\e- I 
met edilmedi mi insana zaten ne yüzle söylü
yorsun, derler. Birtakım kanunsuz durumlara 
karşı mukavemet edebilmek için açık vermemek I 
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lâzımdır. «Efendi, senin eemaziyülevvelihi dö-: 

keriz» denildiği zaman, «benim 24. saatim yok
tur ki, hesabını veremiyeyiııı» diyemedi mi ko
nuşması, zaten sabun köpüğü gibi sönmeye mah
kûmdur. Âmir olarak da, iltimas talebetmemiş 
iı.ısan olmalı ki, iltimasa mukavemet etsin insan
oğlu. Rasgele kart vermemeli ki, insanoğlu, ken
disine getirilen karta karşı mukavemet edebil
sin. 

Dikkat eder misiniz kartları kimler yazar ve 
kartlar kimlerden almırv Bu kartları verini-" 
yen insanlara, «canım sende de hiç supleks yok, 
insaf et, bu kadarcık bir şey de yapılmaz 'mı? 
tarzında muaheze edildiği bir vakıa değil midir? 
Bunları şunun için söylüyorum arkadaşlarım. 
Bu kanunu insanoğulları tatbik edecektir, her 
kanun gibi. Koalisyon sistemlerinin içinden şim
diye kadar geldik. Bundan sonrasının' da pek 
farklı olmıyacağı sezilmekte. Simdir karşılıklı ta
vizlerle bu 43 ncü maddenin emrettiği hizmetin 
"Devlet için taşıdığı değer, kriterinin hamur edil
mesiyle Devletin kadroları ve buna karşı kadro
lardaki ölçüsüzlükler artırılırsa ve dahası bu ka
nunun şimdi kabul edildiğini farzedelim, tabiî 
tatbikatı için bir zaman geçecektir. Bu müddet 
zarfında birtakım gayretlerle, aman intibakta-
bizi gözetin, 2 üst derceye geçebilmenin çaresini 
bulalım. Nerede acaba hangi kadroya geçersem 
iki üst derece sağlamak imkânı vardır denirse 
şimdi benim üzüldüğüm nokta maddeler üzerin
de konuşmalarda arz edemedim, Yüksek Heyet 
öyle kabul etti, mesele yok. Ama hususiyle muh
terem arkadaşlarım, geçici maddeler tanzim edi
lir şey değildir, bunları yaşamış, tatbikatında 
bulunmuş, teftişinde bulunmuş bir eski Devlet 
memuru hüviyetiyle söylüyorum, kolay değildir 
bu. 

•Şimdi, demekki bu istikamette bir kere bir 
müşkülle kargı karşıyayız. Hükümetin Devlet 
için taşıdığı değere göre tesbit, - buna göre sı
nırlandırma, derecelendirme ve bugünkü Devlet 
kadrosunu reel olarak, olması lâzınıgelen kadro 
değil de, olan kadroyu oraya aktarmak meselesi 
büyük mukavemet, sinir gücü, selâbet istiyen bil
iş... Devlet memurları aslında selâbetlidir. On
ları selâbetsiz .kılan, haricî tesirlerdir. Yani Dev- • 
let memurlarının partizanlığından şikâyet eden 
her birimiz onun tahrikçisi oluruz. Kendiliğin
den Devlet memurunun vazifeden ayrıldığı na
diren görülür. Ama bu tesirler işletilirse nıuh-' 
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terem arkadaşlarım, şimdiye kadar Saym Fahir 
Giritlioğlu akradaşımızm söylediği tezepzüp ha
lini biraz daha kamçılamış oluruz. Ek göreve 
müdahale gücünü siyaset adamlarının içinde 
gösteren çok azdır. Şimdi ben size Sayın Fahir 
Giritlioğlu'nun temas ettiği konu sebebiyle bir 
açıklamada bulunmak mecburiyetini hissediyo
rum. Bakınız o da ne. Şimdi ister Hükümetin 
getirdiği gibi 50 ile 1 000 olsun, ister komisyon
da kabul edilen 70 ile 1 000 olsun, isterse bura
da verilecek birtakım önergelerle 60, 80, 100 fa
lan rakamlardan biri kabul edilsin, o kadar 
ehemmiyetli bir şey değil, çünkü bu, itibari bir 
hesap faktörü. Asıl bunun çarpanı lâzım. Yani 
katsayısı lâzımdır. Katsayısı için bu tasarı 154 
ncü maddede bakın nasıl bir hüküm söylemiş; 
diyor ki, madde, «Genel bütçede her yıl bu ka
nuna tabi kurumların sınıf tüzüklerinde tesbit 
edilmiş gösterge rakamlariyle belirtilen aylıkla
rın iylemi ödeme rakamlarına çevrilmesi için bir 
tek katsayısı uygulanır. Bu katsayısı memleke
tin ekonomik gelişmesi, genel geçim şartları ve 
Devletin malî imkânları göz önünde bulundurul
mak suretiyle tesbit olunur.» 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Devletin ma
lî imkânları ile ve bütçesiyle ilgili olan ödevler 
pek çoktur. Bizim Anayasada Parlâmentonun 
bütün kanatları ile taraftar olup da, bir türlü 
çıkartamadığı Toprak Reformu dâhil, birtakım 
sosyal haklar aslında Devletin malî imkânları ile 
sınırlıdır. Yani bunun böyle olduğu kimseden 
gizlenmemiştir. Halkoyuna sunulan Anayasanın 
53 ncü maddesinde açıkça, Devlet, bu bölümde 
belirtilen sosyal ve iktisadi amaçlara ulaşma 
ödevlerini ancak iktisadi gelişme ile malî kay
naklarının yeterliği ölçüsünde yerine getirir 
denmiştir. Devlet ne yapıyor? Bu ölçüde yap
maktan başka çıkış yolu yok da onun için. Ga
ye : O gayeye yönelmek. Şimdi o da malî im
kânlarla ilgili. Bilhassa, polemik için söylemiyo
rum, çünkü 1965 senesinde bütçeyi hangi iktida
rın hazırlıyacağını da bilmiyorum. 1965 e "gel
diğimiz zaman seçimler yapılmış, nasıl bir hü
kümet teşekkül etmiş olacak bilmiyoruz. Yalnız 
bir bütçe getirilecektir. O bütçede bir katsayı 
tesbiti düşünülmüş. Peki şimdi ne olacak bu ka
nunu kabul edersek?... Bu kanunu kabul eder
sek, onu açıklamak zorundayım, bunu sevk eden 
Hükümet iyi niyetle hareket etmiş, Meclis de bu 
iyi niyete iştirak ederek Geçici Komisyona ha-
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vale etmiş. Geçici Komisyon da saçını süpürge 
etmiş, çalışmış ve tasarıyı getirmiştir ama as
lında bunun yürürlüğe girme zamanını Hükü
met tâyin etsin demiş ve düzeltilmemiştir galiba, 
son maddelerde düzeltilmesi lâzımdır, halen bu 
tasarıda Hükümet teklifinde 230 ncu maddede 
sarahaten, bunun Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirtilen tarihte olacağı, da bir yenilik olarak, 
aslında kanunlarda bir yürürlük tarihi konur, 
Hükümetin takdirine bırakılıyor. Bendeniz Ana
yasa hukuku bakımından bunu normal telâkki 
etmiyorum. Bu kanunu yapan Meclistir. Kanu
nu yapan Meclis istese de yasama yetkisini icra
ya devredemez. Bu, yetki devri değildir, yetki 
vermekten ibarettir. Kanunu yine Meclis yapı
yor, yetkisini vermiyor, denilemez. Yaptığı ka
nunu yürürlüğe koyacak mıyız, koymıyacak mı
yız, bunu kendimizin kestirmemiz lâzım. Görü-
lüşü odur ki, bu kanun çıkar ise 196G Martından 
itibaren tatbik edilecektir. 1966 da Bütçe hangi 
iktidarın bütçesidir bilmiyorum. O bütçe gelir 
ve gideri ile ne mertebe denktir, bilmiyorum. 
Ama ona rağmen ben şimdi, tâbirimi mazur gö
rün, gider ayak bir katsayı tesbit ederim, beş de
rim, altı derim, bu tesbit ettiğim rakamla 1966 
daki iktidarı da bağlarım. Ben size söyliyeyim : 
1966 da gelen iktidar eğer ciddî bir iktidar ise 
sizin yapacağınız katsayı ile bağlanmıyacaktır. 
Nitekim çok tenkid edilen bu devrenin iktidar
ları da aslında bağlanmamıştır. Hatırlatmak is
terim. Kurucu Meclis personel ile ilgili bir ka
nun kabul etmişti. Az bir yükseltme değil, % 35 
nisbetinde mevcudolan ödemelerin artırılmasını 
hedef tutan bir kanun kabul etmiş idi, Kurucu 
Meclis. Ya fazla sarfiyetinden veya idealizmin
den Kurucu Meclis kendisi için çıkarmış derler, 
efkârı umumiyede diye kendisini istisna etti. 
Biz, kanunu çıkarıyoruz fakat biz istifade etmi-
yeceğiz dedi. Yalnız iyi niyet yetmez, Devletin 
malî imkânları da rol oynar. Bütün imkânlar 
seferber edilerek fiilî ödeme % 20 yi aşmıyacağı 
düşünüldü ve denildi, bunun % 20 si şimdi öde
necek, geri kalan % 15 i ise 1 Mart 1962 sene
sinde ödenecek. 

Muhterem arkadaşlar, arada seçim yapıldı, 
15 Ekimden sonra biraz tereddütlü, biraz zik
zak1! hava yaşadık. Neticede Halk Partisi ile 
Adalet Partisi Hükümet kurdu. Kurduğumuz 
Hükümette gördük ki, Devletin malî imkânları, 
açıktan bir enflâsyonu göze almadıkça ve top-
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lumlar için dolayısiyle evvelâ Devlet memurları 
için bir felâket olan enflâsyonu göze almadıkça 
bu % 15 leri vermeye müsait değildir. Bakenlar 
Kurulu durumu gözden geçirince, bunun çare
si; Meclisin önüne gideriz ve biz bu % 15 leri 
veremeyiz demektir, dedik. Tabiî şu mülâhaza
lar hâkim oldu, efendim nasıl olur, bir kanun 
çıkmış, bu kanun % 15 i kabul etmiş, iktisab-
edijmiş bir hak var, müktesep hak var. Hattâ na
sıl alınacağını derpiş ederek, birtakım memur
lar masraflarını yapmışlar. Şimdi, Devlet ola
rak kabul ettiğimiz % 15 i vermemek nasıl müm
kün olur, diye düşünenlerimiz ojdu. Dahası, 
«Sivil, asker bütün kadro karşımıza geçerler, ih
tilâl sonrası ilk Hükümet olarak nasıl geze alı
rız?» diyenler oldu. Bunu Parlâmento kabul et
mez, binnetice Parlâmento üyelerinin aylıkları
na bunun tesiri var, diyenlerimiz oldu. Ama ne
ticede Bakanlar Kurulu olarak bunun veril emi-
yeceğini ittifakla karara bağladık. Arkadaşlar, 
geçmiş günü öğünmek için değil, sırası gelmiş 
iken söyliyeyim, bir çare olmak üzere bir şart 
var, dedik; söylemekle yapmak arasındaki farkı 
şimdi göstermemiz lâzım, biz de bakanlar ola
rak Bakan tahsisatını almayız, milletvekili ar
kadaşlarımızla aynı duruma geliriz, almıyoruz 
Bakan tahsisatını, deriz. Eşit duruma gelince 
bunu söylemiye yüzümüz olur, dedik. Hatırla
rım, o zaman bir arkadaşımız, «Canım Paksüt, 
bunu böyle yaparsak, bunlar jest yapıyorlar, 
ucuz kahramanlık yapıyorlar, diyenler olur.» 
mütalâasını ileri sürdüğü zaman ben şu cevabı 
verdim; bu ucuz kahramanlığa herkesi davet 
ederiz. Ve arkadaşlar, huzurunuzda konuşan ar
kadaşınız, şerefine ve mesuliyetine iştirak ettiği 
A. P. - C. H. P. Koalisyonunun Bakanlığında 
bu parayı almadığından dolayı kendisini bat
mış addetmiyor ve hattâ bugün 500 lira patri-
muanıma eksik girmiş olmanın zevkini yaşıyo
rum. Ama bu demek değildir ki - bir başka nok
tayı söyliyeyim - sadece maneviyatla, sadece söz
le acı gerçeğin karşısına dikilir. Şimdi onu da 
söyliyeyim. Huzurunuzda konuşan arkadaşınız 
vaktiyle Kurucu Mecliste, ödenekler meselesi de 
dâhil, daha realist bir açıdan meselelere bakmak 
lüzumunu savunanlardan idi. Şimdi bu bakım
dan arkadaşlar, gelecek Parlâmento hakları üze
rinde şu veya bu istikamette tasarruf etmek fu-
zulidir. Gelecek Parlâmentonun, gelecek iktidar
ların, imkânları nasıl göreceğini kestiremeyiz. 

17 . 6 . 1965 O : 3 
Bu bakımdan biz, katsayı meselesini şimdiden 
tesbit etmekle çok şeyi halledeceğimizi zannetmi
yorum. Behemahal bir şey tesbit etmek istersek, 
yani bundan sonraki Parlâmentonun da durumu 
bununla ilgili görülürse bunu, Sayın Komisyon 
Başkanı gibi, «Vallahi hatırımızdan dahi geç
medi» falan demekle halletmiş olmayız. Sizin 
ister akıllarınıza gelsin, ister gelmesin, dünvada 
herkesin aklına gelecektir. Yarın, Personel Ka
nunu çıktığı zaman, aslında 400 bin personeli 
ilgilendiriyor, ama öyle mütalâa edilmiyecektir. 
Yapan kim? Parlâmento, tamam... Gelelim Par
lâmento üyelerine, bakalım onların durumu ne 
olmuş tarzında konu, isteseniz de istemeseniz de 
yine bir kolay münakaşa sahasına itilecektir. 
Parlâmentonun bir avantajı vardır. Şu anda 
bu Parlâmento üyelerinin hiçbirisinin önümüz
deki devrenin Parlâmento üyesi olacağı garanti 
değildir, liderler dâhil. Bu itibarla, biz kendimiz 
için yapmıyoruz, demek imkânı mevcuttur. Ve
ya yalnız Parlâmento üyesi için düşünülmüş bir 
kanun olmadığı bedihidir, muhakkaktır. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt, muayyen bir 
zaman içinde toparlamanız mümkün müdür? 
Vakit yaklaşmıştır. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Mümkündür, 
bir - iki noktayı daha söylemek istiyorum... 
(«Yarın» sesleri.) Yarın tekrar huzurunuzu iş
gal etmek istemiyorum. Çünkü dinleyici kadro
nun bu kadro olacağı inancı içinde konuşuyo
rum ve sözlerim daha çok komisyona faydalı 
olur ümidi iledir. Çünkü maddeleri düzeltmek 
onların iktidarmdadır. Maddeler üzerinde teker 
teker konuşmak mümkün değildir. Şimdi mü
saade ederseniz beş dakikada bunları bağlıya-
yım 

Şimdi arkadaşlar, benim bu genel konuşma
larım sırasında muhterem komisyonumuzun tet
kik ve tasvibine intikal ettirmeye çalıştığım 
bir iki tadil teklifim oldu. Ama, açıkça söyli-
yelim ki, tadil teklifleri bir kesinlik ifade etmi
yor. Çünkü, maddelerin mânasının belirgin bir 
hale gelmesi takdirinde ancak bunların lüzum 
ve ademî lüzumu hâsıl olacaktır. Yalnız bir iki 
noktaya bu vesile ile işaret edivereyim. Arkadaş
larım bu nokta üzerinde dursunlar. Belki fırsat 
bulamayız. 

Bir kere şu 8 nci maddedeki Devlet memur
larına yapılan tavsiyeyi, af buyursunlar, nazik 
bulmuyorum. Devlet meni urları hizmet münasc-
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betiyle halkla temaslarında nazik davranmak 
ödevindedirler. İzin verirseniz hukuk ile ahlâkı, 
hukuk ile muaşeret kaidelerini birbirine bu ka
dar meczetmiyelim. Her hangi bir Bakan arka
daşım kendisiyle beraber çalıştığı arkadaşlarına, 
halka güleryüzle muamele etmesini tavsiye etsin. 
Buna bir şey demiyorum. Ama muaşeret kaide
lerini hukuk kaidesi haline getirirseniz almak 
istediğiniz neticenin tamamen aksini alırsınız. 
Devlet memurları halkla olan münasebetlerinde 
nazik davranmak ödevindedirler de, halk Dev
let memurlarına nazik davranmak ödevinde de
ğil midir? Devlet memuru bu memleketin çocu
ğudur. Siz de, ben de sırasında Devlet memu
ruyuz, sırasında da değiliz. Yari halktan ayrı 
bir Devlet memuru düşüncesinde olmamamız 
lâzım. Nazik muamele, biraz da toplumun umu
mi havasına bağlıdır. Şimdi bakın arkadaşlar, 
yani bu eğitmek meselesidir. Ve birbirine bağlı 
şeylerdir. Bunu bir hukuk kuralı olarak siz na
zik davranma, derseniz; nezaketin hudutlar1 ne
dir? Burada olduğu gibi Devlet memurları, üst
lerine, birlikte çalıştıkları arkadaşlarına ve mai
yetlerine karşı da aynı şekilde hareket ederler. ' 
Bendenizin anlayışına göre, eski bir Devlet me
muru hüviyetiyle şu «maiyet» tâbirinin tama
men karşısındayım. Bunu gayrinazik telâkki 
ediyorum. Hangi derecelerden olursa olsun Dev
let hizmetinde çalışanlar kendilerinden küçük 
derecede veya yaşta olanları maiyet telâkkisi 
içinde görmemelidir. Beraber çalıştığı arkadaş... 
Devlet hizmetlerinde bir sıralama vardır. Herkes 
bir ucundan tutar, bunun patronu Devlettir. 
Büyüklük kütüklük sırası ile, bunlar benim 
maiyetimdir telâkkisidir ki, Devlet memurlarını 
canından bezdirir. Mesai arkadaşlığı yapmak 
pekâlâ mümkündür. Bir âmir maiyetine daima 
nazik davranmak mecburiyetindedir. Binaena
leyh Türkiye ölçülerine göre, lütfen siz diyecek
tir. Nazik, öyle davranır. Ben kendi hesabıma 
kendimden- genç veya kendi yasımda bir mesai 
arkadaşıma, «Gel otur, al şu sigarayı» derim. 
Bir masanın iki ucunu eşit yaparak Devlet hiz
metini daha rahat yürütürüm. Şimdi bu şekil
deki muaşeret meselelerini bir hukuk kuralı ha
line getirip de, efendim, dürüst hareket etti, 
lütfen demedi, sen dedi, falan gibi T ark toplu-
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nıurnın alışmadığı bir üslûp haline sokmayalım. 
Arkadaşlarım, «Lütfen hizaya geliniz» şeklinde 
kumanda verilmez. Lütfen silâhınızı omurunuza 
alır mısınız, denmez. Emir ve kumanda mevkii 
vardır. Bu bir üstünlük değildir. Bu bir ruh ya
pısı, bir işi yürütme meselesidir ve bundan as
lında kimse müteessir de olmaz. İnsana değerini 
vermek şartiyle üst kademedeki âmir, maiyet te
lâkkisini attığı zaman muvaffak olur. Beraber 
çalışma, bir işi beraber yürütme şevki.. Onun 
için bu tarzdaki biraz plâtonik, biraz da aşırı 
olan şeylerin tashihi imkânını rica ediyorum. 
Geri kalan kısımlar bir boşluğun doldurulması 
gayretinin müşahhas eseridir. Bütün mesele bu 
kanunun dahi, iyi niyetle yapılmış olan bu ka
nunun dahi basit polemiklere konu yapılması 
endişesini bertaraf etmektir. Kanuna önümüz
deki iktidarları angaje edecek hükümler koyma
manızı istirham ve tavsiye ediyorum. Bu ilerle
miş saatte beni dinlemek nezaketinde bulunma
nızdan dolayı şükranlarımı ifade ediyorum Te
şekkür ederim arkadaşlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Dev
let memurları Kanunu tasarısının tümü üzerin
deki konuşmalar sona ermiştir. Başka söz isti-
yen arkadaşımız kalmamıştır. Bu sebeple mad
delere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere 
geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET
TİN KEEİM GÖKAY (İstanbul) — Efendim, 
muhterem arkadaşlarımız tarafından verilmiş 
olan önergeler vardır, müsaade ederseniz, bun
lar üzerinde yarın öğleden evvel çalışma yapa
bilmek için bu önergelerin bize verilmesini ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, gecenin bu geç saa

tine kadar büyük bir feragat ve gayret göster
mek suretiyle kanun tasarısının görüşülmesine 
çalışan kıymetli arkadaşlarıma teşekkür etmek 
Başkanlık için bir borç olmuştur. Hepinize te
şekkür ederiz. 

Gün dönmüştür; bugün saat 10.00 da top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati 00,05 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğlu-

nun, İstanbul Emniyet teşkilâtında kaçakçılık, 
hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın tica
reti ve bunlarla ilgili konularda inceleme yap
mak üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi (10/19) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia 
ve isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu 
incelemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/20) 

3. — Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un, 
petrol konusu ile ilgili tartışmaların vuzuha ka
vuşması için, Anayasanın, 88 nci maddesi gere- I 
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/21) 

4. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve Gümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir'in memleketimiz petrol sanayiinin istih
salden tüketime kadar bugünkü durumu, bu 
sanayiin gelişme ve genişlemesi için birtakım 
kanuni tedbirlere zaruret olup olmadığı husu
sunda Anayasanın 88 nci maddesine göre bir 
Araştırma Komisyonu kurulmasına dair öner
gesi. (10/22) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabri Vardarlı ve 
2 arkadaşının Türkiye'nin petrol mevzuundald 
durumunu ve politikasını açıklığa kavuşturmak 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi. (8/14) 

6. — Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'-
ın Türkiye'nin petrol meselesi hakkında, Ana- I 

Perşembe 

10.00 

yasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel gö 
rüşme açılmasına dair önergesi (8/15) 

7. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga hak
kında Başkanlık Divanı kararı. 

B - İKİNCİ DEFA OTA KONULACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay kanunu 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/676) (S. Sayısı : 933) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1965] 

2. — Devlet memurları kanunu tasansı ile 
Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi 
Rasim Hancıoğlu ve Kastamonu Milletvekili 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Ticaret Vekâ
leti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Ka
nuna ek 21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin tadiline, mezkûr ka
nuna 4 madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu 
ve 3 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret Ba
kanlığının vazife ve teşkilâtına dair 3614 sa
yılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin, tadiline ve mezkûr kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair, İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma'nın, Ticaret Bakanlığı teşkilât 
ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kütahya Milletvekili 
Sadrettin Tosbi ve 7 arkadaşının Ticaret Ba-



kanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı 
Kanuna ek 4442 sayılı Kanuna ek Kanun; Edir
ne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Emeklilik 
Kanununa ek Kanun, içel Milletvekili Yahya 
Dermancı ve 2 arkadaşının, Emekli Sandığına 
dâhil memurları ev sahibi yapmak amacı ile 
sermaye tahsisi hakkında; Cumhuriyet Senatosu 
izmir Üyesi izzet Birand ile Cumhuriyet Se
natosu Manisa Üyesi Refik Ulusoy'un, ek gö
rev ve aylık ödenekleri namı altında 1962 malî 
yılı Bütçesinden her hangi bir tediye yapılma
ması hakkında, içel Milletvekili Mazhar Arı-
kan'ın, Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, içişleri, Dışişleri, Millî Eği
tim, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Tarım, Çalışma, Ticaret, Sanayi, Turizm 
ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından ikişer 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(1/723, 2/479, 800, 488, 483, 663, 753, 798, 73, 
667) (S. Sayısı : 977) [Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1965] 

3. — Ceza ve infaz kanunu tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/850) (S. Sayısı: 982) 
[Dağıtma tarihi : 31 . 5 .19651 

4. — Millet Meclisi idare Âmirlerinin, Sayış
tay Kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
ile Anayasa Komisyonunun mütalâası (2/532) 
(S. Sayısı : 706 ve 706 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 7.5.1964; 12.5.1965] 

5. — Askerî Memnu Mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 .1963] 

6. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

7. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve içişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 .2 .1964] 

8. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa

vunma ve içişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25 . 2 .1964] 

9. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür-
Uüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi: 13.5.1964] 

10. — Belediyelerin ve (belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının 
Hazinece terkin ve tahkimi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve içişleri ve Plân komisyon
ları raporları (1/490) (S. Sayısı : 935) [Dağıt
ma tarihi : 9 .4.1965] 

11. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfi
yesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/817) (S. Sayı
sı : 951) [Dağıtma tarihi : 14.5 .1965] 

12. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/577) (S, 
Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 15 . 7.1964] 

13. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ncü maddesinin (B) 
bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/757) (S. Sayısı : 972) [Dağıtma 
tarihi : 19.5.1965] 

14. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 
sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/766) (S. Sayısı : 
802) [Dağıtma tarihi : 26 .1.1965] 

15. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 974) [Dağıtma tarihi : 21 . 5 .1965] 
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16. — Ulaştırma Bakanlığının barışta dü

zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve haber
leşme işlerinin olağanüstü hallerde ve seferde 
ne suretle yürütüleceğine dair kanun tasarısı ve 
MilR Savunma, Ulaştırma ve Plân komisyonları 
raporları (1/702) (S. Sayısı : 944) [Dağıtma 
tarihi : 4 .5 .1965] 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasında imzala
nan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî Tem
silcileri ve Milletlerarası Statüleri hakkında 
Anlaşma» ve eki mektuplarının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/166) (S. Sayısı: 971) [Dağıtma tarihi : 
20.5.1965] 

18. — Umumi hayata müessir âfetler dolay-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve tmar ve İskân, içişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/706) (S. Sayısı : 865) 
[Dağıtma tarihi : 23 .2 .1965] 

19. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ile 
Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu 'nun, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askerî Tekaüt 
ve İstifa Kanunu ile Memurini Mülkiye Te
kaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanunu ve tadilâtı gereğince kendilerine emek
li, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının ayar
lanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/599) (S. Sayı
sı : 938) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1965] 

20. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 6 arkadaşının, gecekonduların düzenlenmesi 
hakkında, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ile Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, Gece
konduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkın
da ve İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 
3 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (2/605, 2/620, 
2/411) (S. Sayısı : 930) [Dağıtma tarihi : 
31.8 .1965] 

21. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve 
iki arkadaşının, Idarei Umumiye! Vilâyat Ka
nununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair, Çankırı 
Milletvekili Kâzım Arar'ın, Idarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muad
del 116 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında, 
Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, Idarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Ka
nunla muaddel 140 ncı maddesinin değiştirilme
si hakkında ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'-
nun, Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 
sayılı Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 7396 sayılı Kanunla ay
nı kanunun değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifleri ve içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/700, 2/664, 2/665, 2/680) (S. Sayı» : 973) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1965] 

22. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi özoğuTun, 657 sa
yılı Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 
8 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
3 neü bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (2/515) (S. Sayısı : 740) 
[Dağıtma tarihi : 15.7 .1964] 

X 23. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve 
makinaları ile kimyevi gübre ve ilâçların it
halât ve memlekette satışının münhasıran Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından yapıl
masına ve bu maddelerin Gümrük Vergisi, re
sim ve harçlardan muafiyetine dair kanun tek
lifi ile Geçici Komisyon raporu (2/731) (S. Sa
yısı : 784) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1964] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




