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1. — TUTANAK ÖZETÎ 

Tabiî Üye Mucip Ataklı; Anayasa nizamını 
bozucu hareketlere iştirak ve Ordu mensupları
na emir vermek gibi kendisine isnat edilen bir
takım kanun dışı hareketlerle hiçbir alâkası 
bulunmadığına, bu isnatlarda bulunanların iddi
alarını ispat ile mükellef olduklarına dair bir 
konuşma yaptı. 

Cumhuriyet Senatosu içtüzük teklifinin 
maddeleri üzerindeki görüşmelere devam olun-

Sözlü sorular 
1. --- Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 

Özgüneş'in, Gülhane Askerî Tıp Akademisine 
dair, sözlü soru önergesi Millî Savunma Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/148) 

Tasarı 
1. — Servet beyannamelerinin iadesi ve ye

ni servet beyannameleri alınması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi 1/266, C. Senatosu 1/138) 
(Malî ve İktisadi İşler ve Plân Komisyonuna) 

du. 
27 . 12 . 1962 Perşembe günü saat 15 te top

lanılmak üzere Birleşime son verildi 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Kırklareli 
İhsan Hamit Tigrel Ahmet Nam An 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artnkmac 

2. — Cumhuriyet: Senatosu Üyesi Anınet 
Yıldız'in, Silâhlı Kuvvetlerle ilgili işlemlere 
dair, sözlü soru önergesi Başbakanlığa, gönde
rilmişti)'. (6/149) 

Rapor 
2. — Bursa merkez ilçesindeki gedik ve ze

minlerin tasfiyesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/179; C. Senatosu 2/38) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 33) 

SORULAR 

2. — GELEN KAĞITLAR 



B t R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 15,10 

BAŞKAN — Başkanveküi îhsan Hamit Tigrel 
KÂTİPLER: (Gelmedi) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, toplan
tı saatini 10 dakika geçtiği halde kâtip arka
daşlarımızın maalesef Ihiçbiri mazeret beyan 
etmeden gelmemiş bulunmaktadır. Riyaset bun
dan fevkalâde müteessirdir. Riyasetin bu tees
sürüne sizin de iştirak edeceğinizi kabul ediyo
rum. Faaliyetimizin aksamaması için muvakkat 
iki kâtip seçilmesini arz ve rica ediyorum. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Haber gön

derdik geliyorlar «fendim, grup toplantısında-
lar. 

BAŞKAN — Kudret Baytarı ile, Kemâl 
OraPı teklif ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun. 
(Kudret Bayihan ve Kemâli Oral kâtiplik 

mevkiine geçtiler.) 
BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, yapılan yoklama ne

ticesinde ekseriyet olmadığı anlaşıldığından 

bir saat sonra yani saat 16,15 te toplanmak 
üzere Celseyi tehir ediyorum. 

Kapanma saati: 15,15 

»>•-« 

Î K Î N C t OTURUM 
Açılma saati: 16,15 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 
KATİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, efen
dim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var. Gündeme 
(geçiyoruz. 

4. — SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

1. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 
Sadi Koçaş'm, Cumhuriyet Gazetesinde «Türki

ye'nin tek kurtuluş yolu sosyalizmdir» başlığı 
altında yayınlanan ve bâzı tevkiflere sebebolan 
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C. Senatosu B : 24 
yazı münasebetiyle, gündem dışı, demeci ve; 
Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün, ce
vabı 

îSADı KOOAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —-' 
Gündem dıışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında 
iSADÎKOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Basın hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SADÎ KOOAŞ (Cumhurbaşkanınca ,S. Ü.) — 

Saym Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muh
terem üyeleri, dün gündüz • Parlâmento kori
dorlarında, akşam da bir • dost muhitinde gü
nün mevzuu 'olarak münakaşa edilen bir konu 
beni huzurunuza çıkmaya mecbur etti. Belki 
bir sözlü soru olarak mevzuu huzurunuza getir
mek, usullere dalha uygun olabilirdi, fakat söz
lü soru 'önergesi verdikten sonra, aylarca bir 
tehirden sonra mevzuu huzurunuza getirmenin 
bir faydası kalmıyacağı düşüncesiyle kıymetli 
zamanlarınızı .almaya mecbur oldum. Bu bakım
dan özür diliyerek mevzua başlıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimizin beldiği 
igiıbi sıon iki gün içinde bir gazetede çıkan bir 
yazı Adalet makamlarınca kanuna aykırı gö-
.rülerek yazının muharriri ve gazetenin yazı 
işleri müdürü tevkif edilmiştir. Şahsan şu veya 
bu sebeple gazete kapatmak, gazeteci tevkif 
etmek usulüne asla taraftar bulunmamakla be
raber mevzuu huzurunuza bu yönden getirmiş 
'bulunmuyorum. Memlekette her şeyden evvel 
bir kanun olduğuna kaaniim. Hattâ ben mevcu
diyetlerine taraftar olmasam bile kanunların 
tatbik edilmesine kati surette taraftar bir ar
kadaşınızım. Ve bilhassa adalete intikal etmiş 
bir mevzu üzerinde fikir yürütmemek lüzumu
na da kaaniim. Üzerinde durduğum ve mevzuu 
huzurunuza getirmeme âmil olan husus şudur: 
Bidayette de arz ettiğim gibi dün öğleden son-
>ra Parlâmento koridorlarında ve dışarda aynı 
mevzuun birbirinden çok farklı yönlerden ele 
alınarak münakaşa konusu olduğuna, şalhit ol
dum. Tevkiflere sebebolan yazıyı aradım. Ma
alesef şu ana kadar göremedik, vâdedildi, ak
şam görebileceğiz. Bu bakımdan yazıyı ne sa
vunacak ve ne de suçlıyacak durumda değilim. 
Münakaşalarına şahid olduğum pek çok arka
daşının da ne yazık ki, aynen benim durumum
da yazıyı göm eden, ••mahiyetini bilmeden müna-
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kasalara girdikle fini gördüm. İşte beni huzuru
nuza .getiren 'husus budur. Lüzumuna tamamen 
inandığım ve inandığımız basın hürriyetini ilgi
lendiren, fakat aynı zamanda memlekete zarar
lı cereyanların propagandası yapıldığını da 
ileri ,süren bir mevzuda işin mahiyetini iyi bil
meden rastgele ortaya atılan fikirlerin, menfi 
bir propagandadan başka hidbir netice vermi-
yeceği aşikârdır. 15u hâdise menfi propaganda
nın tekniği için en müsait vasattır. Durum meç
imi, yazıyı bilmiyoruz, bir sürü şeyler etraf
ta dönüyor, doğru dürüst bir kıymetlendirme 
yapmaya imkân bulunamıyor. Bu bakımdan 
gönlümüz ister ki, Parlâmento olarak, hattâ 
millet 'olarak şu işin mahiyetini tam olarak bi
lelim. Hükümet bizleri ve basını lüzumu kadar 
tenvir etsin ve bu suretle hiç olmazsa rastgele 
münakaşalarla umumi efkârın yanlış yola sü
rüklenmesine meydan bırakılmasın. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hepinizi saygı 
ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, arkada
şımızın konuşmaları bir sözlü soru mevzuu 'ola
bilirdi, fakat işin ehemmiyetini ve aktüalitesini 
göz önünde tutarak, matbuat hürriyetiyle tezat 
teşkil edebilecek münakaşalara yol verilmemesi 
selbebiyle de arkadaşımızın izahatında fayda mü
lâhaza ettiğim için kendisine söz vermiş bulu
nuyoruz. 

Buyurun, Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Çok muhte
rem 'Senato üyeleri, çok muhterem senatör arka
daşımızın mevzuübahsettiği mesele üzerinde Ada
let Bakanı olarak almış olduğum malûmatı hu
zurunuzda arz ederek bâzı ithamları bertaraf et
mek lüzumunu, muhterem hatibi dinledikten 
•sonra hissettim. Filhakika Anayasamıza göre 
mahkemeye intikal etmiş dâvalar hakkında Par
lâmentonun her hangi bir kararında her hangi 
bir münakaşanın cereyan etmemesi iktiza ettiği 
bir kanuni hakikattir. Bir Anayasa hakikati
dir. Fakat mesele iki zatın, biri muharrir yazar, 
diğeri de gazetenin mesul müdürü olmak üzere, 
iki zatın tevkifiyle hürriyetlerinin tahdit edil
miş olması yollunda birtakım söylentiler duyul
maktadır. Bu tevkif meselesi doğrudan doğru
ya kazaî bir" mesele değil, bir tedbirdir. Ceza 
Muhakemeleri 'Usulü Kanununun muayyen mad-
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C. Senatosu ' B : 24 
desine göre, hâkimin ne gibi 'hallerde tevkif ya
pabileceği, hattâ kablettahkik yapabileceği hu
susu tasrih edilmiştir. Mesele (henüz kazaî ibir 
safhada bulunmamak itibariyle, tevkif gibi bir 
tedbirden ibaret bir mesele mevzuubahsolmak 
itibariyle bu meseleyi burada meıvzuubaıhisetmeıyıi 
vayahut muhterem Senatörün mevzuubahiset-
mesi keyfiyetini Anayasaya aykırı telâkki 
etmem, aykırı değildir. 

Hâdise şudur: Cumhuriyet Gazetesinin 12 
Aralık 1962 tarihli sayısında, ikinci sayfada 
«Türkiye'nin tek kurtuluş yolu sosyalizmdir»1 

diye bir yazı intişar etti. Bu yazı Türk Ceza 
Kanununun 142 nci maddesine aykırı telâkki 
edildiği İçin, istanbul Savcılığınca, derhal aka
demik kariyere mensup bir ordinaryüs profe
sör, bir pro/fesör ve bir doçent, ki her üçü de 
eezaeıdır, doçentten mürekkep bir heyete işin 
tetkikini havale etmiştir. Bu üç akademik ka
riyer mensuhu arkadaş tarafından verilen ra
porda, 142 nci maddenin bütün unsurlarının 
yazıda tamamen mevfcut bulunduğu hususu 
tedvin edilmiştir. Bunun üzerine müddeiumu
milik, polis marifetiyle kendilerini davet etmiş, 
fakat polis verdiği cevapta, Bursa'ya gitmiş
ler, izlerini bulamıyoruz, tebligat yapamadık 
deyince, yine kanuni bir mecburiyet hisseden 
savcı bunların nerede bulunurlarsa bulunsun
lar sorgu için yakalanmalarını temin etmek 
maksadiyle haklarında gıyabi tevkif müzekke
resi kararını İstanbul 6 nci Sulh Hukuk Mah
kemesinden (Sulh ceza, sesleri) istihsal etmiş. 26 
smda takibe mâruz olan her iki zat, .müddeiumu
miliğe .gelmişler, yine İstanbul 'Sulh Ceza Mahke
mesinin Birimci Numaralı Sulh Ceza Mahkeme
sinin, mesul müdür hakkındaki gıyabi tevkif 
müzakeresi vicahiye tedbil edilmiş diğeri hak
kındaki, tevkif müzakeresinin vicahiye tedbil 
edilmesi meselesi halledilmek üzere iken, orta
ya bir zat çıkmış demiş ki «yazıyı yazan be
nim, !bu benim kanındır, yazı karımın yazısı 
değildir. Karımın imzası ile intişar etmiştir. 
Fakat yazının yazarı benim, benim adım Sadi'
dir» demiş. Muharririn gazetedeki adı Hikmet 
diye çıkmıştır. Onun üzerine bu beyanı bir ik
rar kabul eden mahkeme, Hikmet yerine Sa
di'yi tevkif etmiştir. Dün Asliye Mahkemesi
ne tevkif kararlarının kaldırılması için bir iti
raz vâki olmuştur. Bu itirazı da İstanbul As
liye Ceza Mahkemesi ıgayrivarit görmüş ve 
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tevkif kararını tasdik etmiştir. Hâdisenin 
adli safhada cereyan eden aksamı bundan iba
ret, 

Şimdi, müsaadenizle ben, muhterem senatö
rün, pek çoklarınca meçhul olduğunu beyan 
buyurdukları yazıdan birkaç fıkrayı okumakla 
iktifa edeceğim. 

Yazı şöyle başlıyor; Yunus Nadi armağanı 
makale yarışması, 47 numaralı makale «Türki
ye'nin tek kurtuluş yolu sosyalizm» Gerçekçi 
ideal taşımıyan yöneticilerin, bencil ve çıkar
cı zümrelerin elinde bilimsiz bir politikanın 
'baskısı altında 'bu millet yoksul ve perişan 'ol
muştur. Tek çıkar yol, sosyalizmdir. Artık 
bekliyecek ne zaman, ne de takat kalmıştır. 
Sosyalizm matematik gibi kesin ve müspet, 
yerleşmiş bir bilim ve felsefedir. Hayatın için
den çıkmış, toplum düzeninin en iyi kumlusu
nu sağlıyan gerçeklerin bilimi felsefesi, ekono
misi, sosyalizmdir. Ekonomisidir sosyalizm. 
Okuyup yazma bilmiyen akıllı bir insanın (bi
le gizliden gizliye sezip anladığı özlediği en 
tabiî en doğru hukuk prensibidir. 

Sosyalist olmak için: 
Asıl şayanı dikkat noktaları şimdi arz ©di

yorum. 
1. Sosyal adaletsizliklere, haksızlıklara, İn

sanların insanlara kul olup sömürülmesine 'kar
şı isyan duygularını taşımak. 

2. Bütün mal ve mülkün devlet'leştirilerek 
ilim yoliyle ortaklaşa kullanılmasına inanmak. 
(Gürültüler) 

3. Sermayedarlığın ağ-alığm, beyliğin, pat
ronluğun, 'özel sektörün tek deyimle mülkiye
tin kaldırılması gerektiğini arılamak. (Gürül
tüler) Müsaade buyurursanız birkaç kısmını, 
bütün makaleyi okumayacağım, efendim. 

4. Bütün insanların ırk, din farkı gözetilme
den kardeş ve eşit olduğunu bilmek. 

5. Çalışmadan başkasının sırtından geçinen
leri hain ve ahlâksız tanımak. 

6. Bütün işlerin ve işletmelerin, tekmil ge
lirlerin Devlet tarafından idare ve pay edilmesi
ni istemek. (Gürültüler) Bu uğurda yılmadan 
çalışmak gerekir. Sosyalizmin çeşitleri yoktur, 
olamaz da. (Gürültüler) Burada bir fıkra oku
yacağım, keseceğim, sabrınızı fazla suiistimal et-
miyeceğim. 

Irkçı sosyalizm, millî sosyalizm, memleketçi 
sosyalizm, hudutlar içinde sosyalizm, uydurma 
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C. Senatosu B :24 
isimlerdir. Çünkü, sosyalizm tektir. O da enter-
nasyonalisttir. (Gürültüler) hedefi bütün dünya
dır. 

îşte gazetede çıkan bu yazı üzerine istanbul 
C. Savcılığı harekete geçmek lüzumunu hissetmiş, 
ayın 17 sinde (Sağdan, gecikmiş sesleri) Hayır 
efendim, ehli vukufa tetkikat yaptırmak gibi bir
takım zaman sarf etmek mecburiyeti olduğuna 
göre dört - beş günlük bir gecikmeyi, gecikme 
addetmemenizi çok rica ederim. (Dâva açılmadı 
mı? sesleri) Efendim dâva açılmıştır. Savcılık, 
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sorgu hâkimliğine tevdi etmiştir. Gazete mesul 
müdürünün tevkifine, takibata mâruz kalmasına 
sebep de Matbuat Kanununun 16 ncı maddesidir. 
16 ncı maddeye göre cürüm ifade eden her hangi 
bir yazının intişar ettiği bir gazetenin, mesul mü
dürü de cezai mesuliyete mâruz bulunmaktadır. 
Mâruzâtım bundan ibarettir, efendim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) (Sual soracağız, 
sesleri.) 

BAŞKAN — Müzakere mevzuubahİs değildir, 
Senato tenevvür etmiştir. Gündeme geçiyoruz. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Enver Kök'e 
izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi (S/161) 

BAŞKAN — Bir arkadaşa izin verilmesi hak
kında tezkere vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Enver Kök'ün, 

hastalığına binaen 20 . 12 . 1962 tarihinden iti
baren 10 gün müddetle izinli sayılması Başkanlık 

Divanının 27 . 12 . 1962 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet. Senatosu Başkanı V. 

ihsan Ham it Tigrel 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Üyesi 'Sa
yın Enver Kök'e 10 gün mezuniyet verilmesi hak
kındaki tezkereyi okunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde, değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifi ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 2/356, 2/367; C. Sena
tosu 2/40) (S. Sayısı : 34) (1) 

BAŞKAN — Komisyon? Burada. Maliyeyi 
temsilen Maliye Mümessili? Burada. 

Gerekçenin okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Gerekçenin okunmasına lü
zum olmadığını kabul edenler... Etmiyenler.. 
Okunmasına lüzum olmadığı kabul edilmiştir. 

(i) 34 S. Saydı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştii'. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması.hakkın

da Kanun 

MADDE 1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin T. B. M. 
Meclisi kısmının ilişik cetvelde yazılı tertipleri 
arasında 125 000 liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isti yen var 
mı?. Yok. Cetvelleri okutuyorum.. 

m 
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B. 

CETVEL 

Ödeneğin eesidi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(A/1) 
307 Yolluklar 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
402 Bahçe giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisinin dış münasebetleri 
453 Ahdî münasebetler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eklenen 

:>5 000 

100 000 

Düşülen 

25 000 

100 000 

Maddeyi tekrar okutup oylarınıza ara edece
ğim. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyie birlikte 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti ıımumiyesi acık oyunuza su
nulmuştur. 

2. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi î/178; C. Senatosu 1/39) (S. Sayısı: 52 
ye ek) (1) 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi üzerinde söz 
istiyen var mı?.. Yok. Maddelere geçilmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Okutuyorum. 

(1) 52 ye ek S. Sayılı basmayazt tutanağın 
smundadır. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağla cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1962 yılı bütçesinin çeşitli 
cetvellerinde yer almış bulunan «Millî Savun
ma Yüksek Kurulu» deyimi «Millî Güvenlik Ku
rulu» olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyeıı 
var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — İlişik cetvelde yazılı hizmetli 
kadroları 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) 
işaretli cetvelin Başbakanlık kısmına eklen
miştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

Millî Güvenlik Kurulu 

). 

1 

2 
4 
5 
6 
9 
9 

Hizmetin ııev'i 

Steno - Daktilo (Yabancı dil 
bilir) 
Teknik Ressam - DesinatÖr 
Daktilo 

» 
Şoför 
Dağıtıcı 
Odacı 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Ücret 
Tutarı 

1 250 
1 100 

800 
700 
600 
400 
400 
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(1) 31 8. Sayılı basnıayazı tutanağın so-
nundadır. Ve bununla ilgili (M. Meclisi 8. Sa
yısı : 283) basnıayazı Millet Meclisinin 7.12.1962 
tarihli 14 ncü Birleşimi tutanağı sonuna bağ
lıdır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen , 

var mı?.. Yok. Maddeyi cetvcliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... ' 
Madde cetveliyle birlikte kabul edilmiştir. \ 

MADDE 3. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği için Başbakanlık Teşkilât Kanu
nuna eklenen aylıklı kadrolarla, bu kanunla 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli 
cetvelin Başbakanlık kısmına eklenen hizmetli
lere ait kadroların tutarları ve özlük haklariy-
le ilgili giderler 1962 yılı Başbakanlık bütçesi
nin 2 nci kısmına dâhil personel giderleri ter
tiplerinden ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. I 

i 
MADDE 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü- j 

rütür. j 
BAŞKAN '•— Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil- j 
mistir. j 

Kanunun heyeti umumiyesi açık oyunuza i 
sunulacaktır. i 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit \ 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâ- \ 
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna j 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında 4598 sayılı j 
Kanunun i ncü maddesinin tadili hakkındaki j 
kanun teklifinin Millet Meclisince reddölunmı \ 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyo- I 
nu raporu (M. Meclisi 2/201, 2/223; C. Sena- j 
tosu 2/36) (S. Sayısı : 31) (1) j 

BAŞKAN — Bütçe komisyonu raporunu 
okutuyorum. \ 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu.) ı 

27'. 12.1962 O :2 
Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 2/36 
Karar No. : 55 

18 . 12 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 7 . 12 . 1962 

tarihli 14 ncü Birleşiminde görüşülen Kas
tamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'-
nun, Devlet .memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı 
mıaddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sa
yıl ı Kanunun 4 'ncü maddesine bir fıkra ilâ
ve edilmesine 'dair kanun teklifi komisyonu
muza havale edilmekle 18 . 12 . 1962 tarihli 
toplantısında- görüşüldü. 

Konu Devlet Personel Dairesinin tamamiy-
le içindedir. Personel Dairesi faaliyetlerinin 
hızlandırılması- suretiyle keyfiyetin temelin
den halli yoluna gidilmesi ve her halde memur 
aylıklarının asgari,geçim hadleri üzerinde, sos
yal adalet icaplarına da uygun seviyelerde tes-
biti gereğinde oy birliği hâsıl olmuştur. 

Perakende tedbirler yerine' temel prensip
ler içerisinde meselelerin halli lüzumuna ina
nan Komisyonumuz teadül esaslarını büsbü
tün bozacak .mahiyetteki bu 'tekliflerin reddi 
konusunda Millet Meclisi Umumi Heyeti ile 
aynı fikre varmıştır. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur.' 

Başkan 
Konya 

Muhittin Kılıç 
Siirt 

Lâtif Aykut 
'Tabiî Üye 

Suphi Gürsoytrak 
İmzada ibulunamadı 

Ordu 
Şevket Koksal 

Sözcü 
Ankara 

Niyazi Ağım aslı 
Konıya 

M. Dinekli 
Van 

Faruk Işık 

Balıkesir 
. Kadri Öztaş 

İmzada Ibulunaımadı 
Tahiî Üye 

Haydar Tunckanat 

BAŞKAN — Söz istiyenlere sırasiyle söz, 
vereceğim. Buyurun Sayın Demir; 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) -^ Muh-
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terem Başkan, Muhterem -Senatörler,- Bugün 
yüksek huzurlarınıza mesnetsiz ibir gerekçe ile 
.reddedilerek getirilen kanun teklifimizin üzerin-
,de görüşlerimizi arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. 

•Teklifin reddedilmesi hak, hukuk ve adalet 
prensiplerine tamamen aykırıdır. 

Kanun teklifimizin gerekçesinde de helirtil-
diği üzere terfi sürelerini doldurdukları halde 
kadro verilmemesi yüzünden 1.12.1961 tarihine 
kadar terfii yapılamamış maaşlı ve ücretli kaç 
memur * olduğuna dair sözlü sorumu 12.12.1961 
tarihinde cevaplandıran Sayın sabık Başvekil 
Yardımcısı Akif Eyidoğan'm beyanatlarını Cum
huriyet Senatosu Tutanak dergisinden okuyo
rum. • < • • . - ' 

Danıştay Başkanlığından 39 memur, 41 üc
retli yekûn -80. Başbakanlıkta yok. Devlet Plân
lama Teşkilâtında yok. Danıştay (Başkanlığında 
memur adedi bir, ücretli iki, yekûn 3. Arkada
şımın da toplamış olduğu rakamlar var. Bunları 
da -karşılattıracağız, belki arada mübayenet ola
bilir. - İstatistik Genel Müdürlüğünde yoktur. 
Diyanet işleri Başkanlığında memur adedi 121, 
ücretli âdedi'333 tür ; yekûn 453. Tapu ve Ka
dastro Umûm Müdürlüğünde memur adedi 89, 
ücretli adedi 40, yekûn 129. Adalet Bakanlığı, 
tâyini mahallerine ait memurların adedi 390. 
Millî Savunma Bakanlığında memur sayısı 21, 
ücretli sayısı 1' 419, yekûn 1 440. İçişleri Ba
kanlığında memur sayısı 495, ücretli sayısı 
2 068", yekûn 2 563. Emniyet Genel Müdürlü
ğünde'merimi* 31, ücretli 443, yekûn 474. Jan
darma Genel Kumandanlığında yalnız ücretli 
sayısı 131 dir. 

Dışişleri Bakanlığı; yok-. 
Maliye Bakanlığı; memur 414, ücretli 49. 

Yalnız merkezdedir. Yekûn 463. 
Millî Eğitim '"Bakanlığı; memur 211, ücretli 

479, yekûn 690. 
Bayındırlık Bakanlığı; memur 41. 
Ticaret Bakanlığı; memur 25, ücretli 28, ye

kûn 53. 
Sağlık ve iSosyal Yardım Bakanlığı; memur 

871, yekûn 871. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı; memur 136, 

ücretli 127, yekûn 263. 
Tarmı Bakanlığı; memur 20, yekûn 20. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü; 

memur 2. 
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Ulaştırma Bakanlığı; memur 12, ücretli 142, 

yekûn 154. 
Çalışma Bakanlığı; memur 4, yekûn 4. 
Sanayi (Bakanlığı; memur 10, ücretli 85, ye

kûn 95. 
Basili - Yayın ve Turizm Bakanlığı; yok. 
İmar ve İskân Bakanlığı; yok. 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü; 

tâyinleri mahallerine ait 4 memur. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü; memur 14, üc

retli 29, yekûn 43 tür. 
Beden Terhiyesi Genel Müdürlüğü; me

mur 2. 
'Karayolları; memur 1. 
DevletıSu İşleri; memur 4. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü; 

memur 15. 
Tekel Genel Müdürlüğü; memur 367, ücretli 

836, yekûn 1 203. 
Orman Genel Müdürlüğü; memur 1. 
Devlet Üretme Çiftliği ve Devlet Hava Mey

danları Genel Müdürlüğü, yok. 
Petrol Dairesi Başkanlığı; memur 1. 
Umumi yekûn; 3 338 memur, 6 252 ücretli, 

9 590 personel bir ve iki derece istihkak bekle
mektedirler. 

Netice olarak 3 338 memur, 6 252 ücretli, 
ceman 9 590 personel bir ve iki derece istihkak 
beklemektedirler. 

Bir yıl terfi müddeti gecikenler 1 153 kişi 
daha bu yıldan daha fazla müddetle bekliydi
ler ise 6 653 kişidir 

Zamanın Başvekil Yardımcısının beyanatla-
rındaki şu paragrafı da okumama müsaadeleri
nizi rica edeceğim. 

Esas itibariyle 1962 bütçemizde de tafsilâtiy-
le arz ve izah edildiği veçhile, Devlet Personel 
Dairesi, 1962 yılı içinde Devlet kadroları üzerin
de gerekli ıslahat ve reformu yapacaktır. Ge
rek hizmetlerin, gerekse bünyenin rasyonalizas-
yonu bakımından gerekli tedbirler alınacaktır. 
Bu suretle aylık ve ücretlerde muadeletler sağ
lanacaktır. Terfi edemiyen ve bekliyen memur 
arkadaşların istihkakları için gerekli tedbirler 
Personel Kanunu ile getirilecektir. Maruzatım. 
bundan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar hayatlarını Devlet 
hizmetine vakfeden buradan aldıkları p<âra ile 
aile efradının' geçimlerini sağlıyan, esasen bu
günkü hayat pahalılığı karşısında pek hüyük "bir 



sakınMa bulunan, terfi sürelerini dolduran re 
terfie lâyık olan memurlarımızın zamanında 
hakkını vermek onun kanuni hakkını gasbet* 
mek, aile efradının nafakasını kesmek adalet
sizlik olmaz mı? 

Senelerden beri sebepsiz olarak mağdur edi
len ve sayıları on bine yaklaşan memurlarımı
zın daha fazla mağdur edilmemeleri ve zayi 
olan haklarının iadesini sağlamak amaciyle bu
gün huzurlarınıza reddedilerek gelen kanunu 
teklif etmiş bulunuyorduk. 

Millet Meclisi Bütçe Komisyonunun 9.9.1962 
Yüksek Başkanlığa hitaben yazmış bulunduğu 
ve kanunun reddi için hazırlanan raporundan 
şu paragrafı okumama yüksek müsaadelerinizi 
rica edeceğim. 

Gerek Devlet Personel Dairesi Başkanının 
ve grekse Maliye Bakanlığı temsilcilerinin ver-
dği izahat neticesinde; kanun tekliflerinin gerek 
bugünkü barem sistemini ve gerekse hazırlan
makta olan yeni personel statüsünü kökünden 
sarsacak şekilde olduğu, Devlet memurları ara
sındaki hiyerarşiyi ortadan kaldıracağı, ayrıca 
bütçeye de 300 milyon liradan fazla bir külfet 
tahmil eylediği hususları tebarüz etmiş bulun
duğundan kanun tekliflerinin kabulüne imkân 
görülmemiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Teklifin bugünkü barem sistemini ve hazır
lanmakta olan Personel statüsünü kökünden sar
sacağını söylemektedir. 18 sene evvel bütün 
Vekâletlerde mevcut kadro tıkanıklığını gider
mek amacı ile kabul edilen iki üst dereceye ka
dar terfi etme hakkı bir kanunla uygun görülür. 
Yerinde mütalâa edilir ve kabul edilir. 

18 yıl sonra aynı imkânsızlıklar zuhur eder 
telâfisi için teklif yapılır. Sayın Maliye Vekâ
leti temsilcileri ve Personel Dairesinin yetkili 
kimseleri bu teklifin barem sistemini ve Perso
nel Statüsünü kökünden sarsacağını ifade bu
yururlar. 

Muhterem arkadaşlar 4598 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesi 18 sene evvel hangi gerekçe ile 
kabul edilmişse bugünde aynı gerekçe ile kabu
lünü istiyoruz. 

İkinci iddia: Bütçeye 300 milyon lira bir 
külfet tahmil eylediği ifadesidir. Bu rakam da. 
tamamen hilafı hakikattir. Sayın Başvekil yar
dımcısı resmen ifade buyurdukları rakam mey-

dandadır. Memur ve ücretli olarak 1 .12 . 1961 
yılı sonuna kadar kadrosuzluk yüzünden ter
fi ettirilmiyen memur sayısı 9590 dır. Rakamı 
dolduran memurların yüzde doksanı ve hatta 
yüzde doksan beşi asli maaşları 30 ila 50 lira 
arasında olduğu düşünülürse her memur için 
verilecek bir kıdemden dolayı ayda 50 lira fark 
ettiği gözönüne alınırsa on bin memurda yılda 
altı milyon, 100 lira fark ettiği kabul edildiği 
takdirde 10 bin memur için yılda 12 milyon lira 
bir masrafı icabettiği görülecektir. 

Şimdi Sayın Maliye Vekili mensuplarından 
ve Bütçe Komisyonu muhterem azalarından 
300 milyon rakamının nereden çıktığını sora-
bilirmiyim. ? 

Sayın komisyon azaları, Maliye Vekâletinin 
selâhiyetli uzmanları tarafından verilen bilgiye 
göre rakamları huzurlarınıza getirmişlerse üzü
lerek ifade edeyim ki bu tetkik neticesi verilmiş 
bir rakam değildir. 

Muhterem arkadaşlar : 
Şu hususu da arzettikten sonra red kararının 

yerinde olup olmadığını yüksek takdirlerinize 
ve asıl vicdanlarınıza bırakıyorum., 

Memuriyete intisabeden bir kimse bir onay 
veya kararname ile tâyin edilir. Vazifeye ata
nan şahıs tebellüğ ettiği tarihten itibaren Hü
kümetle o şahıs arasında bir akit yapılmış sa
yılır. Akdin başlıca şartları şunlar olsa gerek. 
Vazifede bulunduğu müddetçe âmirlerinden iyi 
tezkiye almışsa ve terfiine mâni teşkil edecek 
bir suç işlemişse üç yılda bir terfi etmesi lâzım
dır. Bunun aksı varit olduğu takdirde çeşitli 
cezalarla tecziyesi cihetine gidilir. Kanunun 
lehte olan maddesi çalıştırılmaz fakat aleyhte 
olan maddeleri zamanında ve dakikasında çalıştı-
rılırsa orada adalet vardır denilemez kanaatin
deyim. 

Zayi olan bir hakkın verilmesi kabul edili
yorsa kanun teklifimizin esasları üzerinde Yük
sek Senatonun müzakere açmasını rica ediyoruz. 
Hürmetlerimle. 

(Bravo sesleri ve alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı Komisyon adı

na mı konuşacaktsınız. 
NİYAZİ AĞIRNASLT (Ankara) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN —Buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 

ACTTRNASLT (Ankara) — Devlet memurları 
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aylıklarının- tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi
nin tadili hakkındaki kanun teklifi hakikaten 
memurların bugünkü yaralarım teadül bakı
mından bir çare ise de bu gibi tadillerle bu sis
temin yamalı bohça haline geldiği muhakkaktır. 
Ama bunu Devlet olarak, esaslı bir sisteme 
bağlamak mı doğru, yoksa, parça parça birta
kım kişileri daha terfi ettirelim diye yeni tek
lifi kabul etmemiz mi doğru olur düşüncesini Ko
misyonumuz uîzun uzun konuştu. Devlet Perso
nel Dairesinin, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
ve alelûmum Devlet dairelerindeki memurları 
personel sistemi içinde toplamak hususundaki 
temennimiz* yüksek huzurunuzda okunan •maz
batamızda-mevcut-bulunmaktadır. 

Kıymetli arkadaşımızın temennilerine biz de 
şahsan iştirak ederiz. Kadrosuzluk yüzünden 
terfi edemiyen memurlara terfi imkânını sağlı-
yalmi ve onların muhabbetini kazanmış olalım. 
Fakat teklif ettikleri yol çıkar bir yol değildir. 
Bunun yerine bütün Devlet memurları statüsü
nü ilgilendiren, memur kaymalarına mâni olan 
esaslı bir sistemi getirelim ve böyle bir sistemin 
bir an evvel gelmesini temin etmiş olalım. 

işte, komisyonumuz bu sebepledir ki, bu te
menniyi izhar etmekle iktifa etti ve bu şekilde 
parça, parça kanunlar, eklerle, zamlar ve saire 
yolunun, çıkar bir yol olmadığı ve bunun gecik
melerden başka bir işe de yaramadığı derpiş 
edildi. 

Kıymetli arkadaşlarım, Sayın Mehmet Ali 
Demir arkadaşım çok heyecanlı konuştular, 
bâzı kelimeler falan sarfettiler. Sözlerimin hila
fı hakikat olduğunu söylediler. Ben buna cevap 
bile vermem. «Hilafı hakikat» sözüne cevap 
vermeyi lüzumsuz görüyorum, ama kendileri 
ne Hükümete karşı böyle bir kelime kullanabi
lirler, ne de Cumhuriyet Senatosunun bir ko
misyonuna böyle bir hitapta bulunabilirler. Ve 
ne de ortada böyle bir sebep vardır. 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — O sö
zü söyledim efendim ama, Komisyon için söyle
medim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 
AĞIRNASLI (Devamla) — Öyle ise Mehmet 
Ali Demir arkadaşımızın bu sözüne Komisyon 
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olarak cevap vermemek taraftarıyız. Biz mniı-
lerimize hâkimiz. 

Efendim, işin muhterem arkadaşımın bti gös
terdiği rakamlardan ibaret olmadığını, Maliye 
Vekiliyle uzun uzadıya konuştuktan sonra biz 
de anladık. Mesele söyledikleri gibi 10 bin ra
kamından ibaret olmuyor. Çok daha fazla ra
kamlar gelecek huzurunuza. İki üst derece, dört 
üst derece terfi de, niçin, altı üst derece terfi 
değil, veya, niçin altı üst derecedir de, on üst 
derece değil? Ufkî terfi sistemini benimseyecek 
ve kabul edecek olursak mâkul bir hareket ih
tiyar etmiş oluruz. Meselâ bir sulh hâkimi 40 
sene Sulh Hâkimliğinde kalmaktadır ve bulun
duğu mevkide en yüksek maaş olan 150 l ira as
lî maaşı almaktadır. Bunu biz de şükranla 
karşılarız. Ama bir memurun kadrosu 60 lira 
ise, bunun iki üst dereceden fazla maaşının 
yükseltilmesi teadül bakımından düzeni boza
cak bir hareket olur ki, bunu sizlerin de tas
vip etmiyeceğinize kaaniim. Bunun bütçeye yüMi-
yeceği külfet birkaç milyon ile kalmıyaeaktır. 
Yüzbinlerin üzerinde hassisayetle durduğumuz 
bir devirde, bütçede yüz milyonlarca liralık bir 
gedik açılmasına sebep olacak bir yola gitme
nin doğru olmıyacağı kanaatindeyim. Hürmet
lerimle. (Soru, soracağız, sesleri.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
soru sormak istiyenlere sırasiyle söz vereceğim. 

Buyurunuz, Sayın Sabahattin Orhon. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Efen

dim, Bütçe Encümeninin raporunda çeşitli mu
cip sebeplerden bahsediliyor. Ayrıca bütçeye 
300 milyon lira tutarında bir külfet tahmil ede
ceği hususları da tebarüz ettiriliyor. Sonra, 
arkadaşlarımızın izahatlarından anlaşıldığına 
göre, 590 memurun terfii için istenilen teklifin 
hakikatte bütçeye 300 milyon liralık bir külfet 
tahmil etmediği de bahis mevzu ediliyor. Bu 
hususlar hakkında Bütçe Komisyonunca bir 
tetkikat yapılmış mıdır ve bir kanaat hâsıl ol
muş mudur ? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 
AĞIRNASLI (Devamla) — Efendim, kıymetli 
Sabahattin Orhon arkadaşımızın bu beyanatları 
sadece şu teklifin kapsadığı adede münhasır ol
muş oluyor. Halbuki adedin bundan ibaret ol
madığı hususu Maliye Vekâletinin alâkalı tem
silcisi tarafından ifade edilmiş ve bunun 300 
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milyonun üstünde bir rakam taşıyacağı MUIOIL. 
Hükümet tarafından bize ifade edilmiştir. Biz 
komisyon olarak şüpheci yola gitmiyorek, içi
mizden .;seçtiğimiz Hükümet temsilcilerinin ge
tirmiş olduğu vesikaları dahi tetkika lüzum ol
madığına karar verdik ve Hükümet temsilci
lerinin •getirmiş Oklukları dokümanlara itimat 
ettik. ' 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Özgüneş. 
\ MEHMET ÖZGÜN LŞ (Tabiî Üye) — Be

nim sorum da, aynı mahiyette idi. Fakat yine 
tekrar! ıyay im. Demin konuşan arkadaşım bu 
teklifin bütçeye 'tahmil edeceği külfeti 12 mil
yon lira olarak." gösterdiler. Buna cevap veren 
sayın: Komisyon sözcüsü bu rakamı 300 milyon 
lira olarak gösterdi. Bunların hangisi hakikate 
yakındır, onu öğrenmek istiyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 
AĞIKNASBJ (Ankara) — Kıymetli arkadaşı
mın verdiği rakamlar arasında bir fark mev
cuttur. Adetleri beş yüz bini bulan memurlar 
içindç, ,müddetleri dolduğu halde terfi edemi-
yen memtır adedinin dokuz bini bulup bulma
dığını sadece rakamlar arasındaki büyük farkı 
düşünmek suretiyle bulmak mümkündür. Bi
ze verilen malûmat Maliye Bakanlığının, Hü
kümet adına getirmiş olduğu raporlara naza
ran terfi etmemiş olan memurların yekûnunun 
çok kabarık olduğu merkezinde olmuştur. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Ne ka
dar? 

BÜTOE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 
AĞIRNASLI (Devamla) — V© bunun tahmil et
tiği külfetin de 300 milyon liranın üzerinde ol
duğu hususu da Maliye Bakanlığı tarafından he
sap edilmiştir. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Söz istiyo
rum. ' 

BAŞKAN —• Buyurunuz. 
VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Bu mevzuu 

hakkında burada bulunan üyeler oylarını kul
lanacakları için ve rakamlarda meydana ge
len bu değişiklikler karşısında, bizlerin burada, 
vazifelerimizi ifa ederken, vereceğimiz karar
lar vicdanlarımızda makes bulmıyacaktır. Şah
san benim kanaatim budur. Lütfen Komisyon 
sözcüsü bir köre daha raporu tetkik etsinler 
veya Maliye Bakanlığı sözcüsü veya teknik ele
manları lütfen bııiin kürsüden açıklasınlar. 
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Yoksa, esasını öğrenmeden, vicdanımın'' kanaati
ne göre oy kullanmama imkân görmüyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 
AĞ1RNASL1 (Devamla) - - Bu mesele Maliye 
Vekaletinin teknik teferruatına taallûk' eder. 
Malûmlarıdır ki; Bütçe Komisyonu daha fazla 
bilgi toplamaya lüzum görmez. 300 milyon de
ğil de 200 milyon. 200 milyon değilde 100 mil
yon lira farzedelinı. Bir taraftan Devlet Perso
nel Kanunu hazırlanırken, bir taraftan da bu 
nevi parça buçuk ilâve ve zamlar yoluna gidil
mesi prensip olarak komisyonumuzca uygun gö
rülmemiştir. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Sayın 
Komisyon Sözcüsünün vermiş olduğu rakamlar, 
eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sa
yın Akif Eyidoğan'ııı, bir sual dolayısiylc Dev
let dairelerinden topladığı rakamlara ist in ad ct-
mektedir. Şu vaziyet gösteriyor ki, zamanın 
Başbakan Yardımcısına hilafı hakikat malûmat 
verilmiştir. 

Bendeniz o zaman sormuş olduğum sualimin 
hepsini okumadım. Kadrosuzluk yüzünden ter
fi edemiyen memurların adedi '!) f>80 kişi olarak 
gösterilmişti. Bunu 10 'bin kişi kabul edelim. 
Burada yapılan hata nereden geliyor, muhterem 
arkadaşlarım? Mamafih ben bunu buldum. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, gelişigüzel ko-
nuşmıyalım. 

MEHMET ALİ -DEMİR- (Devamla) — Şim
di şu ra'kam 10 bin olduğuna göre, rapordaki 
hesapların da bu rakamlara istinadettiğini iddia 
ediyorlar. Bendeniz, bu raporu rica ediyorum. 

BAŞKAN -— Bütçe Komisyonu bu gibi şey
leri İnlemez. 

[JÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 
ACİRNASLI (Ankara) — Mayın Mehmet Ali 
Demir arkadaşımız, bâzı dairelerden misal ge
tirerek, memur sayısından bahis buyurdular. 
Şimdi bu aded mevzuunda konuşnıaksızın, mü
nakaşa etmeksizin meselâ memleketteki tapu 
dairelerinde çalışan tapu memurları sayısının 2 
bin olduğu herkesin malûmudur. Halbuki bura
daki terfi edemiyenler hakkındaki rakam bu
nun çok fevkındedir. Bunun için, 20 binler, 10 
binler, iki binler şeklinde gösterilen rakamlar 
o dairenin memur sayısı değil, alelacele meselâ 

merkez dairelerinde terfi durumunda olan me
murların rakamı olabilir. Sayın Devlet Vekili 
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Beyefendinin ifade buyurdukları rakamlar da 
bu olabilir. Ne Sayın Devlet Vekilinin, ne Mali
ye Vekâletinin ve ne de komisyonumuzun hila
fı hakikat beyanı diye bir şeyi yoktur. Teşek
kür ederim. (Maliye Bakanı yok sesleri) 

BAŞKAN — Maliye Hakanı şimdi geliyor
lar efendim. 

RİFAT ÖZTÜIİKÇİNE (Jstaübul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; hepinizi hürmet
le selâmlarım. Elimdeki kitap Devlet Personel 
rejimi hakkında ön rapordur. Tarihi 1962 dir. 
Sayın komisyon üyeleri burada size mugalâta 
yapmak suretiyle yüksek fikirlerinizi, bir nevi 
çalmak istiyor. 

BAŞKAN — 'Bu nevi kelimeleri kullanma
manızı bilhassa rica ederim. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (Devamla) — Peki 
efendim. 

Devlet personel rejimi hakkındaki ön rapo
run ol nci sayfasında yapıları bir incelemeye 
göre, «genel ve katma bütçeli dairelerde 1961. 
yılı sonu itibariyle, kadrosuzluk yüzünden terfi 
edemiyen memurların ve ücretlilerin yekûnu 10 
bine yaklaşmaktadır» denilmektedir. (Bravo 
sesleri) «Bunun 3 ."»46 sı maaşlı memur ve geri 
kalanı da ücretlidir. Bu rakamlar hiç de azım-
sanacak bir miktar değil. Bu rakam Devlet 
Personel rejimi hakkındaki ön rapordan alın
mıştır. Zamanın Başbakan Yardımcısının da 
vermiş olduğu rakam,-bu memurların 3 338 ol
duğunu beyan etmiş, bu raporda ise 3 346 dır. 
Umumu 9 590, Devlet personel rejimi raporun
da bu rakam 10 bine yaklaşmaktadır. Biz bu
nu 10 bine yaklaşmış değil de, 10 bin olarak 
kabul edecek olursak, şu anda her memuru iki 
üst dereceye terfi ettirmek suretiyle her biri
nin maaşına 100 er lira zam olmuş olsa 1 mil
yon lira yapar. Bu da bir senede 12 milyon lira 
eder. 

Şimdi Hükümetten ve komisyon sözcülerin
den soruyorum : Bu 350 milyon lirayı hangi ra
kama dayanarak çıkarmışlar ve Yüksek Senato
nun fikrini de ters yöne çevirmeye tevessül et
mişlerdir? Biz kanunları hazırlarken, müspet 
ilimlere dayanarak, müspet delillere dayanarak 
yapmışızdır. İşte size okuduğum -budur. 

Yine aynı raporun 32 nci sayfasının 2 nci 
bendinde «kurulacak yeni personel rejiminde 
muhtelif hizmet grupları ve bu gruplardan her 
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"birinde muhtelif dereceler ve bu derecelerden 
her biri içinde ufki kademeler ihdas edildiği 
takdirde, kadrosuzluk yüzünden terfi edeme
mek gibi bir durumla karşılaşılmıyacaktır. 
Böylece zamana 'göre türlü karakterler arz eden 
arızî ve insicamsız tedbirler manzumesi bertaraf 
edilecektir.» 

Bizim 4 üst derece olarak getirdiğimiz ka
nun teklifi de Personel Dairesinin raporunun 
ufki sistemi ile mutabakat halindedir. Gönül ar
zu ederdi ki bu kanun getirildiği zaman Hükü
met teşekkür etsin, bunu beklerdik... 

Müsaadenizle bu kanunun şimdiye kadar 
geçirmiş Olduğu safhaları arz etmek isterim. : 

Bu kanun evvelâ 31 Mart 1926 tarihinde ka
bul Duyurulan 788 sayılı Memurin Kanununun 
20 nci maddesinde; «..Terfi için her memuriyette 
en aşağı 3 sene bulunmak lâzımdır. Terfide kı
dem esastır. Kıdemde müsavat halinde ehliyet se
bebi tercihtir. Hlhliyetin takdiri salâhiyettar he
yetlere aittir.» denilmiş ve bil âhara kabul olunan 
1452 sayılı Teadül Kanununda da bu hususu te-
yideden hükümler tedvin edilmiştir. 

î Kyliil 1939 tarihine kadar tatbik olunan 
1452 sayılı Teadül Kanunu âmme hizmetlerin
de, günden güne artması karşısında, tatbikatta 
istenilen faydayı temin edememiş ve 30.6 .1939 
tarihinde kabul olunan 3656 sayılı Kanunun 7 
nci maddesi ile tatbikata, bir.veçhe verilmiştir. 

Mezkûr Kanunun 7 nci maddesinin tetkikin
den de müşahede olunduğu üzere; «... Yukarı de
receye terfi için en az 4 sene bir derecede bulun
muş ve bu kadar müddet o derece maaşını fiilen 
almış olmak şarttır. Yüksek mektepten mezun 
olanlar için bu müddet 3 senedir.» Denilmiş ve 
ehliyetleri itibariyle1 terfie hak kazandıkları hal
de kadroda münhal yer bulunmamak sebebiyle 
bir derecede iki terfi müddeti geçirmesine rağ
men terfi edemiyenlere her derecede bir defaya 
mahsus olmak üzere üst derece maaşının verilmesi 
için aynı kanunun 8 nci maddesine ayrı bir hü
küm tedvin edilmiştir. ; 

Ehliyetleri sabit bulunduğu halde kadrosuz
luk yüzünden terfi edemiyen memurların, kadro
larının müsait bulunması hasebiyle her üc senede 
bir terfi eden memurlar ile aralarında nispî bir 
adaletin tesisi için tedvin edilen bir hüküm tatbi
katta umulan eşitliği ve nispî adaleti temin ede
memiş ve nihayet 21 . 6 . 1944 tarihinde 4598 
sayılı Kanunla mezkûr 8 nci-madde 1adil oluna-
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rak;. «... Bulundukları derecede kanuni müddet^ ı 
1 erini doldurdukları ve ehliyetleri sabit olduğu I 
halde, hususi teşkilât kanunlarının koyduğu yaş, I 
meslek ve tahsil gibi kayıtlar ve şartlar dolayısiy-
le üst dereeeye geçirilemiyenlere kanuni hüküm- j 
ler dairesinde terfie hak kazanmış bulundukları I 
halde' kadroda açık yer olmamak veya bulunduk- I 
lan memuriyetlerde üst derece bulunmamak se
bepleriyle »terfi edemiyenlere bir üst derece maaşı I 
ve bu derecede de bir terfi müddeti geçirerek I 
aynı sebeplerle üst derece bulunmamak sebep- j 
1 eriyle terfi . edemiyenlere bir üst derece maaşı 
ve bu derecede de bir terfi müddeti geçirerek aynı 
sebeplerle üst dereceye geçemiyen veya terfi ede- i 
miyenlere daha bir üst derece verilir.» denilmek 
suretiyle tatbikata bir istikamet verilmesi düşü
nülmüş ve bu kanun tatbikatında memurların 
haklarının korunması için, memurların yeterlik
lerinin ile suretle tâyin ve takdir edileceği hak
kında hazırlanan tüzük, Bakanlar Kurulunun I 
17 . 12 . 1947 tarihli ve 3/6657 sayılı Karariyle 
yürürlüğe konulmuştur. I 

Memurların yeterliklerinin ne suretle tâyin 
edileceği hakkındaki tüzük hükümleriyle yukar
da arz edilen Memurin Kanununun 20 nci mad
desi ve bu maddeye mütenazır olarak hazırlanan 
1452 sayılı Teadül Kanunu ve 3656 sayılı Kanu
n u n a nci maddesi ile 4598 sayılı Kanunun 3 ve 
4 neü maddeleri hükümleri karşılıklı tetkik edile
cek olursa^ daima memurların bir üst dereceye I 
terfihleri için o derece maaşını fiilen üç sene müd
detle almış olmaları, ifa ettikleri vazifeyi bihak-
kin yaptıklarının teftiş ve tezkiye emirleri tara
fından tesbit edilmesine bağlı bulunmaktadır. 

Bizim getirdiğimiz kanun da aynı şartları 
haiz, tezkiyesini almış, dürüst memurların terfie 
hak kazandıkları halde kardosuzluk yüzünden 
terfi edemediklerini ifade ediyor. Bu memurlar 
mağdur duruma düşüyorlar. Yüksek Senato bu I 
kanunu kabul etmekle bu adaletsizliği tamamen 
ortadan kaldıracak ve Anayasamızın âmir hüküm- I 
lerine uygun olarak memurlarımızın, çalışan me
murların hak ve hukukunu tedvir edecektir. Ve 
yine son olarak şunu söylemek isterim ki, rakam, 
Mâliye Vekâletinin ve Bütçe Komisyonunun bu
yurduğu gibi, 300 milyonun üzerinde asla değil
dir. Personel rejimi hakkındaki ön raporda bun
ların hepsi, âzami ücretli ve ücretsiz 10 bin me
muru geçmemektedir. Bunların hepsinde de yüz 
lira maaşlarında artış kabul edilse dahi ancak 12 | 
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milyon tutar. Bu miktarda Yüksek Senatonuz 
için, dürüst ve namuslu memurlara, bir teşvik 
mahiyetinde olacaktır. Ve kanunun yeri, hükmü 
ve Anayasanın icabı tamamen tahakkuk edecek
tir, Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Münakale kanunlarına oylarım 
kullanmıyan sayın üyelerin oylarını kullanmala
rını lütfen rica ediyoruz... Oylama muamelesi bit
miştir. 

Buyurun, Sayın Ağırnaslı. 
.BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 

AĞIRNASLI (Ankara.) — Kıymetli .arkadaşla
rım, bu 300 milyon meselesini herhalde arka
daşlarım dikkatle okumamış olacaklar ki, bunu 
bize bağlamış oluyorlar, bu faizim değil MUM 
Meclisinin mazbatasına ait kısımdır, biz daha 
ihtiyatlı bir dil kullandık, aynen okuyorum,^ 
«Konu Devlet Personel Dairesinin tamamiyle 
içindedir. Personel Dairesi faaliyetlerinin hız
landırılması suretiyle keyfiyetin temelinden 
halli yoluna gidilmesi ve her halde- memur ay
lıklarının asgari geçim hadleri üzerinde, sos
yal adalet icaplarına da uygun seviyelerde tes-
biti gereğinde oy birliği hâsıl olmuştur» 

Perakende tedbirler yerine temel prensip
ler içerisinde meselelerin halli lüzumuna inanan 
Komisyonumuz teadül 'esaslarını büsbütün bo
zacak mahiyetteki bu tekliflerin reddi konu
sunda Millet Meclisi Umumi Heyeti ile aynı 
fikre varmıştır. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üze
re yüksek Başkanlığa sunulur denilmektedir. 
Burada 300 rmlyoıı gibi bir rakamı Komisyonu
muz kullanmış değildir. Bize de bu şekilde ve
rilen malûmat olmuştur, ama Komisyonumuz 
'bunları kullanmamıştır. Millet Meclisine ait 
kısma dikkat etmiş olacaklar. 

İKaldı ki Yüksek Senato adına Bütçe Komis
yonunuz olarak çalışan Komisyonumuza kıy
metli arkadaşlarımızdan bir tanesinin mugalâ
ta birtanesinin hilafı hakikat beyan demesi, vazi
fe görmekte cidden bizim kollarımızı kırıcı bir 
mahiyet arz eder. Onun için bu kelimeler bir da
ha tekerrür etmesin. Biz burada Komisyon âzalı-
ğı durumu ile, hazine hukuku, âmme hukuku 
ve ferdî haklar üzerinde çalış&n insanlar olarak 
biz de, 10 000 vatandaşın, 20 000 kişinin aile-
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mn, hoşuna gideeek beyatıda bulunabilirdik, : 
böyle bir yatırım yapmıyoruz, f 

Hürmetlerimle... 
BAŞKAN — Sayın !Selâmi Üren. 
SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarım; asgari 15 senelik bir memuriyeti I 
olan bir arkadaşınız olarak huzurunuzda bu- j 
lunuyorum. Bunu şunun için arz ettim: Me
murun malî sıkıntımı, memurun dar kadro 
içinde terfi edememe üzüntüsünü gayet iyi bi
len bir insanım. Ancak, şuna da inanırım ki 
muvakkat tedbirlerle meselelerin halledilelbi- I 
leceğine, malî sıkıntıların ortadan kaldırılabi- | 
leceğine imkân yoktur. Nitekim 3656 sayılı 
Kanunu tadil eden 4598 sayılı Kanunun dör- J 
düncü maddesi vaktiyle memurlara aynı kadro 
içinde iki derece, üst dereceye terfi imkânı 
sağlamıştı. Fakat aradan kısa bir zaman geç
tikten sonra bu iki üst dereceye terfi bütün 
memurlara sirayet eitmiş ve Derlet kadro tıka- I 
nıklığı ile yine karşı karşıya kalmıştı. İşte, bu l 
teklifi getiren arkadaşlarımız, bu sıkıntının 
ve bu kadro darlığının ortadan (kaldırılması için 
bu gibi muvakkat tedbirlerle gelmişlerdir, j 
Fakat, »meselenin böyle muvakkat tedbirle 
halledilebileceğine inanmadığımı »arz etmiştim. 
Fakat bu muvakkat tedbir, meselenin esasını i 
bozacak ve belli olmıyan bir tarihe intikal et- 1 
tireeektir. işin esası, memurun refahı, hizme
ti ve bunlarda sosyal 'adalet nazarı itibara alı* I 
narak, asgari geçim haddinin tâyin edilmesiy
le ancak halledilebilir. Elimizde bunu halle- I 
deeek bugün her hangi bir imkân yok. Fakat I 
önümüzdeki Mart ayından sonra, yüksek bu- I 
/.urlarınıza geleceğini Öğrendiğimiz personel I 
kanunu ile bu memur meselesi, kadro ve ge- I 
çim meselelerinin halledilebileceğine inanma- I 
mız gerektiği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım.; bu bir kadrodan I 
dört üst dereceye terfiin bâzı mahzurları da 
karşımıza çıkar. Meselâ bizde, şube müdür
lükleri, Umum müdürlükler, müsteşarlıklar , 
muayyen'kadrolara bağlıdırlar. Meselâ 30 lira I 
asli maaşlı bir dosya memura 4 üst dereceye 
alındığı zaman, 35, 40, 50 ve 60 lira asli ma- I 
aslı bir memur olacaktır ki 60 lira asli maaş I 
bir şube müdürünün maaşıdır, 60 lira asli maaş
lı biı* kimse dört derece terfi ettiği zaman 
100 lira asli maaşlı bir memur olacak, umum I 
müdürünün maaşı ile müsavi olacaktır, 70, 80 j 
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lira asli maaşlı bir kimse dört üst derece aldı
ğında müsteşar maaşına müsavi bir hale ge
lecektir. Bu takdirde karşımıza şöyle bir hal 
çıkacaktır. Bir kısım memurlar, çalıştık buna 
şahit olduk, gayeye ulaşmış, 4, 5, 10 sene son
ra alacağı kadroya ulaşmış onun için çalışmak 
artık beyhudedir diyecek ve eskisi gibi çalış-
mıyacaktır. Ve personel kanunun tatbikatı ci
hetine gidildiği zaman müşkül durumla kar
şılaşılacaktır. 

Personel kanununda kadro tesbitinde esas 
hizmet alınmaktadır. Asgari giriş haddi tayin 
edildikten sonra hizmet karşılığı nedir, hangi 
kadrodur? Personel kanunu bunu muayyen 
kadrolarla tesbit edecektir. 30 lira, 40 lira, 
v. s. alan vardır. Şimdi 30 liralık bir mala
nın memuru olan bir adamın maaşı aslisi 70 
lira olmuştur. Bundan geriye rücu ötmeye, 
müktesep hakkı ihlâl etmeye ıkimsenin hakkı 
yoktur. 

Bugün her ay, her geçen gün bu kadro sı
kışıklığı artmaktadır. Ben şahsan bugün, 1962 
senesi nihayetinde bunun 15 bine yükselece
ğine kaani bulunmaktayım. Bütçemize göre, 
genel bütçede 190 bin memur, katma bütçede 
10 bin memur bulunmaktadır. Toplamı 200 bin 
eder. Belediye ve diğer müesseselerde de as
gari 50 bin memur bulunduğuna göre genel 
toplam 250 bin eder. Bu 250 bin memura teş
mil ve tatbik edilecek olan bu durumda büt
çenin malî portesi ne olacaktır? Bunun he
sabını bugünkü duruma göre değil, gelece
ğe göre yapmak lâzımdır. Binaenaleyh ben
deniz, çok muhterem memurlarımızın refahı
nı, terfiini sağlıyabiime, böyle muvakkat ted
birlerle değil; Hükümetin personel kanununu 
tatmin edici şekilde Meclislere getinmesi ile 
ancak mümkün olabileceği kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI MUHİT

TİN KILIÇ (Konya) — Muhterem arkadaşlar, 
Bütçe Komisyonu adına, muhterem senatör ar
kadaşların beyan ettikleri mütalâalara cevap 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Evvelâ muhterem Mehmet Ali Demir ar
kadaşımıza ve oturduğu yerden sual soran ar
kadaşlara cevap vereceğim. 

önünüzdeki raporda, dikkat buyurulursa 
görüleceği veçhile, biz fbu terfiin Devlet büt-
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çeşme tahmil edeceği külfeti raporumuzda 
miktar olarak 'göstermiş değiliz. Evvelâ hata 
huradan başlar. 'Muhterem Mehmet Ali Demir 
arkadaşımız, Millet .Meclisi Bütçe 'Komisyonu
nun kendi raporuna dercettiği 300 milyonluk 
rakamı* sanki biz burada yazmışız gribi mev-
'zuuba'hettiler. Hata buradan 'başlıyor, ama 
"burada da kalmıyor. Şöyle ki : Millet Meclisi 
de yaptığı, hesapta hatalıdır, muhterem arka
daşlarım, hata, Mehmet Ali Bey arkadaşımızın 
ve diğer arkadaşlarımızın zannettiği ıgibi lehte 
de değildir, aleyhtedir. Muhterem sınıf arka
daşım Selâmi Beyin izah ettiği gibi, bunun bu
günkü portesini hesabetmeye imkân yoktur. 
Bir memur şu ıgün, şu saatte işe girmiştir. Ter
fii üç sene sonra işe ıgirdiği igünden hesabedi-
iir. Bugün terfi edenıiyeeek adam 10 bindir, 
altı ay sonra 10 '500 dür. 8 ay s-oinra 11 bine, 
Yüksek Heyetin pekâlâ takdir edeceği gibi 
yükselecektir. IBu Ihesa'bı, Maliye Bakanlığı ve 
yetkilileri yapmışlardır. Şimdi, onlar burada
dırlar. Hazırladıkları cetvel de 'benim önü in
dedir. 790 milyon liraya 'baliğ olan bir rakam 
var, 'gözümün önünde arkadaşlarım. Üç mil
yonmuş, dört milyonmuş ıgibi münakaşalar 
dönmüş, dolaşmıştır. Resmî rakamlar burada, 
Maliye Bakanı ve hesap uzmanları da burada
dır, elbette bir hesaba kitaba müstenittir. Bizi 
sanki bir gensoru-karşısında gibi, böyle Bütçe 
.Komisyonunun burada şahsi 'bir menfaati var
mış gibi bize, «lalettayin mesnetsiz rapor yazı
yorlar» şeklindeki iddialarını mesnetsiz olarak 
kaJbul eder, bunları aynen bize gelmemiş gibi, 
sanki bu kürsüye, bu komisyona ulaşmamış gibi 
telâkki ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, biz de, sizler gibi, 
naçiz bir âmme 'hizmeti ıgörmek istiyoruz. Büt
çe Komisyonundan g-eçmiyen kanun olmadığı
nı hepiniz bilirsiniz. 'Bir kuruş için, gidiniz 
DaMllye Vekiline sorun, 1 250 liralık 'bir ter
cüman kadrosu için, dahi naçiz 'bir arkadaşınız 
olarak yarını saat ıığraşmışımdır. Bırakınız 
•böyle 25 milyon, '50 milyon, 90 milyonluk o00 
milyonluk bir mevzuu 'Bütçe Komisyonu, zan
nedildiği gibi eften püf ten tetkik etmez. Kaldı 
ki, Bütçe Komisyonu raporunda ne diyor.' Diyor 
ki, «muhterem arkadaşlar, Personel Dairesi 
diye bir daire kurulmuştur. Bu daire enine bo
yuna bu meseleyi inceleyecektir. Ücretli ile 
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maaşlı arasında, ücretlinin kendi dereceleri ile 
maaşlının kendi dereceleri' arasında terfi ede-
miyen 'bütün Devlet memurları arasında 'bir te
adülü, !bir nizamı sağlamak üzeredir. Bu ha
zırlıkları her zaman işitiyoruz. İBuııdan- dolayı 
kotoiisyona'da heı- hangi Ibir mesuliyet terettüb-
edemez. 'Hükümetin adımlarını sıklaştırması 
elbette komisyonun temennisi iktizasındandır. 
Hürmetle arz ederim. 

. BAŞKAN -r- 1962 yılı Bütçe Kanununa 'bağ
lı (A/ l ) ve (A/2) işaretli ıcetvellerde değişik
lik yapılması -hakkındaki kanun teklifine 96 
sayın üye oy kullanmış olup 96 sı da kaibuldür. 
Kanun '9'6 reyle kabul edilmiştir. Muamele ta
mamdır. 

19612 yılı İBüt'çe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması 'hakkındaki kanun tasarı
sının oylamasına 92 sayın üye katılmıştır. 
Muamele tamamlanmış- olmadığından tekrar 
oya, konulacaktır. 

Buyurun Sayın Mehmet Ali Demir. 
MEHMET ALİDKMlK (Tunceli) —Muh

terem arkadaşlarım, 22 sene Devlet memuriyeti, 
12 sene de bir müessesede müdür olarak bu
lunduğum sırada öyle zannediyorum ki, yan
lış iş yapmamış isek; her hangi bir memurun 
terfii için üç seneyi doldurması veyahut da 
üç. senelik devre zarfında memura, âmiri mun
tazam (/alışmaları ile iyi tezkiye vei'mişse o 
menini- terfi ederdi. Benim üzerinde durmuş 
olduğum, nokta, şu arkadaşlar : Kanuni üç 
senelik müddetini doldurmıyan bir memur 
terfi ettirilir mi, (ittirilmez mi? Eğer ettirilir 
ise, -ki, hakkı almadan İktisadi Devlet Teşek-: 

külleri ve bâzı müesseselerde memura iki ve
ya üç üst derece verilmetkedir buna bir diye
ceğim yok. - Şuracıkta, sorduğum bir sözlü so
ruya cevap veren Muhterem Akif Eyidoğan 
halihazırda 12 . 12 . 1961 yılı sonuna kadar 
9 590 memurun kadrosuzluk dolayısiyle terfi 
ettirilmediğini, bunların içinde Yüksek Sena
toca, Millî Eğitim Bakanlığı için bir kanun ka
bul edilmişti, o kanunla, o tarihe kadar terfi 
•edemiyen 650 kişi terfi ettirildi. Bu rakam 
yekûndan çıkarılacak olursa geriye 9 000 kalır. 

Şimdi benim anlıyamadığım bir nokta var, 
eğer iki üst, üç üst verildiği takdirde, bilû
mum terfi süresini doldurmamış memurlara 
da mı tatbik edilecek* Biz böyle bir iddiada de-
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ğiliz. Öyle olursa, diyelim ki, bugün 500 bin 
memur var. Bunlara üç üst derece terfi hakkı 
veriyoruz. Üç seneyi dolduran bir nıemur 
terfi edecek. Fakat üç seneyi doldurmasına fa
raza üç ay kalmış olan bir memurun terfii ciheti
ne gidilecek diye bir iddiada bulunmuyoruz. Eğer 
böyle bir şey olursa o zaman üç, seneyi bek
leme hakkı zail olmuş oluyor. Teklifimiz, arka
daşlarım, "ancak ve ancak senelerden beri terfi 
edemiyen memurlar içindir. Bütün bakan
lıklarda teksir edilmiş bir kâğıt vardır. Bu 
'kâğıt «kadro bulunmadığından dolayı terfi et
menize imkân yoktur» cümlesini havidir. Se
nelerden beri terfi edemiyen bir memur ilgili 
bakanlığa müracaat ettiğinde, teksir edilmiş olan 
bu kâğıtlardan bir tanesi alınır, zarfa koyu
lur ve doğrudan doğruya memurun kendsine 
gönderilir. Çünkü ben bunu yaşadım ve biliyo
rum. 

Şimdi gelelim Muhterem kardeşim Niyazi 
Ağırnaslı Beyin dediklerine. Muhterem arkada
şım dediler ki ; «bunu niçin altı üst derece ka
bul etmemişler?» Ben de kendilerine soruyo
rum, arkadaşlar, «bu kanun çıktığı zaman ya
ni 4598 sayılı Kanun çıkarsa niye iki üst de
rece kabul etmişler de, üç üst derece kabul etme
mişler?» Çünkü, o zaman iki üst derece verdik
lerinde meveudolan tıkanıklık gideriliyor idi. 
Şimdi, 18 sene sonra bu tıkanıklık yine mev
cuttur. Şimdi biz dört derece getirdik, Yük
sek Heyetiniz, getirilen bu dört üst dereceyi 
üç üst olarak kabul ederse, tahmin ederim ki, 
memurlar terfi ettirilebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bana ve arkadaş
larıma gelen mektuplara göre ve İçişleri Ba
kanlığı bütçesinin incelendiğinde de orada 
17, 15, 18 sene terfi edemiyen memurların 
bulunduğu görülmekte ve anlaşılmaktadır. Bun
lara ait listeyi size zamanı gelince arz edece
ğim. 

Şimdi gelelim, Personel Dairemize; muhte
rem arkadaşlarım. Ben Personel Dairesi büt
çesi görüşülürken, Personel Dairesi Başkanı 
da orada idi, bu meseleyi kendisinden sor
dum, Personel Kanununu ne zaman getirecek
siniz? 1968 te mi? Hayır. 1964 te mi? Belli 
değil, bilmiyorum dediler. Şimdi, Sayın Baş
vekil Yardımcısı Muhterem Akif Eyidoğan Bey 
burada buyurmuşlardı ki. bu mesele 1962 yılın
da halledilecek. Halledildi mi? Personel Kanu-
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ııu getirilecekti, bütün memurların durumları 
iyi olacaktı, getirildi mi? Getirilmedi. Ben o 
kanaatteyim ki Personel Dairesi 1952 yılında 
kurulmuştur. Sene 1962 dir, sene 1963 tür. Zâ
ten ben şahsan bu Personel Dairesine veri
len parayı fazla bulmaktayım. Vre kanun gel
diği zaman bu dairenin lâğvedilmesini istiyece-
ğim. Çünkü şimdiye kadar aldıkları para ile 
yaptıkları işleri mukayese «derseniz, bu daire
nin fuzuli para. aldığını görürsünüz. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN ~- Sayın Sarıgöllü... (Yok sesleri.) 
Sayın îlkuçan. 
MEHMET LLKUÇAN (Antalya) — Çok 

kıymetli arkadaşlarım, bugünkü müzakere; biz
de sözlü sorunun cevabına olan itimadımızı 
sarsacak mahiyettedir. Deylet Dairesinin ve 
zamanın ilgili Bakanının verdiği rakamla bah
sedilen rakam arasındaki deminden beri ta-
kibettiğimiz mubayenet 10 binin üzerindeki, "ka
nun kabul edildiği takdirde artacak para üze
rindeki hesap bizi şaşırtmış durumdadır. 

Şimdiye kadar, Devlet memurlarının terfii 
kısım kısım, sınıf sınıf olmuştur. Bu mevzu, 
büyük tahsisatların tahsisini gerektiren haller
de reddedilmiş, küçük tahsisatlarla halledilebi
leceği zamanlarda ve hattâ 1962 bütçesinde dahi 
kabul edilmiştir. Gönül ister ki, hepisi halledil
sin. Ama, buna imkân olmadığı, şuradaki müza
kerelerde ve verilen rakamlardan anlaşılmakta
dır. Ancak, bâzı memur sınıflarımız bugünkü 
duruma tamamen tetabuk etmemekle beraber, 
bir miktarı bundan yakasını sıyırmış durumda
dır. Binaenaleyh, diğerlerinin de sınıf, sınıf 
olması zaruretine inanan bir arkadaşınızım. Se
bebini arz ediyorum, sayın Mehmet Ali Demir 
arkadaşımız, personel kanununun ne zaman ge
tirileceğini sordular. Sorunun cevabı sorunun 
içinde yazılı. 10 bin memurun, kadro tıkanık
lığından dolayı, 850 milyon liraya ve yahut da 
sonraki beyana göre 700 milyon liraya ihtiyacı 
varsa, 400 bini aşan memur kütlesini toptan kal
kındıracak, iktisadi, içtimai hayatımızı onların 
hayatına intibak ettirecek bir personel kanunu
nun bir asırdan evvel Meclise geleceğine bende
niz inanmamaktayım. Basit bir tena-üp mesele
sidir. 

Bir arkadaşımız da : «Memura rahat terfi 
etme imkânları sağlanırsa onun randımanı aza
lır» diye buyurdular. 

— 565 — 
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Hat ı r ımda yanlış kalmadı ise, benini, bildi

ğim memuriyette terfi şar t lar ı vardır . Memur 
vazifesine devam edecektir, çalışacaktır, terfie 
lâyık olacaktır, ondan, sonra terfi edecektir. 
Onun için, bendeniz kanun tasarısının sayın 
komisyonda daha inceden bir tetkika tâbi tutul
mak üzere geri verilmesini teklif edeceğim. Ken
dilerini i tham için söylemiyorum, fakat bu me
selede hakikaten bir istifham yaratı lmıştır . Bu
günkü konuşmaların ışığı altında bunların daha 
ince teferruat ına kadar tetkik edilmesi için tek
lifin. komisyona geri verilmesini teklif eden bir 
önerge hazırladım, kabulünü rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Rasim (lirayı (Yok sesleri) 
Fikret. Turbangil . 

F İ K R E T TURHAN* HL (Aydın) .Muhte
rem Başkan, sayın senatörler, lehte ve aleyhte 
konuşan arkadaşları dinledim. Bâzı arkadaşlar 
getirilmiş bulunan bu teklifin muvakkat bir ted
bir mahiyetinde olduğunu beyan etmektedirler. 
Bendeniz bu kanun teklifini bir tedbir olarak 
mütalâa etmemekteyim, kanun teklifi; Hükü
metle taahhüde girmiş, dürüst hizmet etme kül
fetini ve vecibesini üzerine almış bir memurun, 
Hükümet veya onu istihdam eden tarafından 
kendisine verilecek bir hakkın istihsalinin tıkan
mış yolunun açılmasından ibaret t i r . 

Meclis Bütçe Komisyonunun, ancak bir meb
lağa dayanan ifadesinde bu kanun teklifi redde
dilirken, memurlara verilen maaşın bir hizmet 
karşılığı olduğu ve bu maaşın deruhde edilen 
hizmetin önem ve memur kıdem derecesiyle mü-
tenasibolması lâzımgeldiği malûmdur. Hizmetin 
ağırl ık ve önem derecesine uygun olan karşılığı 
kadrolarda ifade edilirse de bu kadrolar muhte
lif sebeplerle ve bilhassa bütçe mülâhazası ile 
mahdut tutulması muvacehesinde, bir kısım 
memurun hakkını alamadığı bir gerçektir. Bir 
memurun kazanmış olduğu kıdem ve tecrübenin 
kıymetlendirilmesi, o memuru teşvik bakımın
d a n faydalı olacaktır. Ancak bunun bütçeye 
tahmil edeceği külfet yönünden kabul edilmeme
si esbabı mucibesj ile kanun teklifi reddedilmiş
t i r . 

Muhterem arkadaşlar ım; bizim Bütçe Ko
misyonumuz raporunda 300 milyondan bahset-
memlekete, faka t Meclis Bütçe Komisyonunun 
ana f ikir ve ruhunu aynen kabu l etmekle, zım
ni en bütçeye 300 milyon liralık bir meblâğ tah-
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mil edeceği hususu kabul edilmiş olmaktadır . 
Oünkü Bütçe Komisyonumuzun red esbabı ııııı-
cibesinde Personel Kanunu faaliyetinin allak 
bullak olacağı ve barem sisteminin değişeceği, 
personel s ta tüsünün hiçbir zaıtıan içinden çıkıla
maz bir hal alacağı beyan edilmek suret iyle me
sele, bir bir personel kanunu meselesi olduğu 
hususuna bağlanmıştır . Söz aJnııyaeaktım, yal
nız Mayıs 1962 ta r ih inde o zamanın Maliye Ve
kili bulunan Şefik İnan zamanında personel 
kanununun Meclise ne zaman tevdi edileceğini 
ve memur davasının nasıl halledileceğini bir 
sual olarak kendilerinden sormuştum ; aldığım 
cevabı muhterem Senatör arkadaş lar ın ım hatır-
hyacaklarmı tahmin ederim, «Mayıs ol e doğru 
personel dairesi kanun teklifini Hükümete tev
di edecek. Tetkik bitmiştir, bunun Haziran 
içinde de Meclislere tevdi edileceği kanaat im 
taş ımaktayım» diye bir ibare kullanmıştır . 

Muhterem arkadaşlar ını , personel dairesinin 
vazifesine biz şahsan bu gibi kanunla r la Hükü
meti ve mesul şahısları ve daireleri tazyik et
mediğimiz müddetçe ben şahsan personel mese
lesinin halledilmiyeeeğine ve bir yılan hikâyesi 
olarak devanı edip gideceğine inanmiş bulun-
maktayim. (Bravo sesleri alkışlar.) 

Bendeniz Bütçe Komisyonumuzun esbabı mu-
cibesini verinde bulmaktayım. Sebep ş u ; Bugün 
bâzı Senatör ve milletvekillerinin vermiş olduk
ları kanun teklifi, hiçbir zaman barem sistemini 
al tüst edecek veya muvakka t bir tedbir mahiye
tini taş ıyacak durumda değildir. Bu ancak, 4f)9S 
sayılı Kanunun neşredildiği ta r ih teki mevcut 
bir ihtiyaca bugün cevap verilememesi karşısın
da 4598 sayılı Kanunun bugünün şar t lar ı 
na. cevap verecek şekle ifrağıdır. Kğer Bütçe 
Komisyonumuz muvakkat tedbirlelerle ve mu
vakkat yamalar la meselelerin halli üzerinde du
ruyorsa, Senatomuz, birçok kanunlar ın mütead
dit tazminat lar ın ve ek görevlere tahsisat veril
mek suret iyle birçok kişilerin himaye edildiğine 
şahi t t i r . Bu himaye de değildir . Bu verilen 
teklif; taşrada uzun yıllar. Maliye memurlu
ğunda.. Bilhassa Maliye memurluğunda , cebim
de bir mektup var orada diyor ki. «yeni bir ka
nunla. mal müdür ler ine 200 lira tazminat veril 
m esi hakk ında bir teklif yapılmış, maliye me
muru olarak biz mal müdürler inden daha fazla 
hizmet yapmaktayız .» Maliye memurlar ı , nüfus 
memurları ve taşrada çalışan ve Devlet hizmeti 
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C. Senatosu B : 24 
yapan bütün memurlarda da bu, ıztıraplı bir 
dert halindedir. Şu halde biz bıı kanunu kabul 
ettiğimiz takdirde ne olacak! Personel Dairesinin 
hakiketen, personel sisteminde bir adaletsizlik 
mevzuubahis ise, hakiketen personel çalışmıyor
sa ve hakiketen bir ıztırap içinde ise, bu kanu
numuz bu dairenin biran evvel teadülünü teşkil 
edecek şekilde yüksek Meclis ve Hükümetin bu 
kanunu getirmesi mevzuunu kırbaçlıyacak ve 
kamçılıyacaktır. 

Barem sistemini ihlâl edecek, deniyor. Be 
ııim maruzatım, bizim komisyonun mütalâası 
gayet kısa olduğu için özür diliyeeek aynı 
hususa Meclis Komisyonu da dayandığı için 
meselenin ruhuna bu cepheden temas etmek isti
yorum. Hangi barem sisteminden bahsediliyor? 
Bütçe Komisyonumuz veya Maliye Vekili bugün 
memur baremi diye bir mevzu açıldığı zaman 
okunan ve okunduğu zaman anlaşılamıyan bir 
kanun karşısındayız. Yüzlerce madde ve ek 
kanunlarla bu Barem Kanunu o dereceye götü
rülmüştür ki, artık bir tarafından kopup ele 
almamıyaeak bir kumaş parçası haline gelmiştir. 
Ve barem sistemi de kalmamıştır. Bu getirilen 
teklif, barem sistemini ihlâl etmiyeeek ancak 
senelerden beri 20 lira asli maaşla çalışan, 10 -15 
sene hizmet ettiği halde bir terfi hakkı dahi ala-
mıyan yüzlerce binlerce memurun çalışması kar
şılığı olarak bir derece, mümkün olduğu tak
dirde iki derece terfi imkânı sağlanıyor. Bu 
onun tabiî hakkıdır. Yüksek Senatonun, tabiî 
hak haline gelen ve alması icabeden, muhtelif 
teftişlerle almış olduğu sicil ve sarfetmiş oldu
ğu emeği karşılığında hak ettiği bir terfii te
min edebilecek bir kanunu sağlaması; 4598 sa
yılı Kanunun ruhuna uygun olarak ve bilhassa 
Maliye Vekâletini, Hükümeti ve Parlâmento 
azalarını artık memurun acıklı durumdan kur
tarılmasını sağlıyacak ve her gün yüzlerce al
dığımız mektuplardan bizleri mahrum edecek 
bir sistemin getirilmesini zaruri bir tedbir ola
rak kabul ediyorum. "Reyimi lehte kullanaca
ğımı arzeder, sizlerinde aynı şekilde düşünece
ğinize ve bu hakkın verilmesinin hiçbirzamaıı 
suiistimal olmadığını, 300 milyon lira meselesi
nin sayın Maliye Vekili tarafından ciddi ve kati 
bir rakama dayanır şekilde bu 300 milyon lira 
saym Maliye Bakanının selefi zamanında, teklif 
edilen muhtelif kanunların blânç.osunun tanzi
minde bir kalem olarak bildirilmiş ve bu husus, 
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komisyon raporuna da geçmiştir. Tahkikat neti
cesinde iki milyara varan bir sarf yekûnunda 
bendeniz Maliye Bakanlığının hataya düşmüş 
olduğunu tahmin ediyorum. Reylerinizi de ona 
göre kullanmanızı arzederken, hepinizi hürmet
le selâmlarım. 

BAŞKAN — İnceoğlu. 
MUSTEFA YILMAZ ÎNCEÜĞLL (Afyon-

karahisar) —- Muhterem arkadaşlar, bu kanun 
üzerinde lehte konuşan arkadaşlara çok teşek
kür ederim. Fikirlerine temamen iştirak etti
ğimden dolayı konuşmamı uzatmıyacağım. Bu 
mesele üzerinde önemle durulması gerekir. Hak 
ve adalet prensibi de bunu icabettirir. 

Muhterem arkadaşlar, bu işin büyük bir hak
sızlık yarattığına hepimiz kaniiz. Muhterem ko
misyon da keza kadrosuzluk yüzünden terfi 
edememenin bir adaletsizlik olduğunu ve ancak 
bütçe imkânı olmadığından, prensip de esasın
da halledilmediğinden zam ilâvelerinin yapıl
masının doğru olmadığını söylediler. Evvelâ 
iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırmak 
lâzımdır. Memur devletle bir mukaveleye gi
rişmiştir, memur dosdoğru çalışacak, müddetin
de terfii sağlanacak, şu kadar sene içerisinde, 
şu kadar terfi edecektir; memur bütün bunla
rı bilir. Fakat müddeti içerisinde terfi edemez 
inkisarı hayale uğrar. Hele bütçesini istikbale 
muzaf olarak tanzim etmişse, o zaman bir facia 
başlar ve işte o zaman suiistimal doğar. Bu
nun için Yüksek Senatonun mutlak surette bir 
adaleti teessüs ettirmesi lâzımdır. Bütçe im
kân vermiyor dediler. Geçen sene (bütçe yarım 
milyar açıkla kapatıldı dediler. Bu sene de 
böyle olur. Açıkla kapatırlar ama -arkadaşlar, 
bu hakkı da vermek lâzımdır. Millet Meclisi 
bu teklifi kabul etmemiş, reddetmiş, binaena
leyh biz de reddedelim, katiyen böyle bir şe
yin aklımızdan geçmemesi lâzımdır. Esasen 
Yüksek Senatonun kurulmasından maksat 
- bunun da böyle olduğuna kaani bulunuyo
rum - hiçbir tesir altında bulunmadan bu ka-
n un un Yüksek Senatoca kabul edilmesini arz 
ve ist inham ederim, hürmeti erimi e. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANİ PERlD MELEN — Sa 

yuı Başkan, muhterem senatörler, hakikaten 
müdafaası bir Maliye Bakanı için biraz güç 
olan bir mesele önündeyiz, öyle bir Maliye Ba-
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kanlığı iki, kendi toşkilâtı içinde kadrosuzluk 
yüzünden terfi edem iyon, hor .gün müracaat 
edip terfi ettirilmesini istİyenler mevcuttur. 
işi muadelet bakımından tetkik edince konu
şan arkadaşlara hak vermemek d den gelmez. 
Bu mesele bizim ücret sistemimizdeki zaaftan, 
prensipsizlikten doğmaktadır. Modern mem
leketlerde 'her- hizmetin, ehemmiyetine mahiye
tine göre bir baremi olur. O hizmete gelen in
san daha yüksek mertebeye erişebilmek için 
eğer eih.il ise, faraza yüzbaşı işin ehli ise bin
başılık için tesbirt 'edilmiş bulunan o .maaşı 
'alır; 'bir maliye veznedarı mal müdürlüğüne 
ehilse, kanunu mahsus ile tesbit edilmiş olan 
ücreti alır. Aslında barem sistemindeki terfi 
budur. Bunun dışında 'bir de yüksek dereceye 
ethil olmadığı halde daha yüksek bir memuri
yete .geçmesine imkân bulunmadığı tak t lirde, da
ha ziyade eskime dolayi'siyle t örfiler mevzuu-
ıbaihis olmaktadır. Başka memleketlerde bu .ah
valde derece verilmez. Yüksek derece, yüksek 
bir hizmetin bedelidir. Bskimedo ise, maaşına. 
muayyen bir miktarda v/c 10 - 15 civarında bir 
zam verilir. 'Muayyen senelerde bu devam eder. 
Fakat o derece aynen muhafaza edilir. Norma! 
terfiler, barom sisteminde bir nizama bağlı ola
rak yapılır. Biz yerinde terfii, iki derece terfi 
imkânı vermek suretiyle sağlamışındır. Fakat 
buna rağmen şöyle bir 'anormallik doğmuştur; 
•mağdur bir memur iki üst dereceye kadar çık
ma hakkına kavuşunca .kendi mafevkinden da
ha yüksek dereceye gelmiştir. Bu iki derece ile 
bu hale sokulmuş, 4 derece verirseniz netice ne 
olur, onu da takdirlerinize bırakıyorum. Yani 70 -
80 lira alan bir teğmen, defta.rdarlık maaşına mu
adil maaş alan bir veznedar göreceksiniz. Değil 
4 derece iki dereceye tor fi dahi bu durumu mey
dana getirmiştir. Bunu 4 dereceye getirdiğiniz 
takdirde barem sisteminin tamamen allak bul
lak olacağını takdir buyurursunuz. Bu bakım
dan memurlarımızın terfi ettirilmesi lüzumlu
dur, yerin'dedir, ama. bunu, mevcut pr.ensipsiz-
liği bir kat daha artırarak barem nizamımızı 
altüst .etmek suretiyle değil, belki, arkadaşla
rın, kıymetli senatörlerin sabrını rica. edeceğim, 
bir müddet daha sabrederlerse yeni gelecek, bü
tün. bu meseleleri yeni prensibe bağlıyan, per
sonel nizamiyle halledelim. Eğer bunu bugün
den yapacak olursak yarınki Personel Kanunu
nu tatbik etmek imkânından kendi kendimizi 
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mahrum edeceğiz. Hakikaten önümüze zor bir 
mesele çıkacaktır. Meselâ; bir memuru, faraza, 
bir veznedarı ılî5 lira maaştan alıp .60 - 70 lira 
maaşa .getireceğiz. Bu. suretle bir yükselme ola
caktır. Sonra bu dereceyi alırken, bir anlık için 
tâyin edildiği 35 maaş i asliye indirmek müm
kün olmıyacaktır. Hakkı müktesebinden do
layı. 

Bundan dolayı biz Hükümet olarak bu tek
life iltihak edemedik. Bunun dışında muhterem 
senatörler, bir rakam üzerinde zannediyorum 
bir görüş ayrılığı var: Sayın Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısının vaktiyle bir soruya 
verdiği cevapta ortaya attığı bir rakam sebe
biyle. Ben o soruyu bilmiyorum. Millet M e eli -
.sinde mevzubahsoldu. Ortaya, atılan rakamlar 
gösteriyor 'ki; muayyen bir bakanlığa ait ra
kamları vermiştir Sayın Başvekil Yardımcısı. 
Çünkü 9 bin rakamından bahsedildi. Halbuki, 
baromu memur sayısı 178 bindir. 9 bin rakamı 
olsa, olsa bir bakanlığa ait bir rakamdır. 178 
bin memur vardır. 

MEHMET AEİ DEMİR (Tunceli) Yok 
efendim. 

MALİYE BAKAN! FERİ!) MELEN (De
vamla) 196! in fiilî kadroları 178 892 dir. 
Bu miktar, zannederim, bu sone bütçesinde bir 
miktar daha fazladır. 

Şimdi muhterem senatörle'-, bu fiilî kadroyu 
bir derece yükselttiğimiz takdirde bunun bütçe
deki tutarı 257 milyon liradır. İki üst derece ter
fi eltirdiğimiz takdirde 295 milyon liradır, üç de-
reee terfi ettirdiğimizde o<">5 milyon lira. ve dör
düncü kademeye terfi ettiği takdirde dörtyüz 
dokuz (409) milyon liradır ki, yekûnu 744 mil
yon lira tutmaktadır. Muhterem senatörler der
ler ki; «Bu anda. yerinde terfi müddetini dol
durmuş bu kadar insan yoktur.» Ama siz bu sis
temi bir defa kurduğunuz takdirde pek kısa za
manda, çünkü bu nevi terfilerde âmirler ehli
yet ve saire aramadığına ^öre, 5 - 10 kuruş alsın 
diye hepsini .yüksek dereceye otomatikman. 
terfi ettireceklerine o;öıe, birkaç sene zarfında 
!)ev!ot bütçesinde bu nisbette bir maaş artışı ile 
!:;; ;ı karşıya bulunacaksınız, bu mukadderdir. 
('•ik kısa zamanda bu rakama vasıl olunacaktır. 
' '"inin karşılığını biç şüphesiz, başka vatandaş
ından vergi olarak alacağız. Böylece bir taraf
ımı. adalet tesis ederken, diğer vatandaşları bu 
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arada mağdur etmiş olacağız. Bunu da yüksek 
takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Mehmet (İnaldı. 
MEHMET ÜN Al, D'l (Adana) —• Terfİe hak 

kazanmış olup da bu kanunla terfi edecek olan 
memur adedi nedir? Bunlara verilecek' nıunzanı 
para miktarı nedir? Bunu söyliyebiiir misiniz? 

MALÎYE BAKANI FFRİD MELFN (De
vamla) — Rfendim, şu anda buna bir cevap ve-
remiyeeeğim ; bunu bir anketle tesbit etmek lâ
zımdır. Çünkü bugün terfi e hak kazanmaz, ya
rın kazanır, bu bakımdan arzı cevap edemiye-
ceğim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) Mendim. 
«terfi ettirdiğimiz zaman bütçede meydana ge
lecek rakam (şudui')» diye verdiğiniz rakam 
umumidir. Bütün memurları terfi estirdiğimiz 
zaman bu takam buraya varacaktır. Mevzuuba-
his olan, kadrosuzJuk yüzünden terfi edememiş 
memurların terfi ettirilmesidir. 

MALÎYE BAKAM FKRfl) MELUN (De
vamla) — Fvet umumidir, fakat kabul ettiğiniz 
takdirde fiilen olur. 

BAŞKAN — Sayın Tur hangi I. 
FİKRET TURHAıVGİL (Aydın) Sayın 

Maliye Vekili 178 bin personel, memur bulundu
ğuna göre bu sistemin, mutlaka iki üç senede 
hepsi birer kıdem almak suretiyle terfi edecek
lerine göre verdikleri rakam bütçeye büyük 
külfet tahmil edeceğini buyurdular. Fakat bu 
müddet zarfında Pers ııel Kanununun bir an ev
vel gelmesi bu artışı durdurmıyacak mı?... Yok
sa Personel Kanununun gelmesinden kendileri 
de birkaç sene için endişeli inidir? 

MALÎYE BAKANI FERll) M F F F \ Per
sonel Kanunu gelirse, hiç şüphesiz, bu sistem 
kalkacağı için, tatbikatı kalmıyaeaktır. Bu ar
tış duracaktır. Fakat, bu sistemin tatbikini Per
sonel Kanununa intibak ettirmek güç olduğu 
için ehemmiyetlidir. 

BAŞKAN — Buyurun Mehmet Ali Demir. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) - Bu ka

nun kabul edildiği takdirde Vekil Bev bütün 
memurların otomatikmarı bir üst dereceye çıka
rılacağını beyan buyurdular. 4598 sayılı Kanun 
meriyete girdiği zaman bendeniz de bir Devlet 
memuru idim, terfi ettirilmedim. Öyleyse ben 
hakkımı istiyorum. (Gülüşmeler) 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Bendeniz imkândan bahsediyorum : 
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} bütün memurları birt üst derece terfi ettirdiği

miz takdirde bir şu olur, iki şu olur, üç şu olur 
diyorum. Yüzde yüz olur diyemem, ama bunla
ra, yaklaşabilir. Bu imkânı Yüksek Meclis açarsa, 
bu olur. 

ALÎ HİZA ULUSMAN (Kırşehir) — Sayın 
Maliye Vekili Beyefendi, «memurlara, iki üst de
rece yerine dört üst derece verildiği takdirde 
halktan vergi alınacak ve vergi de alındığı tak
dirde halk mağdur olacaktır.» dediler. E,... hak
kını alamıyan memura hakkı verildiği takdirde 
halk mağdur oluyor da memurun hakkı verilme
diği zaman memur mağdur olmuyor mu ve illâ 
mağdur olacak bir sınıf varsa bu, memur sınıfı 
mıdır? Yahut iki zümreden birisi muhakkak 
mağdur mu edilecektir? Bu durumda da memu
run mağdur edilmesi mi tercih ediliyor? Halk 
bir âmme hizmetinin karşılığını ödemekle mü
kellef iken ve bir âmme hizmeti ifa edildiği için 
vergi ödemekle mükellef olması icabetlerken on
dan alınacak vergi alınmak istenmiyor da (halk
tan) muayyen müddet zarfında çalıştığı ve bü
tün şartları yerine getirdiği takdirde hakkının 
verileceği kanunen vadedileıı memurun bu hak
kının verilmemesi mi, isteniyor? Bu aradaki 
adalet duygusunun mânasını anlıyanıadım. 

M A1A Y F BAK A NI F ERİI) ME L FN — M u h -
terem bir senatör mağduriyetten bahsetti. Ben
deniz de bir mukabil mağduriyete işaret ettim. 
Aslında mesele şudur; bir memur Devlet hayatı
na girdiği zaman kendisine bir hizmet verilir. 
Binaenaleyh, mafevk bir derece boş bulunursa. 
memur terfi ettirilir. Bulunmazsa, bu memur için 
bir hak değildir. Kendisine bir hizmet gördüre
ceğim. bir hizmeti varsa vereceğim, yoksa ver-
miyeceğim. Binaenaleyh, bu durumda bir mağ
duriyet mevzuu bahsolma malt lâzımdır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sabahattin 
Orhon. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sayın 
Bakan bir sözlü soru münasebetiyle Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısının verdiği cevabı 
tenkiti etmişti. Şimdi buyurdular ki, «Bir 
Bakanlığa ait rakamları vermiş olabilir.» Sena
to zabıtlarında mevcuttur, bunu tetkik etmiş 
midir? Ayrıca Devlet Personel Dairesinin ön 
projesini tetkik etmiş ve oradaki rakamları gör
müş müdür? Ayrıca buyurdular ki, Öyle bir me
sele vardır ki, böyle bir şey çıktığı takdirde 
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memurun daha fazla elitle geçsin diye bâzı mü
samahalar olabilir buyurdular. Kendi vekâletin
de de böyle âmirler var mıdır? Varsa bunlar 
hakkında ne muameleye tevessül etmişlerdi!'? 
Bunları rica ediyorum. 

MALİYE BAKANI FFRÎD MELEN (De
vamla) - - Sayın Devlet Vekili ve Başvekil Yar
dımcısının Millet .Meclisinde bu konuyla ilgili 
bir soruya verdikleri cevabı tetkik etmedim. 
"Millet M'eclisinde bu rakam ortaya atıldı. Ben 
de dedim ki; rakam çok küçük, 9 bin; çünkü, 
bu olsa olsa bir tek vekâlete ait bir rakam ol
mak lâzımdır, dedim. Çünkü bizim kayıtları
mıza göre memur sayısı 178 bin küsurdur. 

Personel Kanunu ön projesini fiilen tetkika 
tabi tutmadım. 

Âmirlerin yerinde terfi edecek memura mü
samahalı davranıp davranmadıkları hususuna 
gelince; bu beşerî bir husustur. Bendeniz dahi 
öyle davranırım. 

CENAP AKSU (Maraş) Sayın Vekilden 
bir sual sormak isterim ; memurların malî vazi
yetini temin edeceğini taahhüddettiğimiz Per
sonel Kanununun Meclise geleceği tarih hak
kında bir malumat verebilir misiniz? 

MALİYE BAKANİ FERÎD MELEK (De
vamla) —- Kati bir rakam arz edemem, fakat 
Hükümet bütün ciddiyetiyle çalışmakta ve bu
nu biran evvel Yüksek Meclise sunmak için gay-
r e1 göster m ektedir. 

BAŞKAN ----- Buyurun Sayın Ulnsman, ga
liba bîr sual soracaksınız? 

ALİ RİZA PLASMAN (Kırşehir) Memu
ra dört üst derece verildiği takdirde barem sis
teminin bozulacağından bahsettiler; iki üst de
rece verildiği zaman da barem sistemi bozulmu
yor mu, yok eğer bozuluyor da bu bozulma az, 
dört üst derece verildiği zaman çok mu bozula
caktır: Bir memuru şarkta, garpta görüyoruz. 
Oralarda bin bir sıkıntı içinde vazife görüyor. 
Memur arkadaşlar- bütün istikballerini oraya 
bağlamış çalışıyorlar, çabalıyorlar... 

BAŞKAN -— Bunlar sual değil. Çok uzadı. 
Söz vereyim gelin buraya konuşun. 

ALI RIZA ULUSMAN (Devamla) - - İki 
derece verildiği zaman barem sistemi bozuluyor 
mu, bozulmuyor mu? Bunu cevaplandırsınlar. 

MALÎYE BAKANİ FERÎD MELEN (De
vamla) -- Arz edevinı efendim; bendeniz iki 
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derece terfi bir prensipsizliktir dedim. Esasen 
barem sistemini bozmaktadır. Bunu iki kat ar
tırdığınız takdirde bu prensipsizliğin mahzuru
nu da iki kat artıracaksınız diye arz ettim. 
(Ortadan alkış) 

BAŞKAN Buyurun efendim, Sayın öz-
türkeine. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) Sayın 
Maliye Bakanımız Devlet Personel rejimi hak
kında ön raporu tetkik buyurmamışlar. Bende
niz müsaade buyururlarsa, bu raporun ?>1 nci 
sayfasında 2 nci paragrafı okumak arzusunda
yım. Belki o zaman tetkik etmek fırsatını bula
caklardır. İkinci paragraf şöyle demektedir : 

«oG56 sayılı Kanunun 4-598 sayılı Kanunla 
tadil edilen 8 nci maddesine -göre muayyen bir 
barem derecesinde -'î senelik terfi süresini dol
duran memur, şartları haiz bulunduğu halde 
sırf kadrosuzluk yüzünden terfi etmediği tak
dirde kendi kadrosunda bulunmamakla beraber 
üst derece kadronun aylığını ve yine bir üç se
nelik müddeti doldurduktan sonra aynı şekilde 
iki üst derece kadronun aylığını alabilmektedir. 
Böylece kadrosuzluk yüzünden terfi edeni iyen 
bütün memurlara kendi kadrosunun iki terfi 
süresini doldurmak ve iki üst derece aylığını 
alabilme imkânı verilmiş bulunmaktadır. Bu 
müessese de yine teukidedilebilecek mahzurlar 
bulunmasına, rağmen bugüne kadar bâzı fay
daları sağ! amıştır...» 

Bundan 15-16 sene evvel gediği kapatan bu 
kanunun bugünkü faydalarını Devlet Personel 
Dairesi beyan ettikten sonra, bunun bir üst de
recenin yahut Senatomuz kabul ettiği takdirde, 
kanun metninde olduğu gibi 4 üst derecenin ka
bulünde gedik tamamen kapanacak ve kadro
suzluk yüzünden terfi edemiyen memurlara da 
hakları teslim edilecektir. 

Sonra, rakam üzerinde bir etüt yapmadıkla
rını ve bunun 178 892 olduğunu beyan ettiler. 
Aynı sayfanın son paragrafında «yapılan bir 
incelemeye göre genel ve katma bütçeli daire
lerde 1961 yılı sonu itibariyle kadrosuzluk yü
zünden terfi edemiyen memur ve ücretlilerin 
yekûnu 10 bine yaklaşmakta» deniyor. 

Dernek ki, o zaman Yüksek Senatoya izahat
ta bulunan zamanın Başbakan Yardımcısı bu 
rakamın yalnız bir vekâlete ait değil bütün 
Devlet sektörüne ait bir rakam olduğunu ifa
de etmiş ve vinç Devlet Personel rejimi hak-
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kındaki ön raporda da bu husus beyan edilmiş
tir. Bu 10 bin olmuş olsa ve her memura da 100 
lira verilse; 200 lira, 300 de ilâA ê etseler hiç
bir zaman 350 milyon liraya baliğ olamıyacak-
tır. Şimdi, Yüksek Heyetinize MiUett: Meclisi 
Bütçe Komisyonu Raportörünün raporundan bir 
paragraf okumak istiyorum. 

«Memur]ara verilen maaşın, bir hizmet, kar
şılığı olduğu ve bu maaşın, deruhde edilen hiz
metin önemi ve memurların 'kıdem derecesiyle 
mütenasilbolması l âz im gel d iği malûmdur. Hiz
meti ağırlık ve önem derecesine uygun olan kar
şılığı kadrolarla ifade edilir ise de bu kadrola
rın muhtelit' sebeplerle, ve bilhassa (bütçe mülâ-
hazaısiyle mahdut tutulması karşısında bir kı
sım memurun hizmeti kaiışılığı olan maaşın, 
müddetinin sonunda alamadığı bir gei'çektir. 
Bir memurun kapanmış olduğu kıdem ve tecrü
benin kıymetlendirilmesi, memuru teşvik bakı
mından faydalı olacaktır.» diye bir mütalâa der-
aııeyan ederken, bakınız şimdi, Maliye Bakan
lığı bu raportörü nasıl yanıltıyor. «Ancak, 
teklifin bu bakımdan yerinde bulunduğunu ifa
de etmekle...» - bakınız teklifi gayet güzel ola
rak kabul ediyor - «Bütçe Komisyonu olarak 
1962 bütçesinin nazik durumunun da göz önüne 
tutulması lüzumunu ehemmiyetle işaret etmek 
isterim. Maliye Bakanlığından aldığım bilgiden, 
3656 sayılı Kanunla kabul edilen 2 üst derece
nin 4 üst dereceye kadar çıkarılması halinde 
malî portesinin takriben 350 milyon lira olaca
ğını arz etmek isterim..» diye, bu raportör arka
daşımız beyan etmişlerdir. Raportör, bu 350 
milyon üzerinde dayanarak bunun kabulünü 
istememektedir. 

Görüyoruz ki, bir Maliye Vekili ki. Devlet 
Personel Kanununu dahi tetkik etmemişlerdir. 
Bu 9 'bin civarında, rakamın] Devlet Personel 
Dairesi bildirmesine rağmen, bunun yüzbinlere 
ilblâğı hatadır, Yüce Senatoyu ters yöne tevcih 
etmektir. Memurun hakkını vermek bizim tabiî 
vazifemizdir. Bu itibarla kanuna müspet tara
fından oy verilmesini saygılarımla istirham ede
rim. (Sağdan bfaıvo sesleri) (Ekseriyet kalmadı 
«esleri) 

BAŞKAN —• Efendim, daha söz istemiş üç 
arkadaş vardır. Buna mukabil kifayeti müzake
re takriri de gelmiştir. Ancak, Sayın Eyidoğon'-
m ismi çok geçtiğinden ve sırası da gelmiş bu-
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lunduğundan kendilerine söz veriyorum. Ondan 
sonra kifayet takririni oylarınıza sunacağım. 

Sayın Eyidoğan, buyurun. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Söz ver

dikleri için Sayın Başkana teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlarım, elimizde, bu kanun 

teklifinin reddine da.ir. Millet Meclisi Bütçe Ko
misyonunun raporu vardır. Bu rapor, Millet 
Meclisinde kabul edilmiş ve kanunun metni red
dedilmiştir. Bizim Cumhuriyeit Senatomuza 
gelmiş, Senato Bütçe Komisyonuna havale edil
miş, Bütçe Komisyonumuz da. Millet. Meclisi 
Bütçe Komisyonunun Millet Meclisi Heyeti 
Umumiyesinde kabul edilen raporu ile aynı fi
kirde olduğunu beyan eden bir rapor yazmış ve 
'bu rapor tabedilmiş. Elimizdeki varakada bu 
mevcuttur, metin mevcut değildir. Biz neyi red
dediyoruz İ Matlbu varaka, usul bakımından âdeta 
Muhterem Senatoyu redde sevk eder mahiyette
dir. Teklifin lehinde konuşabilmek için metin 
elimizde yoktur. 

ikinci nokta; nâçiz ismimden çok bahsedildi. 
Allah'a bin şükür ki, bu mesuliyet üzerimizden 
kalkmıştır. Fakat zamanına muzaf olarak Yü
ce Senatoya arz ettiğim malûmat otantik malû
mattır. 

Verilen rakamlar, ilgili 26 - 27 dairelerin 
bütün memur kadroları rakamları değildir. Bu 
dairelerde maaşlı ve ücretli vazifelilerden üst de
rece maaşa istihkak kesbettiği halde kadrosuz
luk yüzünden terfi ettirilemiyen memur mikta
rını gösterir. Bunların üçbin küsuru Barem Ka
nununa tabidir, Maaş Kanununa tabidir ve me
murdur, mütebakisi ise ücretlilerdir. Personel 
Dairesinin verdiği ön rapor da, 1961 yılının so
nu itibariyle aynı rakamları hemen hemen ve 
aşağı yukarı teyid etmektedir. Şimdi acaba 
1962 de iş ne olmuştur? Bu 3000 maaşlı ile 
6000 küsur ücretliden, tanzim edilen 1962 büt
çesi itibariyle ve arada getirilen birtakım kad
ro kanunlariyle, kadrolarında genişleme hâsıl 
olanlar vardır, bu bir. 

İkincisi; mevcut kadrolarda müteselsildi 
münhaller açılması suretiyle yine bâzı bir, iki 
üst derece alanlar vardır. Yani bu miktar bir 
taraftan eksilir, bir taraftan da alttan gelenler 
müddetlerini doldurup iyi sicil aldıkları tak
dirde, kesbi istihkak ederler. Muhterem Maliye 
Bakarımın beyan buyurduihı li'ibi, 1962 sene so-
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n u i t ibar iyle de bir anket yapmaya hakikaten 
ih t iyaç vardır . 

Diğer taraftarı , bütçe imkânları bakımından 
da b i r takım dairelere, meselâ Millî liğitim Ba
kanl ığ ına öğretmen kadro la r ı ve Adalet Bakan
l ığına da hâk im kadroları, alınmıştır'. Bunu iyi 
ha t ı r l ıyorum, bu kabil genişlemeler olmuştur. 
B u n a göre vaziyeti te tkik edip, hazır bütçe mü
zakereleri sırasında bir çaresine bakmak da bel
ki mümkün olur. O bakımdan mevzu pişme
miştir . Müzakereleri ne k a d a r uzatırsak uzata
lım Yüce Senatoyu şu anda tatmin edecek bir 
neticeye gidileceğini tahmin etmiyorum. 

Ferid Melen arkadaşımızın beyan buyurdu
ğu gibi, bu otomatik dör t dereceye kadar terfi
hi mahzur lar ı da böyle kolaylıkla karşı lanacak 
ve ber taraf edilecek çeşitten değildir, i ler halde 
müspet ve elle tu tu labi l i r rakamlar üzerinde, 
işin aidolduğu encümende bir kere daha müza
kere edilmesinin çok isabetli olacağına kailim. 

Muhterem Hükümet ten ve Küçümenden de 
rica edeceğim k a n u n u geri alsınlar. Eğer almaz
larsa Mehmet l lkuçan arkadaşımın vermiş ol
duğu takr i re şahsan il t ihak edeceğim. (Alkış
lar . ) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar ım, ki
fayet önergesini oylarınıza sunmadan evvel Sa
yın Eyidoğan 'm mâruzât ının bir noktasına işa
re t etmek isterim. Dediler ki. «Kanunun mahi
yet ini bilmiyorum, (ilimizde metin yoktur .» Ka
n u n u n esası Millet Meclisinde basıldığı zaman 
b ü t ü n Senatör a rkadaş la ra dahi tevzi edilmek
tedir . İkinci defa yapılan tevzide buna da işa
r e t vardı r . Aksi t akd i rde yapı lacak yeni tabı
ların çok masraflı olacağını t akd i r buyurursu
nuz. 

Kifayet t akr i r in i okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Durum tavazzuh etmiştir . Kifayeti müzakere 

t ak r i r imin oya sunulmasını saygı ile rica ede
rim. 

Kize 
Necip Darnşoğlu 

BAŞKAN — Takr i r i oylarınıza sunuyorum. 
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I Kabul edenler... Utmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir t ak r i r vardır , okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
4f>98 sa.yılı Kanunun 4 ncü maddesini tadil 

' edeu tasarı üzerinde C. Senatosu Bütçe Komis-
• yonu raporu gereği kadar t a tminkâ r değildir. 

Mezkûr komisyona daha geniş çalışma imkânı 
I vermek ve daha sarih gerekçe ile gelmesini te-
i m in için tasarının komisyona geriverilmesini 

| arz ve teklif ederim. 
ı Antalya 
| Mehmet l lkuçan 

BAŞKAN Okunan takrir i . . . 
| (C. Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan 
\ ile bi r l ik te dört üye ayağa kalktı . ) 
! F L H M İ ALPASLAN (Artv in) — Efendim, 
: ekseriyet kalmamıştır , a rkadaş la ra i l t ihak edi-
i yorum, beş kişi ayağa kalkıyoruz. (Oylama sı-
; ı-asında. olmaz, sesleri.) 
! BAŞKAN — Simdi oylama sırası efendim. 
I Biraz evvel olsaydı... 
! FKHMİ ALPASLAN (Ar tv in) — Hf endim, 

şimdi oya arz edeceksiniz, ekseriyet olmayınca 
i nasıl oya koyacaksınız"? (Sağdan, «Oylama sıra-
I s ında olmaz, teşrif etsinler, niçin gelmiyorlar.» 

sesleri.) 
BAŞKAN ----- Yoklama yapı lacakt ı r , efen

dim. 
(Yoklama yapıldı .) 

BAŞKAN --- Yapılan yoklama neticesinde 
j maalesef ekseriyetimiz olmadığı anlaşılmıştır . 
j Grup P> aşk ani ar ından, devamsızlığa mahal 
i b ı rakmamak üzere mensup bulunduklar ı par t i -
j lerde teşebbüste bulunarak üyelerin devamını 

sağlamalarını bilhassa rica ediyorum. (Adalet 
Ş Par t i s ı ra lar ından alkışlar .) 
! Önümüzdeki Salı günü toplant ı yapamıya-
; cağız. Çünkü tat i le tesadüf ediyor. 3 Ocak 1963 
; Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir-
| leşime nihayet veriyorum. Bu vesile ile de hepini-
j zin yeni yılınızı tebrik ederim. (Sağol sesleri, al-
! kışlar.) 

Kapanma saat i : 18,37 
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1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 

kanun tasarısına verilen, oyların sonucu 

(Kanun kabul edJiilmişttir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aconer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveMoğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yurdaküler 
GENEL OYLA SEÇ! 

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasiım Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Koeabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

: 185 
: 94 
: 94 
: 0 

0 
89 

2 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hallit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 
Rasiım Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi S anal an 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Gevherioğlu 

Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin, Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuluna\ 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskemıder 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şe-vfket Buladoğlu 
Yusuf D emir dağ 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Kâmü Coşjkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Acıkalım 
Âmil Artus 
Hidayet Ayduıer 
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Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 

C, Senatosu B : 24 
I Sahir Kurutluoğlu 

Kâzımı Orbay 

27 .12 .1962 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

0 : 2 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Oya kaülmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

CJENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zerem 

ANKARA 
Osmıan Alişdroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mustafa özer 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunihasaanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabr: Oağlayan-
•g i l 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hâmit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet izm en (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

özel Şahingjray 
Berç Turan 

IZMtR 
izzet Birant 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.) 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat (I. Ü.) 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
(Bşk. V.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (B.) 
Ziya öneller 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vastfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Faruık Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYEIJ3R 

Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Ragıp Üner 

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 2 
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1962 yılı Bütçe Kanununa Dağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına veri

len oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA 
SEÇİLEN ÜYELEE 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KABAHISAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Ko^abeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Sairn Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katümıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
92 
92 

0 
0 

91 
2 

[Kabul 
BALIKESİR 

Knver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halat Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

Mehmet Emin Durul 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELÂZIĞ 

Oelâl Ertuğ 
Rasâım Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon " , ~ 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Gevherioğlu 

edenler] 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tamman 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeiki Tuılunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDÎN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Damirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik Irici 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
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Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 

TABU ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osıman Koksal 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp önal 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

A1V[ASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osmıan Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım. Orbay 

Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

[Oya kattlmıy anlar] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan. Sabri Çağlayan-
gM 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç • 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V . ) 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgü: 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

[Açık ü\ 
istanbul 
Samsun 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 

jelikler] 
1 
1 

Burhanettdln Uluç 
Âdil Ünlü 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat (İ. ü . ) 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (Baş. 
V.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettıiın Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (B.) 
Ziya Önder 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Eısat Mahmut Karakur 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Ragıp Üner 

Yekûn 2 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YİRMlDÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

27 . 12 . 1962 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuryiet Senatosu Üyesi Enver 

Kök'e izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi (3/161) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
E - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun teklifi ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/356, 
2/367; C. Senatosu 2/40) (S. Sayısı : 34) [Da
ğıtım tarihi : 25 . 12 . 1962] 

X 2. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/178, C. Senatosu 1/39) (S. Sayısı : 52 
ye ek) [Dağıtma tarihi : 22 . 12 . 1962] 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında 4598 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin tadili hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince reddolunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 2/201, 2/223; C. Senatosu 
2/36) (S. Sayısı : 31) [Dağıtma tarihi : 22 .12 . 
1962] 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu ra
poru (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 10 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve iktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporu (M. Meclisi 1/210, C. Senatosu 
1/122) (S. Sayısı : 32) [Dağıtım tarihi : 22 .12 . 
1982] 

2. — Bursa merkez ilçesindeki gedik ve ze
minlerin tasfiyesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 2/179; C. Senatosu 2/38) (S. Sayısı : 33) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1962] 





Dönem : 1 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
tadili hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 2 /201, 

2 /223; C. Senatosu 2 /36) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 283) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 10 . 12 . 1962 
Sayı : 1710 • 7709 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞIN \ 

Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra ilâve edilmesine 
dair kanun teklifinin reddine dair olup, Millet Meclisi Genel Kurulunun 7 . 12 . 1962 tarihli 
14 ncü Birleşiminde kabul edilen Plân Komisyonu raporu ile teklif dosyası ilişik olarak sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başfeam 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 13 . 4 . 1962 tarihinde Başkanlıkça komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
26 . 10 , 1962 ve 7 . 12 . 1962 tarihli 136 ve 14 ncü Birleşitnlei'inde reddedilmiştir. 

Millet Meclisinin kabul ektiği metin 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 2/152, 2/201, 2/223 29 . 9 . 1962 
Karar No. : 80 

fÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve üç arkadaşının Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desiyle değiştirilen 8 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifiyle, 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine ve iki arkadaşının ve Kastamonu Milletve
kili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun kanun teklifleri komisyonumuza havale edilmiş olmakla aynı 
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mahiyette olmaları hasebiyle birleştirilerek Devlet Personel Dairesi Başkanı, Maliye Bakanlığı 
temsilcileri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Her üç teklif de 4598 sayılı Kanun hükümleri icabı bulunduğu kadro maaşının üstünde iki üst 
derece terfi imkânını kâfi görmiyerek kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen bu gibi memurların 
kadrosunun dört üst derecesine kadar terfi etmelerini hedef tutmaktadır, 

Devlat personel nizamiyle doğrudan doğruya alâkalı olması hasebiyle Devlet Personel Dairesi-
nin de mütalâasının alınması uygun görülerek gerekli izahat alınmıştır. 

Gerek Devlet Personel Dairesi Başkanının ve gerekse Maliye Bakanlığı temsilcilerinin verdiği 
izahat neticesinde; kanun tekliflerinin gerek bugünkü barem sistemini ve gerekse hazırlanmakta 
olan yeni personel statüsünü kökünden sarsacak şekilde olduğu, Devlet memurları arasındaki hi
yerarşiyi ortadan kaldıracağı, ayrıca bütçeye de 300 milyon liradan fazla bir külfet tahmil eyle
diği hususları tebarüz etmiş bulunduğundan kanun tekliflerinin kabulüne imkân görülmemiştir. 

Baporumuz, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 18 . 12 , 1962 

Esas No: 2/36 
Karar No: 55 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 7 . 12 . 1962 tarihli 14 ncü Birleşiminde görüşülen Kastamo
nu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra ilâve edilmesine dair kanun tek-
ifi komisyonumuza havale edilmekle 18 . 12 .1962 tarihli toplantısında görüşüldü. 

Konu Devlet Personel Dairesinin tamamiyle içindedir. Personel Dairesi faaliyetlerinin hızlandı
rılması suretiyle keyfiyetin temelinden halli yoluna gidilmesi ve her halde memur aylıklarının as
gari geçim hadleri üzerinde, sosyal adalet icaplarına da uygun seviyelerde tesbiti gereğinde oy 
birliği hâsıl olmuştur. 

Perakende tedbirler yerine temel prensipler içerisinde meselelerin halli lüzumuna inanan Komis
yonumuz teadül esaslarım büsbütün bozacak mahiyetteki bu tekliflerin reddi konusunda Millet 
Meclisi Umumi Heyeti ile aynı fikre varmıştır. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa, sunulur. 

Başkan Sözcü 
Konya Ankara Siirt Konya 

Muhittin Kılıç Niyazi Ağırnaslı Lâtif Aykut M. Dinekli 

Tabiî Üye Van Ordu Balıkesir 
Supftıi Gürsoytrak Faruk Işık Şevket Koksal Kadri öztaş 

İmzada bulunamadı îmzada bulunamadı 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 

C. Senatosu (S. Sayısı: 31) 



Dönem : 1 O / 
Toplanta. 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ü 4 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 

ve karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/356, 2/367; C. Senatosu 2/40) 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (M. Meclisi 2/356, C. Senatosu 2/40) 

T. B. M. M. 
îdare Amirliği 22 . 11 . 1962 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. 6559 - 2996 

BAŞKANLIĞA 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) işaretli cetvellerin Büyük Millet Meclisi 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifimiz gerekçesiyle ilişikte takdim kılın
mıştır. 

Gereğine müsaadelerini arz ederiz. 
İhsan Akpolat Lûtfi Tokoğlu Hüseyin Özalp Celâl Sungur 
İdare Âmiri İdare Âmiri îdare Âmiri İdare Âmiri 

G E R E K Ç E 

1962 yılında verilecek yolluklar Bakanlar Kurulunun 1 . 3 . 1962 gün ve 6/260 sayılı ka-
rariyle tesbit edilmiş olup dış memleketler yevmiyelerine % 50 nisbetinde zam yapılmış oldu
ğundan Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin 453 ncü ahdî münasebetler bölümünün 21 nci 
Avrupa Konseyi Asamble ve komisyonlarına iş İrak edeceklerin yollukları maddesindeki 400 000 
liralık tahsisata ilâveten 14 . 11 . 1962 tarih ve 120 sayılı Kanunla 200 000 lira 701 - 20 fa
sıldan aktarılmış ise de; bu miktarın da sene sonuna kadar genişliyen münasebetler sebebiy
le ihtiyacı karşılamıyacağı kanaatine varılmış olduğundan Avrupa Konseyine gidecek üyelerin 
yolluklarını karşılamak üzere 100 000 liraya daha ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin Büyük Millet Mec
lisi kısmının 701 nci yapı onarımı ve küçük 
yapılar bölümünün 20 nci Millî Saraylar mad
desinden (100 000) lira düşülerek, (A/l) işa
retli cetvelin 453 ncü ahdî münasebetler bö
lümünün 21 nci Avrupa Konseyi Asamble ve 

komisyonlanna iştirak edeceklerin yollukları 
maddesine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 
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1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin T. B. M. Meclisi kısmında değişiklik 

yapılması hakkında kanun teklifi (M. Meclisi 2/367, C. Senatosu 2/40) 

T. B. M. M. 
îdare Amirliği 17.12.1962 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. 6778-3216 

BAŞKANLIĞA 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Türkiye Büyük Millet Meclisi kısmın-
da değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifimiz gerekçesiyle ilişikte takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 
17.12.1962 

îdare Âmiri îdare Âmiri îdare Âmiri îdare Âmiri îdare Âmiri 
/. Akpolat K. Karavelioğlu M. Görentaş H. Özalp C. Sungur 

GEREKÇE 

T. B. M. Meclisi bütçesinin 307 nci yolluklar bölümünün 40 ncı ecnebi memleketler yolluğu 
maddesine konan 1 liralık tahsisat, 6.12 .1962 gün ve 26 sayılı Başkanlık Divanı karan gere
ğince revizyonda bulunan oy kullanma tesisatının montajını yerinde takibetmek ve bu hususta 
icabeden teknik stajını yapmak üzere İsviçre'ye gönderilecek teknik iki elemanın yol masrafları 
ile ikametgâh yevmiyelerini karşılıyamıyacağından, bu masrafları karşılamak üzere (25 000) lira
ya ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin T. B. M. Meclisi kısmında değişiklik 

yapılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin T. B. M. Meclisi 
kısmının 402 nci (Bahçe giderleri) bölümünün 
11 nci (T. B. M. Meclisi bahçe giderleri) mad
desinden (25 000) lira düşülerek aynı cetvelin 
307 nci (Yolluklar) bölümünün 40 ncı (Ecnebi 
memleketler yolluğu) maddesine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 34) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No : 2/356, 2/367 

Karar No : 7 

21 . 12 . 1962 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik ya-nlması hakkındaki 2/356 ve 2/367 sayılı kanun 
teklifleri komisyonumuza havale edilmiş olmakla İdare Âmirleri hazır oldukları halde incelendi 
ve görüşüldü. 

Aynı mahiyette oldukları için birleştirilerek müzakere edilen kanun teklifleri; 
Dış memleketler yevmiyelerine Bakanlar Kurtlu Karariyle % 50 nisbetinde zam yapılmış bu

lunmasından ve milletlerarası münasebetlerin genişlemiş olmasından, Avrupa Konseyi Asamble ve 
komisyonlarına iştirak edecek üyelerin yolluklarının kâfi gelmemesi dolayısiyle 453 ncü Ahdî mü
nasebetler bölümünün 21 nci maddesine, tasarrufu mümkün görülen 701 nci Yam onarımı bölümü
nün 20 nci Millî Saraylar maddesinden 100 000 liranın aktarılması, T. B. M. Meclisi Başkanlık 
Divanının aldığı karar gereğince Meclis salonundaki oy kullanma tesisatının montaj işlemini ye
rinde takip ile bu hususta teknik staj yapmak ü^re İsviçre'ye gönderilecek iki teknik elemanın 
masraflarını karşılamak üzere 307 nci yolluklar bölümünün 40 nci ecnebi memleketler yolluğu 
maddesindeki (1) liralık ödeneğe ilâveten tasarrufu mümkün görülen 402 nci bölümün Meclis bah
çe giderleri kısmından 25 000 liranın aktarılmasını derpiş etmektedir. 

Tekliflerin gerekçesi komisyonumuzca da uy »un görülmüş ve hizmetin icabı olarak aktarma
nın yapılması kabul edilmiştir. c ! °î - . ' 

Her iki teklifin birleştirilmesi dolayısiyle kanun metni ve cetvel komisyonumuzca yeniden 
tanzim edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. înal 

Aydın 
Aktarmanın Saraylar 
onarım bölümünden 

yapıldığı cihetle 
muhalifim. 
/. Sezgin 

Diyarbakır 
R. Iskenderoğlu 

İmzada bulunamadı 
İçel 

S. Kutlay 
Maraş 

A. Karaküçük 
İmzada bulunamadı 

Başkan V. 
Ankara 

İV. Ağırnaslı 

Aydın 
0. Apaydın 

Giresum 
Müstenkifim 

/. E. Kıltçoğlu 
Kırşchirt 

A. Bilgin 
Mardin 

Ş. Aysan 

Sivas 
M. Vural 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Balıkesir 
K. Öztaş 

Gümüşane 
8. Savacı 

Konya 
t. Baran 
Sakarya 

Muhalifim 
N. Bay ar 

Van 
F. Işıh 

Artvin 
Muhalifim 
S. O. Avcı 

Bitlis 
C. Geboloğlu 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

tmzada bulunamadı 
Konya 

M. Dnekli 
Sinop 

M. Alicanoglu 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 34) 
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KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 

DEĞÎŞTlRÎŞÎ 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. —1962 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin T. B. M. 
Meclisi kısmının ilişik cetvelde yazılı tertipleri 
arasında 125 000 liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

B. M. 

C E T V E L 

ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(A/l) 
307 Yolluklar 

40 Ecnebi memleketler yolluğu 25 000 
402 Bahçe giderleri 

11 T. B. M. Meclisi bahçe giderleri 

Millet Meclisinin dış münasebetleri 

453 Ahdî münasebetler 
21 Avrupa Konseyi Asamble ve komisyonlarına iştirak edeceklerin 

yollukları 100 000 

(A/2) 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 

20 Millî Saraylar 

Toplam 125 000 

25 000 

Genel Toplam 125 000 

25 000 

100 000 

125 000 

\>&« 
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Dönem : 1 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 

Meclisi 1/178, C. Senatosu 1/39) 

T. C. 
Başbakanlık 5.4. 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1646 - 1095 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 3 . 4 . 1962 tarihinde kararlaştırı
lan «1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısij» 
gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsmet İnönü 

GEREKÇE 

Anayasanın 111 nci maddesi gereğince kurulması derpiş olunan ve geçici 7 nci maddesi gere
ğince de Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısından başlıyarak en geç 6 ay içerisinde çı
karılması gereken Millî Güvenlik Kurulu Kanunu ile ihdas olunacak hizmetlerin yıllık giderlerini 
bu kanuna hükümler koymak suretiyle karşılamak mümkün olmadığından 1962 bütçesinde bâzı 
değişiklikler yapılması zarureti hâsıl olmuş, buna binaen bu kanun tasarısı hazırlanmış bulun
maktadır. 

1 nci madde —• Tasarının 1 nci maddesiyle, Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde yer almış bu
lunan «Millî Savunma Yüksek Kurulu;» deyimi «Millî Güvenlik Kurulup» olarak değiştirilmiştir. 

2 nci madde — 2 nci madde ile, Millî Güvenlik Kurulunun 3656 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desine tâbi hizmetli kadroları ihdas edilmektedir. Evvelce mevcut 3 kadroya ilâveten daha 8 kad
ro alınmaktadır % 20 zammiyle yıllık portesi 84 960 liradır. 

Kurulun çalışması için bu kadroların alınması zaruridir. 

3 ncü madde — 3 ncü madde ile, Başbakanlık Teşkilât Kanununa eklenen aylıklı kadrolarla bu 
kanunla alman hizmetlilere ait kadroların tutarları ile bu kadrolara tâyin olunacakların özlük 
haklarının Başbakanlık Bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenmesini ve bu tertiplere konan ödenekler 
yetmediği takdirde bütçelerin tasarrufu mümkün tertiplerinden bu bölümlere aktarma yapmaya 
Maliye Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

4 ve 5 nci maddeler — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

52 ye ek 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 14 . 4 . 1962 

Esas No : 1/İ78 
Karar No : 34 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 3 . 4 . 1962 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 
5 . 4 . 1962 tarihli ve 71 - 1946/1095 sayılı tezkeresiyle gönderilen «1962 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı Komisyonumuza havale edilmiş oldu
ğundan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır olduğu halde incelendi ve görü
şüldü. 

Anayasanın 111 nci maddesiyle kurulması derpiş edilen Milî Güvenlik Kuruluna ait Kanunun, 
yine Anayasanın geçici 7 nci maddesiyle tesbit edilen 6 aylık müddet içerisinde kanunlaşması ge
rekmektedir. 

Mezkûr Kurula ait Teşkilât Kanunu Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında halen incelenmek
tedir. ı 

Kurulacak teşkilâtın giderlerini 1962 yılı bütçesine ithal etmek ve halen bütçede (Millî 
Savunma Yüksek Kurulu) namı altmda mevcut bulunan ödenekleri ve kadroları (Millî Güvenlik 
Kurulu) na devretmek ve Kurulun ihtiyacı olan lüznmlu personeli vermek için sevk edilen kanun 
tasarısı yerinde mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının birinci ve ikinci maddeleri aynen kabul edilmiştir. Ancak ilişik cetvelde yazılı ücretli 
kadroları, 7244 sayılı Kanunun beşinci maddesiyle tesbit edilen ücret baremine uymadığından de
ğiştirilmiştir. 

'Tasarının 3 neü maddesinin son cümlesiyle Maliye Bakanına verilen yetki, gerek Muhasebei 
Umumiye Kanununa ve gerekse bütçe mevzuatına aykırı düşmektedir. Zira bu kabîl aktarmaların 
Parlâmentonun salâhiyetleri cümlesinden olduğu malûmdur. 

Bu maksatla maddeden bu kısım çıkarılmıştır. 4 ve 5 nci maddeleri aynen kabul -edilen kanun 
tasarsı öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nul UT. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
Tabiî Üye 

/ / . Tunçkanat 

Balıkesir 
K. Öztas 

İstanbul 
R. Ülker 

Maraş 
t hakkım mahfuzdur 

Başkanvekili 
Elâzığ 

H. Müftügil 
Ankara 

Muhalefet şerhi ilişiktir. 
.V. Ağırnaslı 

Erzurum 
C. Önder 

îzmir 
N. Mirkelâmdğtu 

Ordu 
A. H. Onat 

Sözcü 
Ankara 

î. Seçkin 
Aydın 

/. Sezgin 

(•îümüşano 
S. Savacı 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Sakarya 
İV. Bay ar 

Kâtip 
Balıkesir 

C. BilgeTıan 
Balıkesir 

F. Islimyeli 

Hatay 
Muhalefet şerhi ilişiktir. 

Ş. İnal 
Konya 

Muhalefet şerhi ilişiktir, 
B. Özal 
Sinop 

M. AUcanoğlu 
E. Kaplan 
Trabzon Yozgat Yozgat 

A. S. Ağanoğlu Muhalafet şerhi ilişiktir. C. Sungur 
î. H. Akdoğan 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 52 ye ek ) 
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Muhalefet Şerhi 

Anayasanın âmir hükmüne göre yeniden kıırul'ması gerekli! olan bir fteşekkülün ieabettirdiği 
kadronun peşinen mütalâası mümkün değildir. 

Kaldı ki, Bütçe Karma Komisyonu tasarının birinci maddesiyle Millî Savunma Yüksek Kurulu 
nu teşküfl. etmiş bulunmaktadır. 

Halbuki bu teşkilâtın kurulması prosedürü aynidir ve Meclis komisyonlarında bütün olarak 
müzakere halinde olduğu ifade olunmuştur. 

Karma Bütçe Komisyonu; kadro değişikliği dolayısiyle direkt olarak teşkilâta ımütaallik bir 
maddeyi kabule yetkili değildir. 

Ankara Hatay Konya Yozgat 
N. Ağtrnash S. İnal R. Özal 1. H. Akdoğan 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 27 . 4 . 1962 
Sayı : 597-914-1/39 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
Karma Bütçe Komisyonunun geri alma isteği üzerine Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
26 . 4 . 1962 tarihli 57 nci Birleşiminde bu talep kabul edilerek komisyona iade edilmiştir. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. 124 20 . 12 . 1962 
Karar No. 1/39 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millî Güvenlik Kurulu ile ilgili, 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarısı Millî güvenlik kurulu kanunu çıkmadığı cihetle komisyonumuza 
geri alınmıştı. 

Bu kere mezkûr kanunun kabul edilmesi dolayısiyle ilişik tasanmn komisyonumuzca evvelce 
kabul edilmiş şekliyle Genel Kurulun tasvibine sunulmasını saygı ile arz ederim. 

Karma Bültç'e Komisyonu Başkanı 
Hatay Milletvekili 

Sekip İnal 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 52 ye ek ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1962 yılı bütçesinin çeşitli 
cetvellerinde yer almış bulunan «Millî Savun
ma Yüksek Kurulu» deyimi «Millî Güvenlik 
Kurulu» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — İlişik cetvelde yazılı hizmetli 
kadroları 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) 
işaretli cetvelin Başbakanlık kısmına eklen
miştir. 

MADDE 3. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği için Başbakanlık Teşkilât Kanu
nuna eklenen aylıklı kadrolarla, bu kanunla 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli 
cetvelin Başbakanlık kısmına eklenen hizmet
lilere ait kadroların tutarları ve özlük hakla-
riyle ilgili giderler 1962 yılı Başbakanlık büt
çesinin 2 nci kısmına dâhil personel giderleri 
tertiplerinden ödenir. Bu tertiplere konulan 
ödenekler yetmediği takdirde bütçelerin tasar
rufu mümkün tertiplerinden aktarma yapma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. -
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
T7. Feyzioğlu 

Devlet Bakam 
N. ökten 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu . 

3 . 4 . 1962 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRİŞÎ 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği için Başbakanlık Teşkilât Kanu
nuna eklenen aylıklı kadrolarla, bu kanunla 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli 
cetvelin Başbakanlık kısmına eklenen hizmet
lilere ait kadroların tutarları ve özlük hakla-
riyle ilgili giderler 1962 yılı Başbakanlık büt
çesinin 2 nci kısmına dâhil personel giderleri 
tertiplerinden ödenir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanı 
§. İnan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
8. Seren 

Tarım Bakanı 
G. Oral 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Ticaret Bakanı 
İhsan Gürsan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
ğ. Buladoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

imar ve İs. Bakanı 
M. Güven 
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Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

Millî Güvenlik Kurulu hizmetli kadrolarını 
gösterir cetvel 

Ücret 
D. Hizmetin nevi Aded Tutarı 

1 Daktilo - Steno - Yaban'cı dil 
bilir (İhtisas yeri) 

2 Teknik Ressam - Desinatör 
4 Daktilo 
a » 
(> Şoför 
9 Dağıtıcı 
9 Odacı 

l 1 500 
1 100 
800 
700 
600 
400 
400 

Karma Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı 
cetvel 

D. 

Millî Güvenlik Kurulu 

Hizmetin nev'i 

Steno - Daktilo (Yabancı dili 
bilir) 
Teknik Ressam - Desinatör 
Daktilo 

» 
Şoför 
Dağıtıcı 

9 Odacı 

Ücret 
Aded Tutarı 

i 1 250 
I 1 100 
1 800 
1 700 
1 600 
1 400 
2 400 

8 

»&<* 
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