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İçindekiler 

1. — G|eçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 

Sayfa 
554 

554:555 
555 

4. — Başkanlık Divanının Genel Kuru
la sunuşları 555,572 

1. — löan Senato Başkanının davetlisi 
olarak îııaa'a hareket eden Başkan Enver 
Aka'nın, dönüşüne kadar, Başkanlık ve 
ita amirliği görevini Baskanvekillerinden 
Fikret Turîıangil'ih yapacağına dair Baş
kanlık tez'keresi. 555 

2. — Başbakanlığın 25 Mayıs 1965 gün
lü yayımlaf";! ile Genel Başkanın bildirisi
nin birer örneği ve Cemiyet Anaüzüğünün 
sunulduğuma dair Türk Donanma Cemiye
ti Başkanlığı tezkeresi, 555:566 

3. — îran Senato Başkanı ve eşinin 
Tüıkiye'yit ziyarete davetlerine, Türk Do
nanma Cemiyetinin faaliyete başladığına 
dair yazışırım Genel Kurula arzı ve Cum
huriyet Senatosuna intikal eden tasarı ve 
tekliflerin biran önce çıkarılmasını temin 
için Genel; Kurulun Salı, Çarşamba, Per-

Sayfa 
şemhe ve Cuma günleri toplanmasına dair 
Başkanlık Divanı kararı 556 

4. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu-
vazaf tabip, diştabibi ve eczacılara taz
minat verilmesi hakkındaki kanun tasa
rısının havale edildiği komisyonlardan 
üçer üye seçilmek suretiyle teşkil olu
nacak bir Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair Millî Savunma Komisyonu Baş-
kanlr.ğı tezkeresi (M. Meclisi 1/861, Cum
huriyet Senatosu 1/562) 556 

5. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
Halil Ağar, Şeref Kayalar ve Sedat Çum-
ralı 'ya izin verilmesi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/428) 556:557 

6. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanun
lara bâzı hükümler eklenmesine dair ka
nun tasarılarının, havale edildiği komis
yonlardan seçilecek on üyelik İbir Geçi
ci Komisyonda görüşülmesi hakkındaki 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlı
ğı tezkeresi (M. Meclisi 1/841, Cumhuri
yet Senatosu 1/561) '572 



Savfa 
557 5. — Demeçler ve söylevler 

!. — Tabiî Üye Sat ki Ulay; geçim ve 
hayatın ucuzlatılması konusunda bir ge
nel görüşme açılmasına dair demeci. 557:558 

6. — Görüşülen işler 558,572 

1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (!) sayılı cetvel ile ta
dil ve ek!erinin İçişleri Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasa-rısımn Millet Meclisince 'kabul 
olunan 'metni ve (Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları ra-

Sayia 
porları (Millet Meclisi 1/704; Cumhuri
yet Senatosu 1/553) (S. Sayısı : 038) 558:569 

2. -— Taşıt Kanununda değişiklik ya
pılması kakkındalki kanun tasarısını ıı 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe 
ve Plân komisyonlar;] raporları (Millet 
M'eeiisi 1/566; Cumhuriyet Senatosu 
1/54.1) (S. Sayış, : 034) 509:572 

3. - Millî İstihbarat Teşkilât -kanu
nu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cecici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/451; Cumhuriyet Se
natosu t/525) (S. Sayısı : 626) 

7. Gizli oturum 
572 
572 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Sümerbank Genci Müdürlüğünün Ordu Soya 
Fabrikasının açılış töreninin davetiyelerinin ev
velce dağıtılma* bulunduğunu, ancak törenin 
12 . 6 . 1965 günü saat 17 ye alındığın! bildi
ren yazısı okundu, bilgi edinildi. 

Balkan; 15 . 6 . 1965 Salı günü saat 10 da 
birleşik toplantı yapılacağını bildirdi. 

Sivas Üyesi Rifat Öçten'in, AID tarafından 
açılan 10 milyon dolarlık kredi ile alınan 40 di
zel elektrikli lokomotif alımı ve anlaşma tefer
ruatına ait hususlarda yolsuzluklar istihbar 
olunduğundan, bu konuda bir Senato araştır
macı yapılmasına dair önergesi, okundu ve 
İçtüzüğün 134 neü maddesi uyarınca hareket 
edileceği bildirildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12 . 5 . 1964 

tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ueü maddesi gere
ğince hazırladığı Kamu İktisadi TeşehMisleriniu 
denetimi sonuçları hakkında rapor üzerinde gö
rüşmelere devam olunaralk: 

Sosyal Sigortalar ve sigorta şirketlerine ait 
bilanço, kâr ve zarar cetvelleri kabul edildi. 

Raporun tümü üzerinde konuşularak görüş
mesi bitirildi. 

15 Haziran .1965 Sah günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkan vekil i 

Muhittin Küıc 
Cumhurbaşkanınca S. t". 

Adil Ünlü 

Kâtip 
Adana 

Sahip önol 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 

1. — Alman uyruklu Wilfried Herbrech'in 
geri kalan cezasının affı hakkındaki kanun tasa 
msınm Millet Meclisince -ka'bul edilen metni 
(Millet Meclisi 1/671, Cumhuriyet Senatosu 
1/560) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

2. ~~- Seçimlerle ilgili kanunların bâza hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı 
hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni 
('Millet Meclisi 1/841, Cumhuriyet Senatosu 
1/561) (Anayasa ve Adalet ve İçişleri komis
yonlarına) 

554 



O. Senatosu B : 96 
:>. — ö&lâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 

tabip, dişHabibi ve eczacılara tazminat veril
mesi ha'kkıııdaki kainin tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/861, 
Cumhuriyet Senatosu 1/562) (Millî Savunma, 
Malî ve iktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis-
yoııl arana) 

15 . 6 . 1965 O : 1 
Tezkereler 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi 
Talât Oran'in yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/429) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/430) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna) 

KÂTlfLER 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,30 

BAŞKAN — BaşkanveMli Fikret Turhangil 

Kudret Bayhan (Niğde), Mustafa Yılmaz Inceoğlu (Afyon KaraMsar) 

BAŞKAN —- Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yo'klama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, görüşmele
re başlıyoruz. 

Genel Kurula 
İran Senatosu Başkanının daveti üzerine 

12 Haziran 1965 günü İran 'a hareket ediyo
rum. 

Türkiye'de bulunmadığım müddet içinde 
bana Sayın Fikret Turhangil vekâlet edecek ve 
aynı zamanda ita amirliği de ifa edecektir. 
Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Enver Aka 

BAŞKAN — Ittılalaıınıza arz edilmiştir. 
(Alkışlar) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — İran Senato Başkanının davetlisi olarak 
İran'a hareket eden Başkan Enver Aka'nın, 
dönüsüne kadar, Başkanlık ve ita amirliği gö
revini Ba§kanvekillerinden Fikret TurhangiVin 
sapacağına dair Başkanhk tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

2. — Başbakanlığın 25 Mayıs 1965 günlü 
yayımları ile Genel Başkanın bildirisinin birer 
örneği ve Cemiyet Anatüzüğünün sunulduğuna 
dair Türk Donanma Cemiyeti Başkanlığı tez
keresi, 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Sayın Enver Aka 

1. Büyük Türlk milletinin, donanmasına 
••kargı gösterdiği asîl alâka ve heyecanından do
ğan Türk Donanma Cemiyeti, Ankara, Çankırı 
Caddesi No. 61-4 kattaki Genel Merkez binam
da faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Bu hususa 
dair Başbakanlığın 25 Mayıs 1965 gün ve özlük-
ve yazı işleri 27 -198/2955 sayılı yayımlarının 
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C. Senatosu B : 96 15 . 6 .1965 O : 1 
örneği ile Cemiyet Genel Başkanı olarak yayın
lamış 'bulunduğum bildirinin (bir örneği ve Ce
miyetin Anatüzüğü ilişiktedir. 

2. Hürmetlerimle arz ederim. 
Emk. Koramiral 

Genel Başkan 
Refet Armoni 

BAŞKAN — Ittilamıza sunulmuştur. 

3. — îran Senato Başkanı ve eşinin Türkiye'
yi ziyarete davetlerine, Türk Donanma Cemiye
tinin faaliyete başladığına dair yazısının Genel 
Kurula arzı ve Cumhuriyet Senatosuna intikal 
eden tasarı ve tekliflerin biran önce çıkarılması
nı temin için Genel Kurulun Salı, Çarşamba, Per
şembe ve Cuma günleri toplanmasına dair Baş
kanlık Divanı kararı. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı kararını oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 

10 . 6 . 1965 tarihinde toplanarak aşağıdaki hu
susları karar altına almıştır. 

1. Sayın Başkanın iran'a yapacağı ziyaret 
esnasında mukabil olarak İran Senato Başkanı 
ve eşini Türkiye'ye davet etmesi, 

2. Türk Donanma Cemiyetinin faaliyete geç
tiğine dair Donanma Cemiyeti Başkanlığının ya
zılarının Genel Kurala arz edilmesi, 

3. Elde bulunan ve Millet Meclisinden ge
lecek kanunların biran evvel çıkarılmasını te-
minen haftanın Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cu
ma •günlerinde saat 15.00 ten itibaren Genei Ku
rul çalışmaları yapılması, 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

Başlkanvekili 
Fikret Turhangil 

BAŞKAN — Sayın Başkan Enver Aka ton 
Iran seyahati hasebiyle Cumhuriyet Senatosu 
adına dost ve kardeş îran Senatosu Başkanı ve 
eşinin Türkiye'ye davet edilmesi hususu Yüksek 
Heyetiniz adına yapılacağı cihetle bu davet vâki 
almadan evvel Yüksek Heyetinizin kararına ihti
yaç vardır. Davet hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etaıiyenler... Kalbul edil
miştir. 

îlçjnci bend istilalarınıza ara edilmiştir. 

Elde bulunan ve Millet Meclisinden gelecek 
kanunların Senatomuzdan çıkabilmesini temi-
nen Salı, Çarşaımlba, Perşembe ve Cuma günleri 
saat 14 te Genel Kurulun toplanması hususu Baş
kanlık Divanınca karar altına alınmıştır. Bu hu
susu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

4. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının havale edildiği ko
misyonlardan üçer üye seçilmek suretiyle teşkil 
olunacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı tez
keresi (Millet Meclisi 1/861, Cumhuriyet Sena
tosu 1/562) 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Komisyo
nu Başkanı Fahri özdilok'in 'bir takriri vardır. 
Ittılalarınifza arz edip gerekli kararı istihsal ede
ceğiz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisi Umumi Heyetinde, görüşülüp 

kabul edilen Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat ve
rilmesi hakkında kanun tasarısının havale edil
miş olduğu, Cumhuriyeet Senatosu Millî Savun
ma, Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân Ko
misyonlardan seçilecek üçer üyeden müteşek
kil bir Geçici Komisyonda görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

C. Senatosu Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı 

Fahri özdilek 

BAŞKAN — Teklif üzerine görüşmek i'sti-
y e n i . Yok. Dokuz kişiden müteşekkil bir Kar
ma Komisyon kurulması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etımiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Halil 
Ağar, Şeref Kayalar ve Sedat Çumrah'ya izin 
verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi (3/428) 

BAŞKAN — izinler var efendim, okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 

m-



C. Senatosu B : 96 
izinleri, Bajgkanlılk Divanının 10 . 6 . 1965 tarlMi 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyesi Ha

lil Ağar, mazeretine binaen, (1 ay), 10 . 6 . 1965 
tarihinden itibaren, 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka
yalar, mazeretine binaen, (1 ay), 15 . 6 . 1965 
tarihinden itibaren, 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Sedat 
Çıımralı, hastalığına binaen (1 ay), 14 . 6 . 1965 
tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — isimleri ayrı ayrı «okuttup oyla
rınıza sunaeağım. 

1. — Tabiî Üye Sıtkı Ulay; geçim ve haya
tın ucuzlatılması konusunda bir genel görüşme 
açılmasına iair demeci. 

Sayın senatör Sıtkı Ulay'm gündem dışı gö
rüşme talebi vardır; yazılı olarak. Hayat pahalı
lığına bir çare bulunması hakkında beş dakikalık 
bir görüşme talebetmektedir. 

Buyurun Sayın Ulay. 
SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar

kadaşlar, Meclis, Hükümet ve siyasi partiler ola
rak yurdu ve vatandaşı sinirli ve biraz da hırslı 
bir tempo ile genel seçimlere doğru yönelttiği
miz şu anda; memleket sathında ve vatandaşlar 
arasında günün başta gelen bir üzüntü ve ıstı
rap konusunu Yüksek Huzurlarınıza intikal et
tirmek istiyorum. 

Maksadsn ne geçmiş ve ne de mevcut ikti
darları tenfdd etmek değildir. Çünkü bugün 
gün ışığına! ermiş hakikatleri vatansever her ik
tidar elbcttfeki görmekte ve gerekli tedbirleri al
makta gecikmiyecektir. Aşırı sağ ve sol cereyan
larla mücadele, ciddî ve hakiki bir toprak refor
munu, vergi reformunu, bâzı mecburi sosyal re
formlar ve'mutlak değişeceğine inandığımız pet
rol kanunu, icabederse tatilden de feragat edip 
Meclis ve Hükümetlerimizce ele alınacak ve üze
rinde durulması beklenen konular olacaktır ve 
olmaktadır. 

Ancak bence bugün yurdu ve vatandaşı yakın
dan tehdideden en önemli konu bugünkü geçim 

16.£.1965 0 : 1 
Cumhuriyet Senatosu Adıyaman üyesi Ha

lil Ağar, mazeretine binaen, (1 ay), 10 . 6 . 1965 
tarihinden itibaren, 

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

Cranhuriyeit Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka
yalar, mazeretine «binaen, (1 ay), 15 . 6 . 1965 
tarihinden itibaren, 

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

Cumhuriyet 'Senatosu Konya Üyesi Sedat 
Çulmrah, hastalığına binaen (1 ay), 14 . 6 . 1965 
tarihinden itibaren, 

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

zorluğu ve hergün durmadan artmakta olan paha
lılık ve bilhassa gıda maddelerindeki fiyat artışı 
ve endişesidir. 

Senelerden beri serbest rekabet, serbest tica
ret, arz ve talep dedik durduk. Fakat maalesef 
ekseriyeti dar gelirli olan vatandaşın hiç olmaz
sa kıt kanaat emniyetle karnını doyurabilmesine 
kesin bir çare bulamadık ve artışları da durdu
ramadık. 

Hepiniz yakinen biliyorsunuz ki, evvelce fa
kir gıdası sayılan zeytinin kilosu 7 - 8 liraya, 
köylüden 50 kuruşa alınan sütle yapılan peynir 
7 - 8 liraya, hasta vatandaşa yediremediğimiz 
çorbalık pirinç 6 - 7 liraya, millî gıda olan fasul
ye de 3 - 4 liraya fırladı. 

Zaruri ihtiyaç madelerinln şimdiye kadar en 
ucuzu olan soğan da başını kaldırarak büyük şe
hirlerde 1 liraya doğru yükseliyor. 

Ete, tavuğa ve balığa hiç dokunmuyorum, 
ucuz olmasın diye denize dökülen balıklardan 
da bahsetmiyorum. 

Geçmişin acı tecrübeleri ile sabit oldu ki, 
maaş, ücret ve yevmiye artımı ile buna yetiş
meye imkân olmıyacak ve bu fasit dairenin 
sonu da gelmiyecektir. Benim şahsi kanaatimce 
hazırlanmakta olan Personel Kanunu da bu 
imdada yetişemiyecektir. 

însan gayriihtiyari, nerede bizim iktisat 
profesörleri, nerede bizim piyasa tanzim satış
ları, nerede bizim belediyelerle kontrollan, 
acaba hangi noktadadır, ticaret odaları, daha 

5. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— 557 — 



0. Senatosu B : 96 
diğer bâzı neredeleri söylemiyorum ki, politika 
olmasın. 

Ama ben de arasıra bu başdöndürcü artış 
karşısında bulunduğumuz yeri tâyinde güçlük 
çekiyorum. Müstahsıldan çok ucuza alınıp el 
cleğiştire değiştire maliyetini 5 - 10 misline çı
karan bir serbest rekabet teşebbüsünü hep be
raber sevelim ama bir taraftan da korkarım 
ki, milletvekilleri olarak esas vazifemiz olan top
lum menfaatlerine karşı aydınlıkta uyur bir 
durumda kalmış olmıyalım. 

işte bu sebeple; Hükümet ve mesuller ola
rak âzami fiyatların tahdidini mi istiyeceğiz, 
sayın mutavassıtı seyrekleştirip bir kısmını 
ortadan mı kaldıracağız, zaruri gıda maddele-

15 . 6 1965 O : 1 
fini artık vesikaya mı tabi tutacağız, bunlar 
hakkında bence Parlâmentomuz tatile girmeden 
evvel, lokomotif meselesi, polis tahkikatı, 
TRT mücadelelerini 2 nci plâna bırakıp tatil
den evevl Yüksek Senetomuzda geçim ve haya
tın ucuzlatılması konulu bir genel görüşme 
açalım ve durumu enine boyuna tartışarak 
vatandaşın bu ağır derdine bir çare bulma. 
yolunda hükümetleri1 içimizdeki mütehassıs ve 
kıymetli arkadaşların fikirleriyle ışık tutalım, 
tedbirler istiyelim. Yani elbirliği ile geçimi 
seçimden önceye alalım.. 

Önergeyi Yüksek Başkanlığa takdim ediyo
rum, saygılarımın lütfen kabulünü istirham ede 
fim. (Alkışlar.) 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLLER 

7. — Devlet memurları ayılklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanıma bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Hakanlığı hışmında değişiklik yaphması hak
kındaki kanan tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçiş
leri ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/704; Cumhuriyet Senatom 
1/553) (S. Sayısı: 638) (1) 

BAŞKAN — Sayın bütçe ve Plân Komis
yonu Başkanı Oavit Tevfik Okyayuz'un iki tak
riri vardır. Sıra ile okutup gerekli kararları 
istihsal edeceğiz. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve. 

teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Bütçe ve Plân 
FComisyon u 

Başkanı 
tçel 

Cavit Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti-
ven... Yok. 

(1) 638 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Tasarının öncelikle görüşülme hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen 
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını arzu eden
ler... Okunmamasını arzu edenler... Okunmaması 
karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyeni.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sual soracağım 

efendim. 
BAŞKAN — Komisyondan mı efendim? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Yetkililerden 

ve komisyondan. 
BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet ye

rini alsın efendim. 
Tümü üzerinde görüşmek istiyen... Yok. Sa

yın Atalay'm sorusu var, buyurun Sayın Ata-
lay. 

SIRRI ATALAY (Kars) - Burada bi
rinci, ikinci, üçüncü redeceye aidolup, ikibin, 
binbeşyüz lira maaşla beşerden onbeş valilik 
için emekliye sevk edilen kişilerin kaldırılan bu 
karardan sonra tâyinleri için kadro istenmek
tedir. Bu onbeş kadro münhasıran bu vali
lere mi verilecektir? Yani haklarında emeklilik 
kararı verilip de sonradan kaldırılan 15 kişiye 
mi verilecektir? Zapta geçmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, kanunda yazılı 
.15 kadro, emekliye sevk edilip bilâhara kanun 
yollarına müracaat etmek suretiyle hakkını 
istihsal edenlere mi tahsis edilecektir? Diye so
ruyorlar. 
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İÇÎŞLBRÎ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 

EETHÎ KANSÜK — Evet, bunlara tahsis edi
lecektir. 

BAŞKAN — Hükümet adma evet demekte
dir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bunların her 
hangi birinin kanuni süresini doldurmak sure
tiyle emekliye ayrılması, veyahut istifa gibi se
beple çekilmesi halinde bu kadrolar ne olacaktır? 

BAŞKAN — Bilâhara bu şekilde dolan kad
rolar inhÛâl ettiği takdirde ne yapılacaktır 
diye Sayın, Atalay Hükümetten soruyorlar. 

F E T H Î K A N S U K (Devamla) — Hak sahip
lerime tahsis edilecektir. 

BAŞKAN — Hak sahiplerine tahsis edilecek
tir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Müsaade edor 
mMnijz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. Kanu
nun tümü üzerimde konuşuyorsunuz, öyle ol
sun da sorularınıza cevap versinler. 

SIRRI ATALAY (Kam) — Muhterem ar
kadaşlarım^ bu 15 kadro içişleri Bakanlığına 
üç derece üzerinden beşerden 15 valiye taüısis 
edilecektir. Bu kayıtlı ve şartlı bir tahsistir. 
Yani daha önce emekliye sevk edilip, yapılan 
emekülik işlemi, Emekli Satndığı Kanununun 
39 ncu maddesinin (B) bendi gereğince yapıla
cak işbu emeklilik işlemi haksız görülerek yet
kili merciler tarafından kaldırılmış bulunan ve 
böylelikle tâyinleri yapılması lâzımgelen valilere
dir. Yani münhasıran emekliye sevk edüip emek
lilik işlemleri kaldırılan valilerin tâyininin ya
pılabilmesi! için onbeş ka\dro istenmektedir. Ka
nunun açıkça gerekçesinde ve madde hükümle
rinde bu, tasrih edilmektedir. Hükümetten so
ru sordum^ münhasıran bu valilere mi tahsis 
edilecek, diye. Evet, münhasıran valilere tahsis 
edilecek, dediler. Şayet ilerde her hanigi birisi 
istifa eder, yahut kanuni yaş haddini doldurur, 
yahut karnın gereğince emekliye sevk edilirse, 
bu işe tahsis edilen bu kadrolar, bu İnsilere tah
sis edilen bu kadrolar ne olacaktır? Bunu öğ
renmek istiyorum. Bu tahsis edilmiş kadroların 
sadece bu muamele için olduğu açıkça ve ka
nun gereğince olduğu ifade ediliyor. Madde 
hükmünde vardır. Peki, bu tahsis yolu ile tesbit 
edilen iş İni kadrolara atanmaları yapılacak bu 
kişilerden her hangi biri, her hangi bir sebeple 
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vazifelerinden ayrıldıkları veyahut ilişikleri 
kalmadığı takdirde, işbu tahsis edilen kadrolar 
ne olacaktır? (A. P. sıralarından, «Yerine baş
kası tâyin edilir» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Getfger, buyurunuz. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Sırrı Atalay arkadaşım mün
hasıran bu valileri tâyin etmek için bu kadro
lar almıyor, şeklinde bir noktaya takılmış. Hâ
dise şu : Şimdi içişleri Bakanlığının emrinde 
bulunan valilik kadroları tamamen doludur. Bu 
emekliye ayrılan arkadaşlar, Danıştaydan iptal 
kararı alan bu zevatı içişleri Bakanlığı kendi 
bünyesinde halen mevcut kadrolardan tâyine 
imkân bulalmıyor. Yani şu oluyor; kadro dol
muş, bunlar emekliye ayrılmış, tekrar 15 zatın 
tâyini ile karşı karşıya kalacağını İçişleri Ba
kanlığı düşünmüş değildir. Bu emri zaruri, 
idari kazanın emrini yerine getirmek için 16 
vali kadrosu almak zarureti hâsıl oluyor. Niçin 
almıyor? Bu valilerin tâyini için. Şimdi farz 
edelim mevcut kadro otuz tanedir. Onbeş daha 
kırkbeş oldu. Bunlardan ayrılan olduğu takdir
de sırasiyie kıdemini dolduran mevcut kadrodan 
istifade edecek. Eğer- tamamen kadrolardan yük
sek bir kadroya geçmek imkânını buhnıyan vali 
arkadaşlar bulunduğu taikdirde o kısma ait 
kadro mevkuf kalacaktır. Yan'i bir mahzuru 
kanuni yoktur. Eğer hakkıysa ve 125 te müdde
tini bitirmişse mevcut kadro 150 yi verecek. 
Yoksa bu 150 lik kadro daima mevkuf buluna
cak. Mutlak ve munlıasır, bu 15 validen biri 
emekli oldu veya kendi arzusu ile emekliye ay
rıldı veya- istifa ettiyse bu kadroları tenzil edil
mesi meselesi mevzuubahis değildir. Bunu arz 
etmek için sizleri rahatsız ettim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem 

arkadaşlar, bu tetkik ettiğimiz kanun tasarısı
nın maksat, ve gayesi, haklarında emeklilik mua-
meselesi tatbik edil i]) de sonradan haklarını is
tihsal etmiş olan arkadaşlarımıza tahsis edilmek 
üzere 15 kadronun getirilmesinden ibaret oldu
ğunu zannediyorum. Yetkililerle görüştüğüm 
zaman da, muhterem arkadaşlarımızın izahatt-
lan da bu konuda idi. 

Sırrı Atalay arkadaşımız endişelerinde hale
lidir. Eğer bu 15 kadro kullanılacaksa 82 vali 
kadrosu ortaya çıkmış bulumaveak demektir. Hal-
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buki kanunun maksadı ve gayesi, fou mağdur 
duruma düşmüş olan arkadaşların (hakkım ver
mektir. Ve bu arkadaşlardan boşalacak kadro
ların mevkufata lahn-ması lâzımdır. Bu hususun 
komisyonca ve Hükümetçe burada ifade buyu-
rulmasmı bendeniz de istirham etmekteyim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem arka

daşlar, Sırrı Atalay arkadaşımız hakikaten üze
rinde durulması lâzımgelen ve ciddiyetle ele al
mamız ieabeden bir mevzu üzerinde durdular. 
Şimdi, idare bir tasarruf yapmış. Her halde yan
lış bir tasarruf olacak ki, kaza mercileri bu yan
lış tasarrufu iptal etmiş. Yanlış da değil, hatalı. 
Ve bunun hatası yük olarak, seyyiat olarak 
milletin sırtına yani bütçeye 15 kadro yüklü
yor. Dâva bu... Geliyor, hemen, çalbuklukla, 
15 kadro verin, biz 'bu kadroyu kullanacağız, 
diyorlaır. 

Acaba Senato bu kadroların üzerine eğilip bu 
yamlış tasarrufu kimler kimler vazifesinde ihmal 
ve suiistimal yapmıştır diye üzerinde durmıyaeak 
mı? Durulması lâzımgelir. Çünkü 15 kadro, 
15 gün evvel müzakere ettiğimiz bir bütçeye 
yeni bir yük tahmil etmektedir. Olmaz böyle 
icrayı hükümet arkadaşlar!.. Olur mu böyle ic
rayı hükümet? Yapacaksın bir tasarruf ama 
hsizail merci iptal edecektir. Sonra ne olacak? 
Bunun ceremesini, o Vekil bu Vekil; o Hükü
met, bu Hükümet çekmiyecek ama, millet çeke
cek. Verecek milletin kesesinden. Vergilerden 
alacağı şeyleri kadrolara verecek, yatırımlara 
aktaramıyacağız bu paraları. Ve ondan sonra da, 
diyecek ki, yüzde bilmem kaç, yatırımlardan 
şu kadar kâr ediyoruz... Bunlar idari meseledir, 
Vekil gelmeli ve burada bu tasarrufların ne şe
kilde yapıldığını Senatomuzda hiç olmazsa an
latmalıdır. Vekil yok ortada.. Gerçi salahiyetli 
bir memur gelmiş... 

BAŞKAN — Vekili burada bir müsteşar 
temsil ediyor. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Tasarrufu ya
pan müsteşar değil arkadaşlar. Tasarrufu ya
pan idaredir, "bizzat Vekildir. Vekil gelmeli bu-
raiya ve izahat vermelidir. Bu, üzerinde ciddî 
olarak durmamız lâzımgelen bir mevzudur. 15 
kadro kaç sene fazla verilecektir, inikası nedir? 
Hani Maliye Bakanı nerede? Maliye Bakanı da 
bu hususta izahat vermelidir. 15 kadronun de-
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receleri büyüktür, ikibin liradan ayda 20 bin 
lira eder, demekki senede yarım milyona varan 
malî bir portesi vardır. Çok basit değil Kalpak-
lıoğlu arkadaşım, ben basit bulmuyorum. Hem 
Dahiliye Vekili, hem de Maliye Vekili Senato
da izahat vermelidir. Bunun mesullerini ara
mak, bulmak ve haklarında takibat açmak lâzım-
geldiği mütalâasındayım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karasapan. 
Şu hususu arz etmeme müsaade buyurmanı

zı rica edeceğim. İçişleri Bakanı halen Millet 
Meclisinin daveti üzerine oradaki toplantıda 
bulunduğunu Başkanlık Divanı bildirmiştir, arz 
ederim. 

CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon 
Karahisar) — Muhterem Başkan, aziz arkadaşla
rım, benden evvel konuşan Suphi Batur arka
daşımızın söyledikleri hakikaten doğrudur. Bu 
gibi tasarruf senelerden beri yapılır ve sene
lerden beri de tasarrufların haksız olmasına 
rağmen hiçbir araştırma yapılmaz ve kadrolar 
alınmak suretiyle bunlar telâfi edilir. Ve ar
kadaşımızın dediği gibi bu, nihayet bütçeye 
ve milletin sırtına yüklenir. Ancak şimdi önü
müze gelen hâdise, ilk defa önümüze gelen bir 
hâdise olmadığına göre ve şu anda bu 15 kad
roya tâyin edilecek zevatın haklarını temin 
edecek başka bir imkân da olmadığına göre, öy
le zannediyorum ki, bütün teessüflerimize rağ
men, bu kadroları kabul etmek mecburiyetin
le kalacağız. Yalnız Sayın Sırrı Atalay'ın söy
ledikleri gibi bu kadrolarda bulunan zevat aktif 
vazifeye geçtiklerinde ve kadroları münhal kal
dığı takdirde bunların (L) cetveline alınması esa
sının, burada kararlaştırılması, zannediyorum 
ki, mümkün olabilir. 

Bu ciheti arz ederim efendim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka görüşmek 
istiyen? («Var, var» sesleri) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ayhan. 
EŞREF AYHAN (Ordu) — Muhterem Baş

kan, değerli arkadaşlarım, bu tasarı ile 15 tane 
yeni valilik kadrosu istenmektedir. Bakanlık 
olarak bir tazyik altındadır; İçişleri Bakanlığı 
15 tane vali yeni Anayasamız hükümleri dâhilin
de Danıştaya gitmişler, Yüksek Mahkemeden 
karar istihsal etmişlerdir. İdarenin hiçbir ey
lem ve işlemi yargı deneti dışında kalamaz, 
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prensibi • dâhilinde haklarını almışlardır. Hakla
rını alan memurlar, yeni Anayasamızın getirdiği 
teminatlar; içinde, Bakanlığa gelir de tâyinini ' 
isterse, içimizden kim oluma olsun, İçişleri Ba
kanı, bunun karşısında uzun müddet dayana 
maz, arkadaşlar. Ve bu sebeple Hükümet de bu 
tasarıyı getirmiş bulunmaktadır. Bâzı arka
daşlarım ifade ettiler, mademki 15 vali için bu 
kadrolar alınmıştır. Binaenaleyh 15 kişiden her 
liangi birisi istifa eder veya emekliliğini ister 
veya emekli olursa mevkuta alınsın, buyur
dular. Bunun ikinci bir noktasını arz edeyim. 
Bu 15 kişi jlO sene veya 5 sene müddetle istifa et
mez ve emekli olmazsa ne olacak? Kanunlar is
timnaları getirmez, umumi hükümleri getirir. 
Binaenaleyjh burada biz İçişleri Bakanlığına Se
nato olarak bu imkânı vermeye mecburuz. 

Arkadaşlar, kabul ediniz ki, bu kanun gel
medi. 15 kişi hakkını alamadı, içişleri Bakanlı
ğında sıkışıklık mevcut. Bakanlık geldi huzu
runuza, üç; tane valilik kadrosu istedi. Ne ola
caktı. Üç tane valilik kadrosu isteseydi, vermi-
yecekmiydik bunları? Mademki bir, iki tane veya 
beş tane valilik kadrosuna Bakanlık ihtiyaç 
gösterip, belirttikten sonra bunları vermek mec
buriyetindeyiz. O halde, madem ki, Damştaj'dan 
haklarını dfe istihsal etmişlerdir, bu 15 kadroyu 
içişleri Bakanlığının emrine tahsis etmek mec
buriyetindeyiz. Bakanlık ne yapacaktır? Elbette 
yarın istifa; suretiyle bu kadrolar boşalırsa kıs-
taı derecelerine göre bunların yerine gelecek 
olanlara pejc tabiî olarak tahsis edecektir. Bu 
yeni bir şey getirmemektedir arkadaşlarım. 
Aslında bui 15 kişi emekli maaşı almaktadır. 
Emeklilikleri iptal edilecek ve bugün fiilî kad
roya geçeceklerdir. Onun için önce Sırrı Ata-
lay arkadaşımızdan başlıyarak ifade edeyim, hiç
bir arkadasın endişesine mahal yoktur, bu ta
sarının lehfinde oy kullanmanızı arz ve rica 
ederim, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

B \SKAK — Savın Melen. 
FERÎD | MELEN (Van) — Saym Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, içişleri Bakanlığının 
bilhassa merkez teşkilâtında bu türlü kadrolara 
ihtiyacı olduğu bir vakıadır. Ve bu sebeple bu 
tasarı da yerindedir. Ancak, bu tasarı için ileri 
sürülen mfıcip sebebe ben iştirak etmiyorum. 
Bugün için I emekliliği ref edilmiş valiler mev
cuttur. Bunjarı yerleştirme meselesi mevzuuba-
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histir. Ama bunun için merkez valiliği ihdas 
edilmez. Ve ihtiyacda burada değil. Şimdi mer
kez valiliği maalesef bizde istihdam şekli itiba
riyle bir nevi maaşlı emeklilik yeri olarak kulla 
nılmaktadır. Bugün dahi zannediyorum 5 kadro 
mevcuttur, idari zaruretlerle, şu veya bu sebep
le merkeze alman valiler bu kadrolara alınır ve 
bunlar ay başlarında maaşlarını almaya gelir
ler ve gezerler. Tıpkı bizim dışarıdan getirdiği
miz elçileri istanbul'da maaşla ikamete memur 
ettiğimiz gibi. Aynı yanlış tatbikat burada da 
mevcuttur. Şimdi bu beş kadroyu biz emekliliği 
ortadan kalkmış olanları yerleştirmek bahane 
siyle veya mucip sebebiyle 20 ye çıkarmış olu
yoruz. 20 tane maaşlı emeklilik ihdas etmiş olu
yoruz. Halbuki bunun yerine başka hizmetler 
mevcuttur, valilik maaşına tekabül eden kdaro-
ları merkez valisi olarak almak yerine faraza 
içişleri Bakanlığı teşkilâtsız bir bakanlıktır ma
alesef, ihtiyacı vardır. Bir plânlama dairesi ku
rabilir pekâlâ, 8 - 10 kadrolu bir yer. özel ida
releri için bir daire kuraıbilir. Mühmeldir, bakım
sızdır, merkezle irtibatı yoktur, bakan yoktur, 
bilen yoktur. Böyle işlerde kullanılabilir. Şimdi 
arz ettiğim gibi, emeklilik müessesesi getiriliyor 
Halbuki hizmet müessesesinin getirilmesi lâzım
dı. Zannediyorum Atalay arkadaşım da bu ba
kımdan mevzua takılmıştır, işin yanlışlığı bura
dadır, hatası buradadır. Bunlar için hakikaten 
bir hizmet müessesesi getirilse idi, bu 15 kadro
ya 5 - 10 kadro daha ilâve edilerek 25 kadro ha
line getirilmesine razı olurdum. Ama, merkezde 
faydalı müesseseler, teşekküller kurmak şartiyle; 
plânlama dairesi, bilmem ve saire gibi müesse
seler kurmak şartiyle bu zevat ihtisaslarına göre 
pekâlâ oralarda kullanılabilirdi. 

ikincisi, Sayın Müsteşar Beyefendi yanlış 
izah buyurdular, bu kadrolar münhasıran emek
liliği kalkmış olan kimselere tahsis edilmiş kad 
ro değildir. Merkez valisidir, bunlara başkaları 
da tâyin edilebilir, kanunen. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Teşkilât kanunu yapılmadan bu nasıl olacak 
acaJba? 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, rica ede
rim, kürsüden konuşursunuz. Milletvekili millet
vekiline soru soramaz, biliyorsunuz. 

Buyurunuz Saym Adalı. 
ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlar; mevzuu ehem-
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miyetsiz gibi gözüküp ve usulen reylerimizle ön
celikle görüşülmesine karar verilmiştir. Paka t 
Sayın Atalay'ın mevzuun ehemmiyeti bakımın
dan ve başka bir açıdan kadro mevzuunda mese
leyi vazetmesinden sonra, kıymetli arkadaşımız 
Saynı Suphi Batur meseleyi diğer bir zaviye
den, yani is burada kadro vermek değil, kadro 
vermenin zımnında cereyan etmiş hâdiseler, ya
pılmış tasarrufların mesuliyetini ortaya koymak 
bakımından hakikaten calibi dikkattir. Bu bakım
dan ben Hükümetten ve Komisyondan şu soru
yu soruyorum. Sayın Suphi Batur'un izahatına 
tamamen iştirak etmek suretiyle bu 1.5 valinin 
emeklilik muamelesi ne zaman cereyan etmiştir? 

İkinci husus; muhterem arkadaşlarım, Danış-
tayın idari kaza merciinin hukuka bağlı devlet, 
hukuk devleti diye her gün söylediğimiz, yazdı
ğımız, çizdiğimiz bir devrede idari Kaza Mercii
nin valiliklerini iade ettiği şahısları mutlaka vali 
olarak kullanmamız şarttır. Sayın Melen'in izah 
ettiği hususlara tamamen iştirak ediyorum. Ha
kikaten bu valisiz sandalye, yani adama yer tâ
yin etmekten başka hiçbir şey değildir. Merkez 
valiliğinin hiçbir sıfatı yoktur. Yani murakabe 
heyetinin başka bir çeşididir. Ama, Sayın Ata
lay'ın dediği gibi, bu kadrolar ne olacak, bun
lar tekaüt edildikten sonra?.. Bunlar tamamen 
bir idari tasarrufun veya haksız bir tasarrufun. 
mağdur ettiği insanların iadei itibar etmesi ol
duğuna göre bunlara yer bulmak maksadiyle ge
tirilmiş kadrolardır. Bunlar ayrıldıktan sonra bu 
kadrolar ne olacak?.. Bunlar, içişleri Bakanlığın
da adam kayırmak için kullanılacak. 

Muhterem arkadaşlar, idare hukukunda vali
nin ehemmiyeti, valinin devleti temsil etmesi sı
fat iyle, böyle merkez valiliği sıfatı ihdas etmek 
suretiyle, ona buna ulufe dağıtır gibi valilik da
ğıtmak kabili telif değildir. Fakat bir idari ka
rar gereğince bunları mutlaka vali olarak getir
mek lâzungelir. Bu bakımdan kanunun çıkması 
lâzım. Sayın Batur'un da bu idari işlemlerde ya
ni bu kadroların getirilmesinde arkadaşların bu 
kadar yakınmasına sebebolan tasarrufların da 
hiç olmazsa badema yapılmamasını temenni eder 
ve bu tasarrufun hangi tarihte yapıldığının ce
vaplandırılmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım konuşulan mev
zu Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu bir 

hakka istinadetmektedir. (Danıştay, Danıştay 
sesleri) Anayasa Mahkemesi efendim. 30 Ocak 
1963 tarih, esas 1962/262 - karar 1963/21 sayüı 
Anayasa Mahkemesinin kararı bu. Anlıyorum ki, 
muhterem, arkadaşlarım, kürsüye çıktıkları za
man kanunları yine okumadan çıkıyorlar. Ge
rekçesini okumuş olsalardı bu gerekçede mevzuat 
mevcut idi. 

Birincisi; Anayasa Mahkemesinin verdiği ka
rar, ikincisi Danıştay, üçüncüsü ismi var, cismi 
olmıyan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dilek
çe Karma Komisyonunun kararı. (O. H. P. sıra
larından gürültüler) Şimdi... 

US AT MAHMUT KARAKURT ([Ma) 
İsmi var, cismi yok ne demek?.. ('Gürültüler) 

BAŞKAN Sayın öztürkçine bunu izah 
edin; kanunla kurulmuş bir Karma Dilekçe Ko
misyonu vardır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) -•• Şim
di izah ediyoruz, efendim. 

BAŞKAN --- Ne demek ismi var, cismi yok, 
kanunla kurulmuş bir komisyondur. (Gürültü
ler) 

RtFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) Ana 
yasanın 30 Ocak 1963 tarihli... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Batur, ikaz ettik sözünü 
tavzih edecek, efendim. 

RIFAT ÖZTÜRKOlNE (Devamla) 
30 Ocak 1963 tarihli Anayasa Mahkemesinin 
vermiş olduğu kararı bir Dilekçe Karma Komis
yonu Başkanlığı bilmiyorum, derse; üzüntü ile 
sunu tekrar etmek isterim ki, demek ki verilen 
bütün kararların esastan bozulması lâzım. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urf'a) 
Anlamadım. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — An
larsınız, efendim. Romancı olduğunuz için İti
raz şeydir... 

Şimdi bu kadro ile gelen valilikler lalettayin 
Dahiliye Vekâleti vali kadrosu değildir. Vaktiy
le istihkakı kaybolmuş zatların Anayasa Mah
kemesinin verdiği kararla vazifelerinin iadesidir. 
Bu itibarla bu valiler emekliye ayrıldıkları za
man veyahut da bu vazifeleri kabul etmedikleri 
takdirde bunların kadrolarının boş olması lâzım
dır. Oünkü lalettayin bir tâyin kadrosu değil, 
doğrudan doğruya istihkak sahibi olanlara veri
lecek kadrolardır. Bu itibarla bendeniz bu ge-
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rekçeye dayanarak kanuna müspet oy vereceği
mi arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, bir dakika. 

İsmi var, cismi yok, gibi bir tâbir kullandınız, 
Karma Dilekçe Komisyonu hakkında. Bunu açık
lar mısınız; ne demek istediniz? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Şim
di efendim, Dilekçe Karma Komisyon Başkanı 
iniz cı'ktı burada konuşma yaptı. Bendeniz bunun 
bir Anayasa Mahkemesi kararı olduğunu beyan 
ettiğim zaman da kendileri böyle bir Anayasa 
Mahkemesi kararı olmadığını beyan ettiler. Ben
deniz Anayasa Malıkemesinin kararın kanunun 
gerekçesinde meveudolduğunu zikrettim. 

BAŞKAN —• Yani Karma Dilekçe Komisyo
nu Başkanı olarak hitabettiniz. Yani Karma Di
lekçe Komisyonu demek Sayın Vasfi Gerger de
mek değildir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Tabiî 
efendim. Çünkü bendeniz de bu Komisyonda. 
üyeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Sa
yın Gerger'e hitabet misler. Komisyon hakkında 
bir mütalâa beyan etmemişler. 

Sayın İemen. 
MEHMET İZM EN (Giresun) — Muhterem 

Başkan, mulhterem arkadaşlarım, tetkik ettiğimiz 
kanun 15 vali için kadro ihdasına ait bir kanun
dur. 15 vali tekaüde sevk edilmiş, tekaüde sevk 
muamelesine itiraz etmişler, bu itirazları kabul 
edilmiş, tekaüt muamelesi iptal edilmiş. Devle
tin elbette bu şekilde hakkını istihsal etmiş olan. 
hizmet görmüş insanlara bu haklarını vermesi 
tabiîdir. Ancak bu maksatla huzurunuza getiri
len kanunun şekli ve teklif sureti kolaylıkla ka
bul edilecek halde değildir. Evvelâ muhterem 
Heyetçe malûmdur ki, bir kadro olması için ev
velâ hizmet olması Lâzımdır. Kanunla evvelâ hiz 
met ihdas edilir, sonra bu hizmetin ieabettirdiği | 
kadrolar ihjdas edilir. 

Şimdi ortada görünüşe güre bir hizmet yok. 
Yalnız tekaüde sevk edilmiş, tekaütlük muame
leleri iptal edilmiş insanların bir nevi istihsal 
ettikleri haklarının tediyesi gibi bir kanun ifa
desi karşısındayız. Benden evvel konuşan arka
daşlarım işaret ettiler; evvelemirde bunun için 
Dahiliye Vekâleti bir hizmet ihdas eder, bundan 
sonra bu hizmetin ieabettirdiği kadrolar geti
rilir. 
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Şimdi, merkez valisi unvanı ile bu 15 vali 

merkezde oturacak. Ne hizmet görecek? Bunla 
rın hizmeti belli değil. Bendeniz telif edici bir 
teklif olarak bu arkadaşların hakkının yerine 
getirilmesi için bu kanunun çıkarılmasının 1 elim
deyim. Ancak Dahiliye Vekâleti süratle bunu 
bir hizmet teşkilâtına kalbeder ve bu hizmet, teş
kilâtı için kadrolar atar ve bu kadrolara bu ar
kadaşlar tâyin edilir. Bu suretle hizmet ve kad
ro anlayışı birbirine bağlanmış olur ve bütün an
ladığımız âmme hizmeti teşkilâtı tertibi içine gi
rer. Hürmeti erimle. 

BAŞKAN — Sayın Gerger. 
VASFİ GERGER (IM'a) — Muhterem ar

kadaşlarını. Sayın Doktora cevap vermeye değer 
bir vaziyet yok. Çünkü kendileri Dilekçe Karnın 
Komisyonunun üyesi olduğu halde bugüno ka
dar bir defa dahi iştirak etmemiştir. Gayet talbiî-
dir ki, ismi var, cismi yok demekte haklıdırlar. 
Gelmemiş, tanımıyor böyle bir Komisyonu. Ma
zur görülür, mazur görürüm. 

Şimdi meselenin mahiyeti biraz dağıldı gibi 
geliyor bendenize ve öyle tahmin ediyorum 
ki, bu emeklilik işlemleri iptal edilenler ara
sında bizim Dilekçe Karma Komisyonundan 
karar alan zevat da vardır. Bunların birkaçı 
infaz edilmiştir sanıyorum. İçişleri Bakanı 
bize cevap verdi. Diğer kadrolar müsaidolmadığı 
için tâyin yapılamadı. Danıştaydan da alman
lar var. 

Şimdi doktor arkadaşımın Anayasa dediği 
mesele şu; Anayasa Mahkemesi 39 nen madde
nin (b) fıkrasını ilga etti, Danıştaya miira-
eata. yolu açıldı. 90 gün zarfında Danıştaya 
başvuranlar iptal kararı almıştır. Van i bu va
liler hakkında Anayasa Mahkemesinde verilmiş 
İtir karar yoktur. Benim kendilerine işaret 
elmek itsediğim cihet bu idi. Ya Dilekçe Kar
ma Komisyonundan iptal kararı almışlar veya 
Danıştaydan almışlardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Sayın Batur 
arkadaşımızın ve bana katılan sayın arkadaş
larımızın görüşüne gelince : Emekliliğin yapıl
masına dair olan kanun idareye mutlak bir 
hak vermiştir. Görülen lüzum üzerine emekliye 
ayırma hakkı idareye bu yetkiyi o vakit ki. 
T. B. M. M. vermiş. Sonradan ek bir kamınla 
bu kabîl kararların, idarenin tasarrufları aley
hinde hiçbir mercie başvurulamaz hükmü kon
muş idi. Asıl antidemokratik ve haksız' olan 
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taraf bu idi. işte Anayasa Mahkemesi bunu 
iptal etti. 

Şimdi, görülen lüzumu idarinin şekli, her 
hangi bir şartı, vasfı haiz olması hakkında 
kanunda bir hüküm yok. Mutlak bir hakkı 
idarenin. îdare bu mutlak hakkı kullanırken 
elbette objektif hukuk kaidelerine riayetle mü
kelleftir. Bazan bu görülen lüzum keyfiyetini 
sıfat ve salâhiyet hudutlarını tecavüz ederek 
kötüye kullanmış olabilir. İşte gerek Dilekçe 
Karma Komisyonunuz, gerek Danıştay bu gibi 
müracaati tetkik ederken, bir kısmına bakıyor; 
görülen lüzumda fahiş bir idari hata görü
yor ve iptal ediyor. 

Şimdi tasarrufun aslı kanuna bağlıdır. İda
rede iki çeşit kusur vardır. Birisi hizmet ku
suru, birisi şahsi kusur. Eğer idarenin tasar
rufunda fahiş bir hata görüyorsa Danıştay 
tazminatla mahkûm kılmıyor, idari hizmetler
de kusur görmemişse şahsi kusuru izafe ederse 
zararı görenin hukuk mahkemesine gitmesi lâ
zımdır. Binaenaleyh burada şu zarar etmiş
tir, bu zararı Devlet tazmin ediyor, şu oluyor, 
bu oluyor diye bu kanunla ilgisi yok. Çünkü, 
ilgisi yok, Devlet zâmindir. 

Fahiş bir idari hata yoksa objektif kaide
lere riayet ederek bu kararı infaz etmişse bir 
zarar yok. Ama idari kazanın takdirini, ida
renin bu takdirini eksik görürse, iptal edebi
lir ve tazminatla da mahkûm kılmaz. Birçok 
Danıştay kararları vardır. Binaenaleyh. Sa
yın Suphi Batur arkadaşım müsterih olsun
lar. 

Şimdi bu kadro işine gelince : Sayın Fe-
rid Melen'in görüşlerine bendeniz de iştirak 
ederim. Yani içişleri Bakanlığında hizmet 
müesseseleri bulunması ve bu müesesselerin bu 
gibi yetişmiş tecrübeli zevattan teşekkül et
mesi çok yerinde bir hareket olur. Ama onun 
bu kanunla ilgisi yoktur. Zaten Ferid Melen 
arkadaşım zannedersem bunu temenni mahi
yetinde Yüksek Senatoya arz ettiler. 

Şimdi bu kadro işi şöyle oluyor. Münhaller 
ne ile kapatılır? Sıfatı ve ehliyeti sabidolan ar
kadaşlarla kapatılır. Şimdi içişleri Bakanlığı 
kadrosuna dâhil valiliklerde zannediyorum bir 
iki münhal vardır. Bunlara tâyin edilmiyor 
aziz arkadaşlarım. Çünkü kadro yok ellerin
de. Vekâletle idare ediliyorlar. 15 vali kad
rosu müstakil olarak almıyor, Meclisten bu kad-
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rolan istemeye zorunlu kılan sebep Danıştay 
kararlarıdır. Haddizatında bu Danıştay karar
ları olmasaydı içişleri Bakanlığı her hangi bir 
lüzumla kadro istemek durumunda değildi. 

İçişleri Bakanlığı bu zevatı münhal kadro-
rolara tâyin edemiyor. Çünkü maaşı yok, gi
demiyor. Ehliyette olan arkadaşları alacak bu 
münhallere yerleştirecek, diğer devairde münhal 
olduğu zaman oraya 150 liralık kadro verip 
diğer kadroyu alıp diğer zata tahsis etmek 
suretiyle kendi yağında kavrulacaktır. Şunun 
veya bunun ismi ile bir kadro almıyoruz. 
Kadro isme muhasses olmadıkça şu veya bu 
zata muhasses bir kadroyu bağlamaya imkân 
yok. ileride ne olacak? 

Muhterem arkadaşlarım, burada da tered-
-dütü mucip bir şey yok. Farz edelim bugün 
valilerimizin 60 ı 125 lira maaşlıdır. Beşi 150 
lira maaşlıdır, ikisi 100 lira maaşlıdır. Elimiz
de yirmi tane 150 liralık kadro var. Elbette-
ki, onlar mevkuf, işte Sayın Karasapan ar
kadaşımızın söylediği gibi «L» cetveli mevzuuba-
hsolamaz. Çünkü bu 150 liralık kadronun bu
lunmasına imkân yok. öyle olunca hak gas-
peden yoktur. 125 ten 150 ye terfii icabeden 
bir arkadaş, vali çıktı mı elindeki kadroyu 
tahsis edecektir. Artırma zaten mevkuf bu
lunacaktır. Hiçbir endişeyi mucip durum yok
tur. Bir idari lüzum ve zarurettir. Tasvinizi 
bendeniz de Yüksek Senatodan rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Tarlan. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Vasfi Gerger arkada
şım meselenin hakikaten mahiyetini çok iyi bir 
şekilde teşrih eden bir konuşma yaptılar. 
Bu 15 valinin zamanında 5434 sayılı Kanunun 
(B) fıkrasına istinaden tekaütlük muamelesi ic
ra kılınmış ve idare de bu tasarruf hakkını kul
lanmış ve hattâ itiraz dahi edemiyecek halde kal
mışlardır. 

Şimdi Saym Melen arkadaşımızın ve diğer 
arkadaşlarımızın da hakları vardır. Diyorlar ki, 
yeniden 15 valilik kadrosu ihdas ediliyor, ama 
bu valiler, vilâyetsiz valilerdirler. Bunlar da 
halen mevcut beş kişilik merkez valilikleri oda
sında mütekait olarak istihdam edileceklerdir. 
Doğrudur arkadaşlar. Yalnız benim bir tereddü
düm var, Saym Melen bu mevzu ile meşgul ol
dukları için belki bizi tenvir ederler. 
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Arkadaşlarımızın Şûrayı Devlette açtıkları 

dâva emeklilik haklarının, yani vali iken emekli
ye sevk eclilmeleri karşısında bu haklarının iade 
edilmesine \ aittir. Ve Danıştay onlara bu hakla
rını iade ediyor. Bu arkadaşlarımız Vekâlete gi
diyorlar, bizi eski vazifelerimize tâyin edin di
yorlar. Meselenin asıl mühim tarafı budur. 

Şimdi arkadaşlarımız derler ki, böyle olma
sın, başka mâmda, başka maksatla birtakım hiz
metler ihdas edilsin. Bu arkadaşlarımız madem
ki mağdur olmuşlardır, buraya tâyin edilsinler. 
Ben burada Dâhiliye Vekâleti bütçesi görüşü
lürken dedim ki, bu merkez valiliği müessesemi 
âdeta idari bir depo haline gelmiştir. Bunun ha
kikaten tasfiye edilmesi lâzımdır, dedim. Ben bu 
fikirle tamamen yan yana beraberim. Fakat ne 
yapılması lâzımgelir? Bunun için valilik ile 
umum müdürlük arasında Vekâletle umum mü
dürlük arasında bir kademe ihdas edelim. Me
selâ Bakanlık müşavirlikleri yapalım dedim. Bu 
bakanlık müşavirlikleri işte bu maksat için tek
rar mesleke avdet edenler bunların tecrübelerin
den istifade etmek suretiyle istihdam edilir ve 
maksat hâsıl olur, demiş idim. Binaenaleyh bu
nu telif etmek lâzımgelir. Yani eğer Şûrayı Dev
letten alman ilâmda valilik haklarının iadesi 
mânası varsa bu kanunun çıkarılması lâzımdır. 
Değilse, o zaman kanun teklifi geri alınmak su
retiyle buna başka bir nam altında tekrar yeni 
bir hizmet ihdas etmek suretiyle meselenin halli
ni bendeniz mümkün görmüyorum. 

Bir noktaya da kısaca değinmek istiyorum. 
Sayın Batür arkadaşımız buradalar herhalde? 
(Burada, burada sesleri) Arkadaşımız kendileri
ne has bir tavırla neden yapmıyoruz, etmiyoruz 
yakalamıyoruz, diyorlar. Bunlar hiçbir devirde 
yakalanmaroıştır. Bu tasarruflar her zaman olur 
ve devam eder. Kendilerine hak vermiyor da de
ğilim. Ama burada bunları kim yapmıştır? Ni
çin yapmışlardır? Mesullerini niçin aramıyoruz? 
şeklindeki konuşmaların bu kanunla hiçbir alâ
kası yoktur.; 

Bunu huzurunuzda ifade etmek için söz al
dım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, şu mevzu ile hukuka bağ
lı devlet anlayışının bir örneğini vermek üzere
yiz. Anayasamızın ikinci maddesi «Türkiye Cum
huriyeti hukuka bağlı ıbir devlettir,» hükmünü 
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taşımaktadır. Hukuka bağlı devlet ne demektir? 
Hukuka bağlı devlet, her uzvunun tasarrufu ka-
zai murakabeye tabi olan ve kaza organlarının 
verdiği kararı mutlaka yerine getiren devlet de
mektir. 

Demek oluyor ki, bugün Anayasanın tatbi
kat iyi e ilgili bir mevzu karşısındayız. Ne demiş 
Türk mahkemeleri? Danıştay olarak yahut yet
kili merci olarak. Emeklilik muameleleri haksız
dır, iptal edilmesi lâzımdır ve iptal edilen bu şa
hısların yerlerine iadesi lâzımdır. Orta yerde bir 
Anayasa hükmünün tatbik keyfiyeti vardır. Biz, 
mahkeme kararma hürmet göstereceğiz. Ve şu 
mahkeme ilâmını alan arkadaşların vazifeleri 
kendilerine iade edilecektir. Bu bir Anayasa 
tatbikatıdır. Bunun aksine bir mütalâanın vari-
dolmaması lâzımdır. Birinci kısım budur. Şu 15 
arkadaşa kadro verilecektir ve bunlara Dâhiliye 
Vekâleti içinde vazife verilecektir. Anayasanın 
emri budur. Mahkemenin emri budur. 

İkincisi: Arkadaşlar yerden göğe kadar hak
lıdırlar. Vaktiyle yapılmış olan haksız bir mua
mele Devlet bütçesinden fazla para sarfını ica-
bettirmez. Bugün karşılaştığımız muamele Dev
let bütçesinden fuzuli paranın sarfına müteda
irdir. Hizmet yok, 15 valilik kadrosu daha ihdas 
etmekteyiz. Bir ihdas zarureti var, fakat bura
da Hükümete bir vazife düşmektedir Biz §u 
milletin parasının sahibi olarak yapacağımız iş 
ilk defa bu kanunu kabul etmektir. Bu tekaüde 
sevk edilen arkadaşlar vazifeye alınacaklardır. 
Ondan sonra iş Dâhiliye Vekâletine gelecektir. 
Dâhiliye Vekâleti şeklî bir hizmet değil, hakiki 
bir hizmet yeri bulacak ve bunları zamanla o 
kadrolara kaydırmak suretiyle istihdam edecek
tir. 

Benim istirhamım şu oluyor: Evvelâ kanu
nun kabulünü rica ediyorum. Hukuka bağlı dev
let anlayışının zaruri neticesidir. Sonra Hükü
metten rica ediyorum. Devletin parası şeklî kad
rolarda harcanmamahdır. Hizmet bulunmalıdır, 
hizmet getirilmelidir, bu kadrolar yerine dağıtıl
malıdır. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşecek baş
ka arkadaş yoktur. Komisyon adına Sayın Okya-
yuz buyurun. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI CAVİT TEVFÎK OKYAYUZ (İçel) — Sa
yın Başkan, çok aziz arkadaşlarım, çok kısaca 
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mâruzâtta bulunmak için huzurunuza geldim. 
Sayın Baturun hassasiyetine ben de yürekten 
katılıyorum. Çünkü o devrin mağduıiarmda-
ııiDi. Haksız bir tasar m fi a vokfılet emrine alın 
mış olmama rağmen, merci olmaması, viizündeıı. 
maalesef idarenin bu haksız takdirine karsı her
hangi bir kanun yoluna müracaat edememenin 
ıstırap ve azabını eLân taşımaktayım. Ama ne 
yapalım ki, tarihin ve kanunun seyri içinde 
bu türlü hareketler ve. mağduriyetler daima mev-
cudolmaktadır. Mayanı şükran olan taraf sudur 
ki, bu memleketin idaresiyle hukukî ve hakiki 
hüviyetini almış bulunan Anayasamızın bu mem
leketteki tatbikatını yürekten ve gönül, fikir bir
liğinden. kıymet ve ehliyet alan değeriyle kıymet
lendirmesini bilen insanlar bu meclislerde toplan
mış ve Anayasa Mahkemesini kurarak 6452 saydı 
Kanunla 39 ucu maddenin (B) fıkrasına mütaal-
lik tasarrufları durdurarak bu türlü idari merci
lerin verdikleri kararlar aleyhine idareye müraca
at hakkını vatandaşa tanımıştır. Bu hakk.n ve 
hürriyetin tatbikatını getirenlere bendeniz bir se
nato üyesi olarak şükranlarımı arz etmek istiyo
rum. Bu yolla idarenin bu türlü haksız bir tasar
rufu ile vazifeden uzaklaştırılmış vali arkadaşla
rımız Danıştaya müracaat etmek suretiyle bu ta
sarrufu iptal ettirmişlerdir. Ook iyi hatırlıyacak-
sııuz, burada Danıştay Kanunu konuşulurken he
pimiz her kanattan bu kürsüye aynı endişeyi ge
tirdik. İdari mercilerin yargı mercilerinin karar
larının tatbik etmemeleri halinde ne olacak? Soru
su bu kürsüde uzun uzun münakaşaların âmili ol
muştu!'. Hattâ gayet iyi hatırlıyorum, Alman mah
kemelerinden misal getirerek, haksız yere idari 
yargının kararını tatbik etnıiyen Hükümet mesul
lerinin para cezası ile tecziye edilmesi bahsinde 
dahi burada Avrupa hukukundan örnekler vermek 
suretiyle talep ve dilekte bulunan arkadaşlarımız 
olmuştur. Bu çok haklı bir endişe idi. İdari yar
gının verdiği kararın, vatandaş veya idare lehine. 
tatbik edilememesi halinde bu mercilerin hukuki 
hiçbir kıymeti ve ehemmiyeti kalımyacaktı ve bu 
endişeye Sayın Atala.y bu kürsüden büyük bir 
dikkatle ve alâka ile katılmışlardı. Ben bu hâtıra
yı da burada büyük bir şükranla hatırlıyorum. 
Böyle olunca, Senato olarak, Damştayın verdiği 
kararın mutlak surette lâztm-ül icra bir ehemmi
yet ve kıymet taşıması bakımından elbette yürü : 

yüşüııe mütaallik, hususları da Senato evvelce 
duyduğu endişenin devamında yeter bir anlayış 
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ve inançla kıymetlendirecektir. Bugün Meclisten 
geçerek huzurunuza gelmiş olan 'bir kanun işte bu 
türlü bir tatbikatın memlekette hukukî ehemmi
yet ve kıymetini yeniden değerlendiril), yeniden 
kıymetlendirme bahsinde hakikaten ehemmiyet 
taşımaktadır. Bu sebeple bu kanunun ratbikatın-
da. ve getirilmesinde fikri m izce zaruret vardır. 

Ayrıca şu ciheti izah etmeme müsaade buyur
manızı istirham edeceğim. Hepinizin bildiği gibi 
543!) sayılı Kanunla İçişleri Bakanı, arkadaşla
rımızı islediği yerde kullanabilmek yetkisine sa
hiptir. Benim bildiğime1 ve kendisinden öğrendi
ğime güre bu arkadaşlarımızı Vekâlete bağlı 
umum müdürlükler nezdinde tecrübelerinden, 
ilimlerinden ve kifayetlerinden faydalanmak 
içi il muşa \ ir olarak çalıştırmak kararındadır. Bu 
endişe de bu istika mette dağılmış oluyor. 

Sayın Mclen'in, bu kanunun gelişinde mev
zuu hüsnüniyetle kabul edip . değerlendirdiğini 
de ben şahsan ve yakinen bilmekteyim. Çünkü 
kendilerinin 15 . 3 . 1964 tarihli bir yazı ile içiş
leri Bakanlığına, bu kanunun kabulünde zaru
ret olduğunu ve Maliye Bakanı olarak İm ka
nunların tatbikatına iltihak ettiklerini kendile
ri sarahat ve vuzuhla bildirmişlerdir. Bu sebep
le de bu istikamette bir endişe yoktur. Yalnızca 
biraz evvel ifade ettikleri gibi, bu arkadaşların 
çalışmadan pasif bulunma endişesi içindedirler. 
Biraz ev\el arz ve ifade ettiğim veçhile, İçişleri 
Bakanı kanunun kendisine verdiği yetki çerçe
vesinde bu vali arkadaşları Vekâlete bağlı umum 
müdürlükleri nezdinde aktif şekilde çalıştıracak
tır. Bu sebeple bu istikamette de bir endişe yok
tur. Kanunun kabulünü arz ve istirham ediyo
rum efendim. ('Alkışlar) 

BAŞKAN Hükümet adına buyurun Sayın 
müsteşar. 

ÎÇİŞLKBİ BAKANİ MÜSTI^AİM htiTHl 
KANSCK Cumhuriyet Senatosunun muhte
rem Başkan ve üyeleri, 15 vali kadrosunun İçiş
leri Bakanlığı kısmına 3656 sayılı Kanunda ilâ
ve edilmesi maksadiyle Yüksek Huzurunuza ge
tirilmiş bulunan kanun tasarısı bir zaruretin 
icabı olarak sunulmuştur. 5434 sayılı Kanunun 
39'ucu maddesini değiştiren 6422 sayılı Kanun 
'4'ercğinee haklarında emeklilik muameleleri ce
reyan etmiş olan vali arkadaşlarımızın Danıştay-
dan bu muameleyi iptal ettirmeleri üzerine 15 
arkadaşımız Bakanlıktan vazife1 istemiştir. İptal 
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edilen emeklilik'jhua.meJ.esiy vali sıfatiyle vazife-
lerinden alınmış bulunmaları İtibaı-iyio tekrar 
bij' valilik kadrosun?, tâyin edilmelerini lüzumlu 
kıhnaktadu'. 

Takdir- buyurursunuz ki bu 15 arkadaşı tek
rar valilik kademesinde istihdam edebilmek için 
mevcut: çalışan elemanlai'i kadro dışı bırakıp 
bunları çalıştırma imkânı yoktur. Bu bakım
dan bıı 15 kadro bu zaruret icabı olarak getiril
mişti]-. 

Yine yüksek malı' mlarınızdır ki,.'halen Bakan
lıkta 67 vilâyete karsı 70 vali kadrosu vardır. Bu 
70 kadronun 3 ii merkez emrinde, mei'kez valisi 
olarak istihdam edilmektedir. Ivabul buyurdu
ğunuz takdirde 15 vali kadrosunu da ilâve etmek 
suretiyle bu 67 vilâyete karşı 8<5 vali kadrosu 
olacaktı]'. Bir de yine malûmunuz bulunduğu 
üzere 5439 sayılı Kanun memur ve hizmetlilerin 
tayinlerindeki usule göre Bakanlık, arzu ettiği 
yerde, istediği yerde kifayetleri, tecrübeleri ve 
kıdemlerine göre istihdam yetkisini haizdir. Biz 
bu 15 kadroyu aldığımız ve tâyinleri yaptığımız 
takdirde yine 5439 sayılı Kanuna istinaden ken
dilerini vekâletimiz hizmet kolları olan vilâ
yetler idaresi, mahallî idareler, nüfus işleri, ve 
diğer kollarda, müşavir olarak kullanacağız. Bu 
suretle kendilerinin hizmetlerini kıymetlendire
ceğiz. Belki ileride t ab i a tiyi e normal olarak ken
dilerini aktif kadrolara intikal ettirme imkânını 
bulacağız. Bu bakımdan, bu 15 kadronun Damş-
fayın iptal hükmünün yerine gelmesi için, fiibal 
kullanma zarureti karşı-nndayız. Hatta yine Da
nıştay kararı ile tazminat hükmü almış ve Hü
kümetten. tazminat almakla bulunan arkadaşla
rımız da., meveııtur. Bunu da. tavzihan Yüksek 
Heyetinize arz ederim, hürmetle selâmlarım efen
dim. 

BAŞKAN -- Buyurun Sayın Atalay. 
SIKfil ATALAY ('Kars) Maruzatını kısa 

olacaktır. Bir noktada hepimiz biıieşiyoruz ve 
bu hususta en ufak bir ihtilâf yoktur, tster yar
gı organlarından, ister Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin hir komisyonundan emeklilik muamele
leri iptal edilen kıymetli idare âmirlerinin be
hemehal tâyinleri hususunda hiç. kimsenin iti
razı yok. Ye bir hukuk dinletinde bunu yerine 
getirmemiz* lâzımdır, bunda hiç kimsenin itira
zı olmadı. Ancak mesele şurada : İçişleri Bakan
lığına, bununla, bir maksatla sadece bu mak- I 
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şada mahsus olmak üzere 15 kadro verilmekte
dir. Bunların hepsi insandır, hepsi muayyen 
bir yaşa geldiği zaman, muayyen bir yaşı dol
durduktan sonra ayrılacaklardır. Meselâ şim
di bu 15 kadrodan biri boşalmış bulunmakta
dır. Devlet Şûrasına tâyin edilmiştir. Şimdi 
1-1 e inmişti]', zannedersem. Yani 15 te değil

dir. 
Demek ki kamumu .maksadı, tasarının mak

sadı belli, aşikâr. Vargı organlarından veya 
yasama organının yetkili bir encümeni tarafın
dan verilen karar gereğince tâyin yapılacak
tır. Ve bu tâyin için kadrolar veriliyor. Bu 
kadrolara tâyin edilen kişiler her hangi bir 
şekilde ayrıldıkları takdirde kanunun bunla
ra tahsis edilen bu kadrolara İçişleri Bakan
lığı sırası gelenleri tâyin edebilecek midir, et-
miyeeek midir.'' fşte simdi hukukî bir durum 
karşısındayız. Bir hukukî Devlet içinde hangi 
maksatla bir kadro verilmişse ancak ona tah
sis edilebilir. Onun için konabilir. Ben di
yorum ki, ve lmkuk anlayışım odur ki, bu 
maksat dışında kullanılmamalıdır ve kadrolar 
bağlı kalmalıdır. Va tenkis edilir, ya mev
kuf tutulur. İste ihtilâf burada. Yoksa hiçbi
rimiz demiyoruz ki, tâyin, yapılmasın. Her han
gi birisi istifa eder ayrılırsa, emekli olursa 
bu takdirde İçişleri Bakanlığı bu 15 kadro 
için dilediğini bundan sonra tâyin etmek yet
kisine sahip midir, değil midir.' Bunu gün 
ışığına çıkararak tesbit edelim. Ye bu kanaat
le onun için arkadaşlarımızla bir önerge ver
dik. Diyoruz ki, bu şekildeki tâyinlerden son
ra. her hangi bir şekilde ve sebeple bir boşal
ma, olduğu takdirde bu kadrolar (L) cetveline 
mi alınır, tenkis mi edilir, ama bu kadrolar 
bir başka maksatla, bir başka şekilde kulla
nılmasın. Bunun için bir fıkra, getiriyoruz. 
Aslına itirazımız yok. Ama münhal duruma 
geldiği takdirde ya mevkuf tutulur, ya (L) 
cetveline alınır, ya tenkis edilir, bir hüküm 
koyalım, bütün gayemiz bu. Saygılarımla. 

BAŞKAN' —- Tümü üzerinde görüşmeler bit
miştir. Maddelere geçilmesi hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle u'örüşülnıesi hususunu oylarını
za arz edyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
venler... Kabul edilmiştir. 
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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 «ayılı Kamına bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve ekflerMn İçişleri 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3656 «ayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı kısmına ilişik cetvelde derece, unvan, 
ade:l ve aylıkları gösterilen kadrolar ilâve edil
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen? Yok. Bir takrir vardır. ıttılalarmıza arz 
edilecektir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Birinci maddeye aşağıdaki fıkraların ek

lenmesini arz ve teklif ederiz. 
Bu kadrolar, münhasıran, Danıştay veya 

diğer yetkili mercilerce emekliliklerinin ipta
line kadar verilenlere tahsis edilir. 

(Bu kşilerin her hangi bir sebeple görevle
rinden ayrılmaları halinde, kadroları tenkis 
edilir.ı 

KarS Yozgat 
Sırrı Atalay Sadık Artukmaç 

Tabiî Senatör 
Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Sayın Demir, takririn aley
hinde buyurun. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, bu kadro verilir ve 
zayi olan bir hakkın iadesi bakımından bu 
kanun getirilir. 15 aded kadro verilecek vali
ler için. Şimdi istenil* ki, bunların emekliliği 
halinde veyahut da istifası halinde bunlar 
başkasına verilmesin, bunlar tenkis edilsin. 
Anlaşılıyor ki, burada eekinilen bir nokta; aca
ba Bakanlık mevcudolan bu kadrolar fazla ol
duğuna göre bir kısım valileri merkez vali
liğine alabilir mi diye. Bütün hâdise burada. 
Alınabilir şimdi, bu kadrolar, 3 kişi icabedi-
yorsa 15 tane alınabilir. Niçin açık konuşmu
yoruz. 

Verilen kadrolar yine Bakanlık bünyesin
de kalacak. Bakanlık istediği yerde, istediği 
şekilde tasarruf hakkına sahiptir. Hürmetle
rimle. I 
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BAŞKAN — Takrir üzerinde başka görüş

mek istiyen yok. Komisyon takrire katılıyor 
mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI CAVÎT TEVPtK OKYAYUZ (îçel) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 

FETHİ KANSUK — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 

Çok yakın bir rakam olduğu için kabul eden
ler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etmiyenler 
lütfen ayağa kalksınlar... 31 oya karşı 32 oyla 
reddedilmiştir. (Kabul edildi sesleri) Hayır 
reddedilmiştir, itimat buyurun çok ince saydık. 

KÂMÎL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Çok ince oldu, beş dakika da geçti... 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, iradenin 
tescilinde oy temin etmek bir kabahat olmasa 
gerektir... (Tamam, tamam, sesleri) 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen? Yok. Maddevi oylarınıza arz edivorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ekseriyet 
yok Reis Bey. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın özden. 
Usulün hükmü vardır. Oturduğunuz yerden 
böyle bir beyanı uygun bulmuyorum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben, size 
ekseriyetin olmadığını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Usulün hükmünü tatbik edi
niz, çok rica ederim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Siz ediniz. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, tümü üzerinde, 

buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Vazgeçtim. 
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BAŞKAN-— Vazgeçtiniz. 
Kanunun tümünü eetvelleriyle birlikte oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

;2. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan, metni ve Cumhuriyet Sena
tosu içişleri ve Bütçe re Plân komisyonları 
raporları (Millet Merlisi 1/566; Cumhuriyet 
Senatosu 1/5İ1) (S. Sayısı : 634) (1) 

BAŞKAN"' ----- Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Taşıt Kanununda değişiklik yapılması hak

kındaki kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

îçel 
Oavit Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sıra nu-
ınarasındadır. öncelikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(MİT Kanununun maddelerine geçilmişti, 
senleri) Efendim görüşün. Oylıyalım. 

Komisyon raporunun okunması hususunu 
oylarınıza ara ediyorum. Okunması hususunu 
kabul edenler... Etmiyenler... Okunmaması husu
su karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, fvedilikle görüşülmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler...: Kabul edilmiştir. 

Taşıt Kanununda değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5.1.t%1. tarihli ve 237 sayılı 
Taşıt Kanununa bağlı (2) sayılı cetvelde «il 

valileri» ne tahsis edilen binek taşıtı aynı kanunun 
(!) sayılı cetveline nakledilmiştir. 

BAŞKAN --- Madde üzerinde görüşmek isti
yen.' Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(i) 634 S. Sayılı hasmaijazı tutamağın sonun-
dftdır.\ 
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MADDE 2. — 237 sayılı Taşıt Kanununun 

10 ucu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Genel bütçeye dâhil dairelerin satmalabile-
eekleri taşıtların bedelleri kendi bütçelerin
de özel bir tertibe konulur. Ancak bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı «îl valileri» ta
şıtları, İçişleri Bakanlığınca lüzum, görüldü
ğü takdirde, gelir durumu müsaidolan il 
öze! idare bütçelerinden de satınalmabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 12 nci madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Bu kanunla kullanılmasına cevaz verilen ta
şıtların işletme ve onarma masraflariyle va
sıtayı kullanacak personelin her türlü istih
kakları, taşıtın satınalmdığı kurumlar bütçe
lerine konulacak ödeneklerle karşılanır. An
cak, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı «îl valileri» taşıtları ile (2) sayılı cet
velde yazılı «kaymakamlıklar» taşıtlarının 
onarma ve işletme masrafları, genel bütçeye 
konulan ödeneği tükendiği takdirde, özel ida
re bütçelerinden de karşılanabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. -— Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen? Buyurun 
Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞDTT (Kayseri) — 
Efendim bu kanunun getirdiği yeni hüküm zan
nediyorum şöyle : Bundan sonra valilerin umu
miyetle hususi muhasebeden makam arabası te
min etme yoluna gideceği anlaşılıyor. Yani 
müsaidolursa sözü ile bir baraj, bir esas vaz'-
etmiş olmakla beraber, bundan sonra valile-
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rin olur olmaz şekilde müsait bir şekliyle; 
çünkü hususi muhasebenin başa m iri ve oranın 
müdüründen daiha evvel, vali olduğunu hepiniz 
biliyorsunuz. Mükemmel kullanabilecek arabası 
varken, icabederse. Bu sözleri Sayın Komis
yon Başkanına da söylüyorum, cevap vermek 
zarureti vardır, gelip bana cevap vermesini is
tiyorum. 

Tatbikatında, Hükümet olarak, komisyon 
başkanı olarak veya Hükümet adına müsteşar
dan istirham ediyorum. Bilhassa zayıf hususi 
muhasebeye gerek illerde ve gerekse ilçelerde 
valiler ve kaymakamlar yüklenmesinler. Rğer, 
böyle olacaksa ben reyimi müspet vermem. 

Arzum şu : Valiler, biliyorsunuz arkadaşlar, 
tatbikatta mükemmel bir arabaları varken, bu 
arabaların modelleri geçmiş senelere aittir diye 
bir yenisini aldırdılar. Tatbikat bu... («Ne mü
nasebet» sesleri.) Evet, gördük, beyefendi. Onun 
için kanuna konmamakla beraber, hiç ol
mazsa tatbikat için şu hususu istirham ediyorum 
ve zabıtlara geçmesinde fayda mülâhaza edi
yorum. Dahiliye Vekâleti bir esas koysun Şu 
kadar eski model olmadan arabanın kullanıl
ma imkânı kalmadan, su şekilde bir rapor 
alınmadan, eski araba terk edilemez, yeni araba 
alınamaz, diye tatbikata bir esas vaz'etsin, 
koysun, ve valiler de görüldüğü gibi zayıf olan 
hususi muhasebeye1 yüklenip ikide birde en 
son model araba alma yoluna ve bir araba 
sevdasına gitmesinler. 27 Mayıstan sonra bu
nu önlemek için Millî Birlik idaresi, bili
yorsunuz arkadaşlar, çok dedikodusu olan bu 
meselede bir tedbir olmak üzere, arabaların 
üstüne «resmî hizmete mahsustur» diye yazdırdı, 
Buna rağmen yine bu arabalar hususi is gö
rür oldu. 27 Mayıstan ve ondan' evvelki tat
bikat üzerine böyle bir damga yapıştırmaktan 
ibaret kalmıştır, bn mevzuda. Tatbikat böyle 
değildir, Kalpakhoğlu sen yanılıyorsunuz de
yin. Ama maalesef öyledir arkadaşlar, öyle 
küçük memurlar vardır ki, kapısına kadar 
araba ile gelir gider. Devletin vasıtası, maaşlı 
şoförü de saatlerce kapıda bekler. Biz de Par
lâmento üyesi olarak bakar geçeriz. Bunun tat
bikatı böyle yapılıyor. Toptan itham etmiyo
rum, ekseriyet böyledir arkadaşlar. ismini 
vermiyeceğim, geçmiş senelerde bir vali, iki 
senelik yeni model arabasını, kırmızı renkli 
arabasını, rengi siyah değil diye değiştirmek 
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istemiş ve bu arabadan çok daha geri modeli i 
olan ve binek arabası durumunda olmıyan di
ğer bir siyah arabaya binmiştir. Bu mevzuda 
mânevi tazyik yapılıyor, hususi muhasebeye ve 
dola.yi.siyle Devlete, Yani, ben bu araba ile 
gitmem, öbürüyle gideceğim. Ve sizlerde bile
siniz ki, bu arabayla gitmediğim için bana yeni 
bir araba alasanız. Bunun tatbikatını gördüm. 
Senesinde, valinin ismini de veririm. Hâlâ bu 
zat vazifededir. Onun için istirham ediyorum, 
Dahiliye Vekâletinden. Öyle eskimeden araba-
baları bir köşeye atıp da, hurda şeklinde bı
rakıp, istedikleri şekilde çok ucuz fiyatlarda 
arabaları elden çıkarıp 70 - 80 bin liralık ara
baları altlarına çekmesinler. Vaz'edilecek bir 
esasa göre bu arabalar, muayyen zaman ve mo
deller geçmeden yenilenmesin ve fakir hu
susi muhasebe bütçeleri yeni bir yük teşkil et
mesin bu kanunun tatbikatı. Benim istirha
mım bu ve l)u mevzuda komisyon başkanı ve 
Hükümet adına sayın müsteşar gelsinler, temi
nat versinler, tatbikatı ne şekilde yapılacaksa 
izahat versinler, Timimi Heyet olarak bu şe
kilde tenevvür edelim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN Sayın Tarlan. 
OEMAL TARLAN (Tekirdağ) - Muhte

rem arkadaşlarım, pek muhterem arkadaşım 
Sayın Kalpaklıoğlu'nun konuşmasının bir nok
tacına sureti kat iyede iştirak etmiyorum. De
diler ki. valiler bu kanım çıktıktan sonra bun
dan istifade ederek ellerinde kullanıl ir hal
de bulunan vasıta olduğu halde tekrar vası
la alabileceklerdi i'. Ve sonra konuşmasının so
nunda bir misali zikretmek suretiyle konuşma
sını buna bağladılar. Buradan millete hitabe-
diyoruz, muhterem arkadaşlarını. Ve 67 valimiz 
bizim konuşmalarımızı bu akşam dinliyecekler-
dir. Bütün valileri bu şekilde hareket etmekle 
itham etmeye hakkımız yoktur muhterem arka
daşlarım. Bütün \alilerimizin binbir mahru
miyetle tahsil ettikleri paranın sarfiyatında en 
az muhterem arkadaşım kadar hassasiyet gös
tereceklerine eminim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Hiçbir vali vatanperverlikte benden üstün de
ğildir. Valiler en az benim kadar vatanperver 
değildir, ölçülü konuş. Ben bütün valiler de
medim. Yanlış konuşuyor, tasrih etsin. 

B A Ş K A N - Sayın Kalpakhoğlu müsaade 
buyurun. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri; — I 

Hiçbir vali benden daha vatanperver değildir. 
ölçülü koauşsun. 

BAŞKAN —- Herkes vatanperverdir efen
dim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Ben de Devlet memurluğu yaptım. Bu şekilde 
beyanda bulunduğu için Riyaset olarak miida-
lıeleye mecbursunuz. 

BAŞKAN" — Tavzih edecekler, efendim. 
CEMAL TARLAN (Devamla) — Hiddet 

buyurmayın efendim, ben konuşmamı bidayette I 
bu intibaı verir ve sonunda bir misale bağla
dılar dedim ve umumi kanaatimi izhar ediyo
rum ki, zatıâlinizin söylediği ile hiçbir alâkası 
yok. Hiddetlenmekle mesele halledilmez. Bu
gün 67 tane valimiz iş başında ve kendi bütçe
lerinin idaresi ile boğuşmaktadırlar. Para tahsili 
için nasıl mücadele ettiklerini yakinen bilen bir 
insanım. Ve arkadaşınız olarak söylüyorum. 
Bu kanundan istifade etmek suretiyle kendi 
altlarına bir otomobil çekecek kadar bu işi 
hafife almayacaklarını söylüyorum. Fakat böyle 
müphem bir şekilde konuşmak onları bir it
ham altında bıraktığı için söylüyorum. İnan
cımı arz ediyorum. Ve inancım odur ki, va
liler bu kanunu hiçbir zaman suiistimal etmiye-
ceklerdir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ökyayuz, buyurun. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA

NI CAVİT TEVFİK OK YAVUZ (İçel) Sa
yın Başkan, çok aziz arkadaşlarım; bence mev
zu yanlış vaz'edilip yanlış istikamette bir mü- I 
uakasaya, şebeboldıı. Kanun gayet vazıh, özel I 
idarelerden her valiye otomobil alabilmek hak- I 
kını bahşetmiyor. Bunu İçişleri Bakanlığının 
iznine bağlamıştır. Ve ikinci bir şart olarak I 
da malî durumu müsait özel idareler demiştir. 
Binaenaleyh, Sayın Kalpaklıoğlu arkadaşım I 
endişe etmesinler. Hiçbir suretle İçişleri Ba- I 
kanlığının izni olmadan ve bu izin de malî 
durumu müsaidolan özel idareler kaydına bal
lıdır. Binaenaleyh, malî vaziyeti müsaidolmı-
yan özel idarelerin valiler için otomobil alması 
hukukan mümkün değildir. Bu istikamette her 
hangi bir idare adamının beğenmedi»! arabayı 
hemen ve kolayca değiştirebilmesi bahsinde ka
nım bir imkân getirmemiştir. | 
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Ayrıca hepimizin bildiği gibi, 237 numaralı 

Taşıt Kanunu, vali arkadaşlarımızın alacağı 
arabaların hangi cins ve ne kadar bedelde ola
caklarına dair sarih hükümler sevk etmiştir. Ve 
sgari beş sene müddetle kullanma mevzuunda 
da cebrî bir nizam getirmiştir ve otomobilin de 
ğiştirilmesi mevzuunu da yine teknik bir grıı-
pun muayenesine bağlamıştır. Bu sebeple eski tat
bikat misali diyeyim, hiçbir surette yeniden heves
le araba değiştirilmek giıbi bir tatbikatın gelebi
leceğine bendeniz inanmıyorum. Böyle bir tat
bikat asla mevzuubahis değildir. Endişelerine 
mahal yoktur. O itibarla müsterih olabilirler. 
Bu kanunun getirdiği en büyük yenilik; vali 
arkadaşlarımızın da, sayın generallerimiz gibi 
otomobillerinden şahıslarına aidolarak faydala
nabilmeleri imkânını getirmiş bulunuyoruz. Re
fikalarını arabalarına bindirebilmek imkânını 
bu şekilde kazanmış olacaklar. Devletin ve Hü
kümetin temsilcisi olan vali arkadaşlarımızı bu 
mazhariyete kavuşturmak bu temsilcilerin şe
refli durumuna şeref katacak bir tatbikattır. 
.Bu itibarla kabul edeceğiniz kanunun hiçbir 
mahzuru olmayıp, bilâkis memleket hesabına 
büyük faydalar sağlıyacaktır. 

Hürmetlerimi sunarını. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Bir 
soru sorabilir miyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEHMET ALI DEMİR (Tunceli) Efen

dim, özel idarelere gönderilen, okul için, su 
için, yol için gönderilen paralar bu özel ida
relerin bütçesine girer. Ve acaba vali okul için, 
su için, yol için yapılmış bu yardımın içinden 
de araba almak yetkisine sahip midir, değil 
midir0 

CAVİT TKVFİK OK YAVUZ (Devamla) — 
Hayır hiçbir suretle mümkün değildir. Böyle 
bir tatbikata hiçbir vali arkadaşımız giremi-
yecektir. Ben şahsan karşısındayım. Böyle 
bir tatbikata giren vali, karşısında mutlaka bi
zi ve bütün bir memleketin muaheze odvn ten
kidini bulacaktır. 

MEHMET ALİ DHMİR {Tunceli) — Yal
nız şunu söylüyorum. Giden paralar özel ida
renin bütçesine yardım olarak girerse, bunu na
sıl ispat edeceksiniz? 

CAVİT TEVFİK OK YAVUZ (Devamla) — 
Bu paralar gitmeden Özel idareler bütçeleri tan-

- W } -
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zim edilir ve hu bütçeler vekâletçe görülür. Bu 
i t ibarla hangi vilâyetin özel idare bütçesinin 
müsaidolduğu veya olmadığı içişleri Bakanlı
ğınca sarahat le bilinmektedir. Bu sebeple böy
le bir endişe varit değildir. 

BALKAN - - Sayın Demir, özel kaynak-

BAŞKAN --• Oturumu açıyorum. Vakit ge
cikmiş o lduğundan, yarın Ki . (i . 1W>5 Oar-

(I) 626 S. Sayılı basmayazı 25 . 5 . 1965 yünlü 
S6 ncı Birleşim tutanağına bağlıdır. 

hırla yard ım kaynaklar ı bütçede görülür. 
Tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Tü

münü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığının her iki kanunun ela 
kendileri için hayırlı olmasını temenni ederim. 

samba gi.iııii saat I4,:>0 daki T. B. M. M. Bir
leşik toplantıs ından sonca toplanmak üzere 
Bi r I esi m i kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 19,12) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
6. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı mad

delerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı 
hükümler eklenmesine dair kanun kısanlarının, 
havale edildiği komisyonlardan seçilerek on üye
lik bir (leçiei Komisyonda yörüşülmesi hakkın
daki Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi (MilleI Merisi İ/HU; Cumhuriyet Se
natosu 1/561) 

BALKAN1 —- Bir önerge var, okutuyorum 

Yüksek Başkanlığa 
Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümle

rinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hü

kümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
havale olunduğu Anayasa ve Adalet ile İçişleri 
Komisyonlarından seçilecek beşer üyeden kuru
lu bir Geçici Komisyonca görüşülmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 
Aydın 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALKAN •--- Seçim Kanununun te tkiki için 

10 kişiden müteşekkil bir Geçici Komisyon ku
rulması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... lOtmivenler... Kabul edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

,V. —- Millî İstihbarat Teşkilât kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
(rcçiei Komisyon raporu (Afillet Meclisi 1/-151; 
Cumhuriyet Senatosu t/525) (S. Sayısı: 626) (1) 

BAŞKAN -- MtT Kanununun müzakeresi

ne geçiyoruz, efendim. Birleşim gizli olarak 
devam edecektir. Eski karar ın devamıdır . Sa
lonların tahliye1 edilmesini rica edeceğim. 

Kapanma saati : 17,25 

İ K İ N C İ O T U R U M 
7. — GİZLİ OTURUM 

(İkinci o tu rum gizlidir.) 

KÂTİPLER 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 19,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
Kudret Bayhan (Niğde), Mustafa Yılmaz înceoğlu (Afyon Karahisar) 
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Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. —\ Cumhuriyet Senatosu üyeleri Halil 
Ağar, Şeref Kayalar ve Sedat Çumralı'ya izin 
verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi (3/428) 
B - Î K l f Ol DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SOBÜLAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X 1.:— Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta

sarısının! Millet Meclisince kabul olunan nıetni 
ve Geçiol Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/451; Cumhuriyet Senatosu 1/525) (S. Sayısı : 
626) [Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 9. |7.1965) 

IV 
A - HJAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - JTÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

) GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

. V 
İKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK IŞLER 
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 

İŞLER 
X l . i— Kat mülkiyeti kanunu tasarısının 

Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Sejıatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/516; Cumhuriyet Sena
tosu 1/523) (S. Sayısı : 623) [Dağıtma tarihi : 
14 . 5 . 

2. — 
1965] (Bitiş tarihi : 26 . 6 . 1965) 
Taşıt Kanununda değişiklik yapılması 

hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 

kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İbişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları raporla
rı (Millet Meclisi 1/566; Cumhuriyet Senatosu 
1/541) (S. Sayısı : 634) [Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1965] 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçiş
leri ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/704; Cumlhuriyet Senatosu 
1/553) (S. Sayısı : 638) [Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1965] 

X 4. — 1 . 7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Damga 
Vergisi Kanununun 2 sayılı tablosunun V ne i 
bölümünün 18 nci fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 2/803; Cumhuriyet Se
natosu 2/157) (S. Sayısı : 635) [Dağıtma ta
rihi :8 . 6 . 1965] 

5. — Uzman Jandarma kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum-
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/479; Cumhuriyet Senatosu 1/552) 
(S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarhii : 9 . 6 . 1965) 

X 6. — 150 milyon liralık madenî ufaklık 
para bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/651; Cumhuriyet Senatosu 1/546) 
(S. Sayısı : 640) [Dağıtma tarihi : 9 6 . 1965] 





Dönem : 1 
Toplamı i 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Taşıt Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/566; 

Cumhuriyet Senatosu 1/541) 

{Not : Mi$et Meclisi Sıra Sayısı : 693) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7137-40386 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 4 . 5 . 1965 tarihli 97 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
îşari oy il(* kabul edilen, Taşıt Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fııad Sirmen 

Not : Bu tasan 16 . 10 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 6. 1, 10, 11. 2, 10. 3 ve 4.5. 1965 tarihli 34, 54,55, 72 ve 97 nci birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 693) 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 3.6. 1965 

Esas No: 1/541 
Karar No: 77 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 4 . 5 . 1965 tarihli 97 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
îşari oy ile: kabul edilen, Taşıt Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı, ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonun] uzda tetkik ve müzakere olundu, 

1. Valilik makamının ehemmiyeti ve özellikle yabancı misafirleri il çevresinde "Devleti temsil 
niteliği dikkate alınarak 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı cetvelde «il valileri» ne ait binek taşıtı
nın (1) saydı cetvele nakledilmesi, 

2. İhtilaçların zamanında karşılanması bakımından, yazışma ve gecikmelere meydan verme
mek maksadiyle, dairelerin, diğer satmalnıalarda. olduğu gibi taşıtlara ait bedellerinin de Maliye 
Bakanlığı Bütçesi yerine kendi bütçelerine konması, 
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3. il valileri ve kaymakamlıklar taşıtlarının ve bunların onarma ve işletme masrafları ihtiva 

eden kanun tasarısı, Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve Millet Meclisi metninin aynen kabu
lüne karar verilmiştir. 

Havalesine uyularak Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buynrulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Muğla, Ordu Sivas Tabiî Üye 

II. Menteşeoğlu E. Ayhan Z. Önder E. Acuner 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. îzmir Maraş 
ASY. (Ulrsoytrak O. Koksal Ö. L. Bozcah N. Evliya 

Samsun Eskişehir Konya Zonguldak 
R. Rendeci Ö. Ucuzal S. (Jumralı Â. Eyidoğan. 

Malatya 
M. Z. Tulunay 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 3 . 6 . 1965 

Esas No. : 1/541 
Karar No. : 51 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 4 Mayıs 1965 tarihli 97 nci Birleşiminde öncelik ve , ivedilikle görüşülerek: 
işari oy ile kabul edilen, Taşıt Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı, Mil
let Meclisi Başkanlığının 5 Mayıs 1965 tarihli ve 7137-40386 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 3 Haziran 1965 tarihli Birleşiminde İçişleri" 
Bakanı da hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Taşıt Kanununda değişiklik yapılarak; 
a) 237 sayılı Kanunun (2) sayılı cetvelinde gösterilen «il valilerine» ait binek taşıtının, umumi 

protokol esasları gerekçesiyle aynı kanunun (1) sayılı cetveline nakledilmesini, 
b) Bahse konu kanunun 10 ncu maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan genel 

bütçeye dâhil daireler için satmalmacak taşıtlara ait ödeneklerin, alımlarda karşılaşılan mahzur 
ve gecikmeleri bertaraf edebilmek gerekçesiyle bunların kendi bütçelerine konulmasını, 

c) «ti valilerine» ait taşıtların zaruret halinde ve bu makamların faaliyetlerinin genellikle 
özel idare işlerine yönelmiş olması gerekçesiyle ve İçişleri Bakanlığınca lüzum görüldüğü takdir
de, özel idare bütçelerinden de satmalmmasınm sağlanmasını, 

d) Sözü edilen kanunun 12 nci maddesinde sarahat bulunmadığı gerekçesi ile taşıtların işlet
me ve onarma masraflarının kendi kurumları bütçesine konacak ödeneklerle karşılanacağının 
belirtilmesini, 

e) Yukarıda (d) fıkrasında belirtiğimiz ödeneğin tükenmesi halinde valiler ile kaymakamlara 
ait taşıtların özel idare bütçelerinden de karşılanabil m esini, 

Öngörmektedir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 634 ) 
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Bu esasları ve gerekçeleri ihtiva eden tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Milet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabnl edil

miştir. 
IH - Tasarının, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
tçcl 

C. T. Okyayuz 

Ankara 
N. Ağırnaslı 

Başkan ve kili 
Ankara 

M. Ulusoy 

Çorum 
A. Çetin 

^\\ Kanunda Sözcü 
Kayseri 

/ / . Dikeçligil 

İstanbul 
E. Adalı 

İstanbul 
0. Z. Gümvşoğlu 

Yozgat 
İ. Yeşilyurt 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Taşıt Kanununda değişiklik yar 
puması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5.1.1961 tarihli 
ve 237 sayılı Taşıt Kanununa 
bağlı (2) sayılı cetvelde «ü 
valileri» ne tahsis edilen binek 
taşıtı aynı kanunun (1) saylılı 
cetveline nakledilmiştir. 

MADDE 2. — 237 sayılı Ta
şıt Kanununun 10 ncu madde
sinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Genel bütçeye dâhil dairele
rin satmalâbilecekleri taşıtların 
bedelleri kendi bütçelerinde özel 
bir tertibe i konulur. Ancak bu 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de yazılı «il valileri» taşıtları, 
İçişleri Bakanlığınca lüzum gö
rüldüğü takdirde, gelir duru
mu müsaidfolan il özel idare 
bütçelerinden de satınalmabi-
lir. 

MADDB 3. — Aynı kanunun 
12 nci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Bu kamınla (kullanılmasına 
cevaz verilfen taşıtların işletme 
ve onarma}masraflariyle vasıta-

Cuhuriyet Senatosu İçişleri Ko
misyonunun kabul ettiği metin 

Taşıt Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
Kabul ettiği metin 

Taşıt Kananımda değişiklik ya
pılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi j MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen j metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. • kaibul edilmiştir. 

C. Senatosu ( 8. Sayısı : 634 ) 



Al. Meclisinin kabul ettiği metin 

yi kullanacak personelin her 
türlü istihkakları, taşıtın satm
alı ndığı kurumlar bütçelerine 
koıuıtaıcak ödeneklerle karşıla
nır. Ancak, bu kanuna bağlı 
(I) sayılı cetvelde yazılı, «ti 
valileri» taşıtları ile (2) sayılı 
cetvelde yazılı «••kaymakamlık
lar» taşıtlarının onarma ve iş
letme masrafları, genel bütçeye 
konulan ödeneği tükendiği tak
dirde, özel idare bütçelerinden 
de karşılanabilir. 

MADDE 4. -~ Bu kanun ya
yımı tariüinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. --•- Bu kanunun 
^hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(J. S. İçişleri Ko. Bütçe ve Plân Ko. 

MADDİ; 4. Milet Meclisi 
•metninin 4 ncü maddesi aynen 
kaıbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Milet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - - Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddasi aynen 
kabul edilmiştir. 

•«•*» 

O. Senatosu (S . Havisi • (İ34 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 638 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/704; 

Cumhuriyet Senatosu 1/553) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 883) 

Millet} Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 0156-51902 

24 . 5 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 21 . 5 . 1965 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile ^abul edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması hakkıdda kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 2.7. 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 30. 4 vş 21 . 5 . 1965 tarihli 96 ve 111 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 883) 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Momisyonu 

Esas Np. 1/553 
Karar No. 78 

İçişleri Komisyonu raporu 

3.6. 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21 . 5. . 1965 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabule edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sarılı cetvel ile tadil ve eklerinin içişleri Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı; ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu: 



Anayasa Mahkemesi, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 6422 sayılı Kanunla değişik (B) 
fıkrasının son bendinin Anayasaya aykırılığı dolayısiyle iptal etmiş bulunmaktadır. İptale takad
düm eden devrede, 39 (B) ye göre re'sen emekliye sevk edilmiş bulunanlar, en yüksek idari kaza 
mercii olan Danıştaydan emekliliklerinin iptaline dair karar almış bulunmaktadırlar. 

Bunlardan içişleri Bakanlığı teşkilâtında ola^arm, müktesep durumlarına göre memuriyetlerine 
iadeyi sağlamak ve dolayısiyle idari yargı merciinden ısdar olunan ilâmların infazına imkân vermek 
amaciyle hazırlanmış olan kanun tasarısı, komisyonumuzca da benimsenmiş ve netice olarak Millet 
Meclisi metninin aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesine uyularak Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

Başkan 
Muğla 

H. Menteşeoğlu 

Tabiî Üye 
8. Gür soy tr ak 

Samsun 
R. Renderi 

Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
0. Koksal 

Eskişehir 
ö. Ucuzal 

Kâtip 
Z. Önder 

İzmir 
ö. L. Bozcalt 

Konya 
8. Çumrah 

Malatya 
M. Z. Tulunay 

Tabiî Üye 
E. Acuner 

Maraş 
İV. Evliya 

Zonguldak 
A. Eyidoğan 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/553 
Karar No. : 50 

Yüksek Başkanlığa 

3 . 6 . 1965 

Millet Meclisinin 21 Mayıs 1965 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Devlet memurlan aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 24 Mayıs 1965 tarihli ve 9156 - 51902 sa
yılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 3 Haziran 1965 
tarihli Birleşiminde İçişleri Bakanı da hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 6.122 sayılı Kanunla değişen 39 ncu 
maddesinin 6422 sayılı Kanunla değiştirilen (B) fıkrasına istinaden emekliye sevk edilip, yargı merciin
ce emeklilikleri iptal olunan valilerin, kanuni haklarının iadesi için gerekli olan kadro ihtiyacını 
karşılamak üzere getirilmiştir. 

Bilindiği gibi, 5434 sayılı Kanunun sözü edilen 39 neu maddesinin (B) fıkrası, Anayasa Mahke
mesinin 30 Ocak 1963 tarihli ve esas 1962/262, karar 1963/21 sayılı kararı ile iptal olunmuş ve 
ilgililer gerek kazai mercie (Danıştaya) ve gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma 
Komisyonuna müraeaatte bulunmuşlardır. Başvurulan bu iki merci de re'sen emekliye ayırmada 
idarenin, görülen lüzum gerekçesi objektif vakıalara istinadetmiyenlerin emekliliklerinin iptali* 
ne karar almıştır. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 638 ) 
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Kazai gensin kararma Uyulması ve yerine getirilmesi Anayasal bir zaruret olduğu halde, 

kadro yetersizliği buna imkân vermemektedir. Tasarının gerekçesinde de işaret edildiği üzere, 
bu gibilerin eski durumlarına muadil kadrolar tahsisi ile bir görevde istihdam edilmeleri de müm
kün olmamaktadır. 

Bu! gerekçeyle ve kanun ile kadro istihsaline gidilmiştir. 
Tasarı -j Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
I î -* Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri ve cetveli Komisyonumuzca da aynen kabul 

edilmiştir. 
HÎ - Tjasarııiin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması da kir&rlaştirılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
içel Ankara Kayseri İstanbul 

C. T. Okyayuz M. Vlusoy II, Dikeçligil O. Z. Gümüşoğlu 

Ankara Çorum îstanbul Yozgat 
N. Ağırnash A. Çetin E. Adalı t. Yeşilyurt 

C. Senatosu (S. Sayısı : 638 ) 
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Millet Meclisinin kabul 

ettiği metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (i) 
sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin İçişleri Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3656 sayılı Ka
nuna Ibağlı (1) sayılı cetvel ile 
tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı kısmına ilişik cetvelde 
derece, -unvan, aded ve aylıkları 
gösterilen kadrolar ilâve edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu içişleri 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin, 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayüı Kanuna bağlı (1) 
sayûı cetvel İle tadil ve ekleri
nin İçişleri Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
cetvel aynen kabul edilmiştir, 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabuü ettiği metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
min İçişleri Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Not : Millet Meclisince kabul 
edilen cetvel aynen kabul edil
miştir. 

Millet Meclisinin kabul ettiği cetvel 

CETVEL 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

îlleı 

1 Vali 
2 Vali 
3 Vali 

2 000 
1 750 
1 500 

«•» 

C. Senatosu (S. Sayısı : 638 ) 


