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gündem dışı söz istediği 16 ncı Birleşimde 
konuşma mevzuunu açıklaması sırasında 
Başkanın, bir argo deyimi olan, «Nutuk 
çekmeye yetkili değilsiniz» tarzındaki hita
bının Başkanlık kürsüsüne getirilmesinden 
üzüntü duyduğunu belirten demeci. 532:533 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen üye 
Tayfur Sökmen'in; solcu bir kısım yazar 
ve düşünürlerin, muhtelif sebeplerle, Ame
rika Birleşik Devletleri aleyhine açıkları 
kampanyanın memlekete zarar vereceğine 
dair demeci. 533:535 

3. — İstanbul Üyesi Osman Zeki Gü-
müşoğlu'nun; Karayolları personelinin gre
ve başlamalarının yurt çapında yapacağı 
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NEL KURULA SUNUŞLARI 537 
1. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

nın; Ta'biî üyelerden Mucip Ataklı, Ekrem 
Acuner, Suphi Karaman, Sezai O'Kan ve 
M. Şükran özkaya'nın yasama dokunul
mazlıklarının kaldırılması hakkında Cum
huriyet Senatosunca alınan kararın Ana
yasaya aykırı görüldüğünden iptaline ka
rar verdiğine dair tezkeresi (3/740) 537 
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3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/547; Cum
huriyet Senatosu 1/913) (S. Sayısı : 1178) 
İkinci oylaması. 538,572:573 

4. — Ankara Üniversitesi 1968 yık Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
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çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
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(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin imar 
ve İskân Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 
kısımlarına 49 900 000 liralık ek ödenek 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Adalet 
Bakanı Hasan Dinçer'e, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okun
du, bilgi edinildi. 

Başbakan Süleyman Demirel'e, Karaçi'ye ya
pacağı resmî ziyaretten dönüşüne kadar, Ada
let Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik etmesine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi 
edinildi. 

Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çaglayangil'e, 
Karaçi'ye yapacağı resmî ziyaretten dönüşüne 
kadar, Devlet Bukanı Seyfi öztürk'ün vekillik 
etmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
okundu, bilgi edinildi. 

Bor Minarelleri Araştırma Komisyonunun 
çalışmalarını bitirdiğine ve raporunun hazır-

Sayfa 
verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/566; Cumhuriyet Senatosu 1/918) 
(S. Sayısı : 1183) ÎMnci oylaması. 538,582:583 

15 — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 538 
1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/590; Cumhuriyet 
Senatosu 1/928) (S. Sayısı : 1185) 538:540, 

584:585 
2. — Mülki idare amirliği tazminatı 

hakkında kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 2/495; Cum
huriyet Senatosu 2/254) (S. Sayısı : 1184) 540: 

567 
3. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/598; Cumhuri
yet Senatosu 1/933) (S. Sayısı : 1190) 567:571 

6 — DÜZELTÎŞLER. 571 

landığına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
okundu, bilgi edinildi 

Günlük ihtiyaçlar için kullanılmakta bulu
nan yakıtlar hakkında, taşıdığı hayati ehem
miyet sebebiyle, bir Cumhuriyet Senatosu araş
tırması yapılmasını istiyen Güven Partisi Gru-
pu Başkanvekili Fehmi Alpaslan ve arkadaşla
rının önergesi okundu ve Başkan içtüzüğün 
134 ncü maddesine göre işlem yapılacağına bil
dirdi. 

özel Yüksek Okullar Araştırma Komisyo
nu Başkanlığına istanbul Üyesi Cemal Yıldı-
rım'm ve Sözcülüğüne de Afyon Karahisar 
Üyesi Kâzım Karaağaçoğlu'nun seçildiğine ve 

özel Yüksek Okullar Araştırma Komisyonu 
Sözcülüğüne seçilen Afyon Karahisar Üyesi Kâ
zım Karaağaçoğlu'nun görevinden istifa etti-
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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ğine dair, adı geçen Komisyon Başkanlığı tez
keresi okundu, bilgi edinildi. 

4753 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi görüşüldü ve teklifin 
kanunlaşması, açık oyla kabul olundu. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1938 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması; 

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması; 

Ankara Üniveristesi 1968 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması; "" 

Ankara Üniveristesi 1968 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması; 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1968 yılı bütçesine ek Ödenek verilmesi; ve 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin imar ve iskân Bakan
lığı ile Maliye Bakanlığı kısımlarına 49 900 000 
liralık ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun 
tasarılarının görüşmeleri bitirilerek açık oya 
sunuldu. Yapılan ayrım sonunda yeter sayı 
bulunmadığından, tasarıların gelecek birleşim
de tekrar açık oya sunulacağı bildirildi. 

7 . 1 . 1969 Salı günü saat 15,00 te toplan
mak üzere birleşime saat 19,55 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 
Mehmet Ünaldı Sadık Artukmaç 

Kâtip 
Mardin 

Abdülkerim Saraçoğlu 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh

met özgüneş'in, LCC Language And Culture 
Center isimli özel öğretim kurumunun kanun
suz faaliyetlerine dair, yazılı soru önergesi 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/504) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüneş'in, istanbul'da LCC Language And 

Culture Center isimi altında faaliyette bulunan 
özel öğretim kurumuna dair, yazılı soru öner
gesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/505) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Çimento Sanayiinin geliş
tirilmesine dair, yazılı soru önergesi Sanayi Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/506) 

2. — GELEN KÂĞITLAS 

Tezkere 
1. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lütfi 

Bilgen'in yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (3/739) (Anayasa ve Ada
let Komisyonuna) 

Raporlar 

2. — Mülki idare amirliği tazminatı hakkın
da kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Mil
let Meclisi 2/495; Cumhuriyet Senatosu 2/254) 

(S. Sayısı : 1184) [Dağıtma tarihi : 6 .1 . 1969] 

3. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/590; Cumhuriyet Senatosu 
1/928) (S. Sayısı : 1185) 

4. -— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/598; Cumhuriyet Senatosu 
1/933) (S. Sayısı : 1190) 

— 531 — 



C. Senatosu B : 17 7 . 1 . 1969 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Âdil ünlü (CumhurbaşkanıncaS. Ü.) 

BAŞKAM — Muhterem senatörler, 17 nci Birleşimi, acıyorum. 

S. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklarca yapıldı.) 

1. — Tabii Üye Mehmet Özgüneş'in gün 
dem, dışı söz istediği 16 nci birleşimde konuşma 
mevzuunu açıklaması sırasında Başkanın, bir ar
go deyimi olan, «nutuk çekmeye yetkili değilsi
niz» tarzındaki hitabının Başkanlık kürsüsüne 
getirilmesinden üzüntü duyduğunu bcdirten de
meci. 

BAŞKAN — Geçmiş tutanak üzerinde söz 
istemi mevcuttur. Saym Mehmet özgüneş, sa-
tıâlinize söz vereceğim. Yalnız müsaade ederse
niz geçmiş tutanak hakkında söz hududu n u iı£ü-

yin eden 115 nci maddeyi okumak istiyorum, 
«Cumhuriyet Senatosunda iki çedt tutanak 

tutulur. Tam tutanak, bu tutanak görüşmeleri 
olduğu gibi kapsamak üzere Tutanak Dergisi 
ile ve icabında Resmî Gazete ile yayınlanır. Bu 
tutanağa itiraz halinde itiraz edenlerin ilk bir
leşimde söz alması veya Başkanlığa gönderece
ği bir yazmm gelecek Tutanak Dergisinin so-
una aynen konması sureti ile düzeltilmesi lâzım
dır.» Bu hudut içerisinde zatıâlilerinize söz ve
riyorum. Buyurunuz Saym Mehmet özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Saym 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri, 2 Ocak 1969 günkü oturumda, oturuma ait 
tutanaklarda iki hatanın düzeltilmesi için huzu
runuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

O günkü oturumda 4 aydan beri eğitim öde
neği alamıyan öğretmenlerin durumu üzerine 
Hükümetin dikkatini çekmek için gündem dışı 
bir söz istemiştim. Oturumu idare eden Saym 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, görüşme
leri açıyorum. 

Başkanvekili, bunun ancak bir sözlü soru mev
zuu olaibleeeğini belirtmiş, ben de oturduğum 
yerden, meselenin müstaceliyeti dolayısiyle söz
lü soru için bekliyecek takati olmadığını, bina
enaleyh, ancak gündem dışı söz ile Hükümetin 
dikkatini çekmem lâzımgeldiğmi ifade etmiş 
idim. işte bu zaman Saym Başkanvekili aynan 
tutanağa göre şöyle söylemişlerdir. 

«BAŞKAN — Efendim, oradan nutuk çekmi-
ye mezun değilsiniz.» 

Arkadaşlarım, nutuk çekme, tâbiri bir argo 
tâbiridir. Sokak muaşeretinde dahi yadırganan 
bir argo tâbirinin bir Başkanveilinin diliyle Se
nato Başkanı kürsüsüne kadar getirilmesi karşı
sında üzüntü duyuyorum. Senato Başkanlığı 
kürsüsünde yalnız temiz Türkçe konuşulur. Bir 
Başkanvekili bu kürsüden argo ile hitabetmeme-
liydi. Düzeltilmesini istediğim birinci hata bu
dur. 

İkinci hata arkadaşlarım, bu argo tâbiri, nu
tuk çekme tâbiri köy meydanlarında seçmen 
kandırmak için, domogoji yapan bası politika
cılar için kullanılır. Benimle uzaktan, yakın
dan hiçbir alâkası yoktur. Bu memleketin ev
lâtlarını, öğretmenlerin haklarını savunmak için 
gündem dışı söz istiyen bir senatöre karşı, «nu
tuk çekme» tâbiri kullanılamaz. Ben haksızlığa 
karşı nutuk çekmem. Ne çekeceğimi çok iyi 
bilirim. 

Saygılarımla. 

4. — D3MEÇLER YE SÖYLEVLER 
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BAŞKAÎT — Efendim, gündem dışı söz ta
lepleri var. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İçel ilimiz ve dolaylarında vukubulan su 

baskınları ile ilgili âcil tedbirler üzerinde grupu-
muz adına maruzatta bulunmak üzere gündem 
dışı söz verilmesini saygı ile arz ve istirham 
ederim. 

Güven Partisi Grup Başkanvekili 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan?.. Burada mev
cut değiller. Haddi zatında, talep de Tüzüğe 
uygun değildir. Çünkü, içtüzüğün 54 ncü mad
desi gereğince, gündem dışı söz ancak üyeye ve
rilir, grup adına verilemez. 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur 
Sökmen'in; solcu bir kısım yazar ve düşünürlerin, 
muhtelif sebeplerle, Amerika Birleşik Devletleri 
aleyhine açtıkları kampanyanın memlekete zarar 
vereceğine dair demeci. 

BAŞKAN — Bir diğer talop var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Yüce katına 
Solcu bir kısım yazar ve düşünürlerin, şu 

veya bu sebeple dost ve müttefikimiz Amerika 
aleyhine açtıkları kampanyanın, memleketimi
ze zarar vereceği kanaati ile gündem dışı ma
ruzatta bulunmama müsaadelerinizi saygiyle 
rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Üyesi 
Tayfur Sökmen 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sökmen. Sa
yın Sökmen, gündemimizin ne kadar yüklü 
olduğunu nazarı itibara alarak maruzatınıza 
bu imkânlar dâhilinde ehemmiyet vermenizi 
istirham ederim, efendim. 

TAYFUR SÖKMEN ('Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Dünkü müessif hâdise hakkında bir 
mâruzâtta bulunmıyacağım. Çünkü mahkemeye 
intikal ettiğini zannediyorum. O hususta gele
cek konuşmamda arzı malûmat edeceğim. Şim
di, başka şekilde maruzatta bulunacağım. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, Atatürk 
Türfkiyesi kurulurken bir köşesinde omuzların
da tuğla veya kerpiç taşımakla haz duymuş 

ve duymakta olan emektar bir vatandaş olarak 
hayret ve üzüntü ile arz etmek istediğim mese
le, üç profesör, altı doçent, 20 asistan, dört 
doktordan mürekkep bir ilim beytimiz Ame
rikanın Türkiyeye gönderdiği Büyük Elçi Ro-
bert Commer'in itimatnamesinin kabul edil
memesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir 
telgrafla rica etmişlerdi. Teessüs etmiş birtakım 
siyasi, idare ve içtimai kaidelerin aksine ba
husus bir ilim heyetinin şu veya bu hissin tesi
rinde kalarak hareket etmemesi icalbederdi. 
Çünkü, dünyanın her yerinde bir Devlet diğer 
bir Devletin nezdine sefir gönderirken filân 
adamı size sefir göndereceğim ne diyorsunuz 
diye Sorar. Bu devlet de gönderilmek istenen 
sefiri kabul ediyorum diye cevap verirse sefir 
gönderilir veya gelir. 

İşte Amerikan Büyük Elçisi de bu suretle 
memlektimize gönderilmiş veya gelmiştir. Va
ziyet böyle olduğu halde vaktiyle medrese sof
talarının yaptıkları gibi, şimdi de Üniversiteye 
mensup gayrimesul bir ilim heyetinin «sefiri 
istemezük» diye telgraf çekmesi üniversite 
gançlerinin sefiri getiren uçağı taşlaması, sol
cu muharrirlerin nizam bozucu tahrikidir yazı 
yazması en azından yersiz ve manasızdır. 

Arkadaşlarım, aziz Atatürk'ün ^in müşkilât 
içinde kurtarıp kurduğu ve koruduğu Türkiye 
Cumhuriyeti, sokaktan ve gazete sütunlarından 
hattâ gayrimesul üniversiteli bir heyetle idare 
edilmez ve edilemez. 

Atatürk Türkiyesi her devirde, Büyük Mil
let Meclisinin seçtikleri meşru ve mesul Hü
kümetler tarafından idare edilir. Nitekim azaız 
Atatürk, ta 1920 den 1923 senelerinin en ümit
siz ve kara günlerinde T. B. M. M. nin seçtiği 
hükümetlerle Türkiyeyi idare ederek bütün 
cihanın takdir ve hayranlığını kazanmıştı. 

Muhterem arkadaşlarım, haddi zatında 
Amerikanın CİA teşkilâtı her Devlette olduğu 
gibi istihbarat ile de uğraşır. Nitekim her Dev
le!; istihbarat ile uğraşan memurlarından, di
ğer Devlet nezdine sefir gönderdiği gibi, bizim 
istihbaratın başında bulunan dört tanesini de 
yabancı devletlere Büyük Elçi olarak gönder
dik. Bu devletlerin ne yasarlarından, ne öğren
cilerinden, ne de öğreticilerinden safiri isteme-
z'ük diye bir reaksiyon görülmemblir. Okuduk
larımıza ve anlattıklarına göre, CİA 1ar dünya 
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yüzünde müesses nizam aleyhine yayılmakta 
olan komünizm âfetini önlemek veya yapacağı 
mazarratları tesirsiz bırakmak için çalışır. Bu 
itibarla fen teşkilâtın amansız haismı taoiatiyle 
komünizm âfetini yayan S. S. Cumhuriyetleri
dir. O halde nasıl ki NATO ittifakından çık
mamızı istemek S. S. Cumhuriyetlerinin amali
ne hizmet sayılıyor ise, CİA da çalışmış se
firi veya memurları istememekte S. S. Cum
huriyetlerinin arzusuna hizmet mânasına alı
nabilir. 

Arkadaşlarım bu münasebetle tarihi bir 
olaydan bahsetmeyi lüzumlu gördüm. Sene 
1937 Hatay dâvası, Oenevredeki 'Milletler Ce
miyetinde görüşülürken, o zaman Hariciye Ve
kâleti Umumi Katibi olan, merhum Numan 
Menemencioğlunun riyasetindeki Türk Heye
tinde müşavir olarak bendeniz de bulunuyor
dum. Müzakere sırasında filân mesele hakkında 
Fransız heyeti şöyle bir teklifte bulunuyor. Bu 
hususta ne diyorsunuz diye Numan Bey benden 
sorardı. Bir gün yine şöyle bir suale, Fransız 
Heyeti ne istiyor neyi müdafaa ediyorsa, aksini 
müdafaa ebmek ve istemek bizim menfaatimiz 
icabatı olduğnu arz ettim. Verilen cevaba uyan 
Numan Bey Fransız heyetinin istediklerinin 
veya müdafaa ettiklerinin aksini savunmakla 
dâvamıza çok fayda sağlamışlardır. Şimdi de 
asırlardır memleketimizde gözü olan, fırsat bul
dukça da arzusunu yerine getirmek istiyen Şi
mal komşumuzun istemediğini istemek, müda
faa ettiklerinin aksini savunmak, mutlaka mem
leketimize fayda getireceğine göre, solcu yazar
lardan ve ilim heyetinden bir defacık olsun 
S. S. Cumhuriyetlerinin istemediklerini isteme
diklerini istemelerini ve beğenmediklerini, be
ğenmelerini rica ediyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, Montreux Anlaşması 
gereğince, Amerikanın 6 ncı Filosuna mensup 
iki harb gemisi boğazlardan geçip Karadenize 
gitmesi üzerine sağın ve solun umumî efkâr üze
rinde tereddüt ve endişe yaratmak için göster
dikleri heyecan ve telâş karşısında insanın gü
leceği geliyor. Nedir yaratılmak istenen heye
can ve telâş? Güya, füze yüklü uzun menzilli 
toplarla mücehhez ilci Amerikan gemisinin Ka-
radenizde gezmesi S. S. Cumhuriyetlerini tah
rik edermiş. Bu tarzda tahrik edilen Rusya 
da öfkesini bizden alırmıs. 

ilk bakışta vatanperverane sayılacak bu 
duygu muvacehesinde saygı ile eğilmek iktiza 
eder, ancak, S. S. Cumhuriyetlerinin de füze 
ve atom bombası yüklü 42 harb gemisinin bo
ğazlardan geçerek Akdenizi S. S. Cumhuriyetle
rinin bir gölü haline getirmesi ve Orta - Şarkı 
menfaat sahası ilân etmesi üzücü ve 'kışkırtıcı 
olmuyor da İM Amerikan gemisinin Karadenize 
geçmesi mi üzücü ve kışkırtıcı oluyor. Aslolan 
vatanperlik olduğuna göre kimsenin vatanper
verliğinden şüphe etmeye hakkımız yoktur. 
Ancak, tek taraflı mütalâa yürtülemez. Şimdi 
iki Amerikan gemisinin Karadenize geçmesi ve
silesiyle ve bunu bahane ederek tereddüt ve 
telâş yaratmak isteyenlerden soruyorum. 1945 te 
Türkiye'de Amerikan gemileri mi var idi de 
Karadenize geçmişlerdi veya Türkiye'de Ame
rikan hava meydanları mı vardı? NATO ca
miasında mı bulunuyorduk? Bilâkis Amerika, 
Rusya'nın müttefiki olup Almanları Rusya'nın 
yenmesi için ne kadar hizmet ve yardım etmiş
lerdir. Biz Rusya'yı perişan eden Alman ordu
larının Kafkasya'ya geçmesine mâni olduğumuz 
için Şimal komşumuz bu âiicenabane hareket
lerimizden ötürü minenttarlığmı beyan etmiş
ken, harb biter bitmez galibiyetin gruru ile göz
leri dönmüş olan S. S. Cumhuriyeti memnuni
yet beyan eden bildirilerinin daha mürekkebi 
kurumadan asırlık emellerinin tahakkuk ede
ceğini zannederek üç vilâyetimizle Boğazlar
dan üst istedikleri nasıl unutuluyor. 

Bu istek karşısnda Türk cengaverliğinin bir 
icabı olarak hayır demiş olmakla beraber, istek 
kâbusunun altında üzülyor idik. Tam bu sıra
da bugün birtakım kimselerin (Go Hom) diye
cekleri, Türkiye'yi düşman gösterilmek istenen 
Amerika'nın Cumhurbaşkanı Turuman'm Tür
kiye'ye tecavüzün Amerika'ya tecavüz sayıla
cağını resmen ilân etmesi Rusya'yı isteğinden 
vazgeçirdiği gibi bize de nefes aldırmıştı. 

Rusya, Stalin Rusyası olmayıp sulh içinde 
yaşamak istiyen Rusya'dır diye vatandaşları al
datmaya çalışanları Çekoslovakya faciası uya
rıp, utandırmamıza onlara söz söylemek fayda
sız olur. 

Hulâsa, aman kışkırtmıyaîım gibi sözler lâfı 
güzâftan ibarettir. Zira, ne kadar kışkırtmaz
sak ne kadar hürmetkar davranırsak davrana
lım S. S. Cumhuriyetleri bizim yalnız kaldığımı-



O. Senatosu B : 17 7 . 1 . 1969 O : 1 

zı anladığı takdirde «tozuttunuz» diye bizi bir 
anda yutuverir. 

Aziz arkadaşlarım, bu arada Amerika ile 
yapılan ikili anlaşmalarda veya iktisadi işbir
liğinde, haysiyetimizi, menfaatimizi rencde eder 
noktalar var ise, nitekim varolduğu iddia edil
mektedir, bunların da biran evvel düzeltilmesi 
vatanperverliğin icabıdır. Hepinizi saygiyle se
lâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sök
men. 

3. — İstanbul Üyesi Osman Zeki Gümüşoğ-
lu'nun, Karay olları 'personelinin greve başlama
larının yurt çapında yapacağı ekonomik ve sos
yal tesirlere grevin sona erdirilmesi hususun
da gerekli tedbirlerin alınmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteğinde bu
lunan diğer yazıyı okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Devlet Karayolları Genel Müdürlüğünde bu

gün başlıyan grev hakkında gündem dışı söz 
verilmesini saygı ile arz ve rica ederim. 

istanbul 
Osman Gümüşoğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gümüşoğlu. 
OSMAN GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler, Türkiye'miz
de herkesin, yurt kalkınmasının özlemi ve he
yecanı iğinde bulunduğu bir gerçektir. Bu ar
zunun var olması herkesin bu konuda heyecan 
ve iştiyak içinde bulunması elbette memleke
timiz için büyük bir kazanç meselesi olmü ita
dır. Ancak bunun yanında memleketimizin sos
yal ve iıktisadi yapısının ve gücünün gelişmesi 
için de her türlü imkânın şartların mevcudoldu-
ğu kabul edildiği halde, bunların gereği gibi 
değerlendirilemediği, gereği realize edileme
diği yolunda da yaygın bir kanaat mevcuttur. 

Aslında bu konuda mevcut olan üzüntü de 
zannımca yine memleket için bir kazanç bu
lunmaktadır. Çünkü, mesele teşhis edildikten 
sonra dert ve ıstıraplar bizzat idrak eclild'r-ten 
sonra ona tedbir ve çareler aramak daha ba
sit ve kolay bir mesele olmaktadır. Ancak, muh
terem arkadaşlarım, bu konuda tesrii tedbir
leri faaliyetler, kanuni tedbirler daha geç, da
ha ağır işlemektedir. Hemen hemen bütün mem-

1 leketerde bu konuda âcil tedbirler Hükümet 
kararnameleri ile alınmaktadır. Bugün Kara
yolları Umum Müdürlüğünde Hükümet karar
namesi ile, yani 10195 sayılı teknik personele 
ait kararname ile istihdam edilen ve yönetici 
kadro halinde çalışan kişilerin grevlerine iki 
saat evvel şahit olmuş bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, 1964 senesinin sonları 
idi galiba, yahut 1965 in sonu, alelacele Devlet 
Personel Kanunu Yüce Heyetinizde kanunlaştı, 
Bu Kanun ile Devlet hizmetinde çalışan me
mur, ücretli veya işçinin tabi bulundukları 
değişik statüleri birleştirmek, ahenksizliği ve 
adaletsizliği kaldıracak birtakım hükümler ted
vin edildi. Ve zannediyorum ki, malî hüküm
ler müstesna, bugün bunlar yürürlüktedir. 
Böylece Devlet sektöründe gerek sosyal hak
lar bakımından, ücrete tabi bulundukları sta
tü bakımından birtakım sendijkalist hareketle
rin haklılığını ortadan kaldıracak tedbirler 
bu kanunla gelmiş idi. Böylece kamu sektörün
de çalışan memur işçi ve ücretlilerin sendika 
kurabilmeleri, sendikalist faaliyetlerde bulun
maları, toplu sözleşmeler yapmaları ve böylece 
kamu hizmetinin aksamamasını gerektiren bir
takım faaliyetlere girişmeleri de bu kanunla 
ortadan kaldırıldığını zan ve tahmin eylemek
teyim. Halbuki, istiyoruz ve görüyoruz M, bir 
çok resmî sektöründe, kamu sektöründe çalışan 
işçilerle işverenler arasında hâlâ toplu sözleş
meler, birtakım ücret ihtilâfları devam edip 
gelmektedir. Zannediyorum ki, Personel Ka
nununun malî hükümleri ertelenmiş bulunduğu 
cihetle bu konuya taallûk eden bu kabîl görüş
meler ve sözleşmeler devam ettirilmektelir. 

Muhtsrem arkadaşlar, K - 10195 sayılı, yani 
dışarıda fazla ücret bulabilen ve k8.mii sektö
ründe çalışmayı arzu etmiyen bareme rıza gös-
termiyen teknik personele fazla ücret verebil
mesini teminen Bakanlar Kurulunun çıkardığı 
bu kararnamede hangi şartlarla, hangi halklarla 
kimlerin istihdam edilebileceğinin şekilleri tes-
bit edilmiştir. Böylece bu kararname hükümle
rine göre kamu sektöründe istihdam edilenle
rin tabi bulunduğu statü veya, haklar, yani me
mur ve işçiler bakımından derpiş edilen bir
takım hakların dışında ayrı bir statü halinde 
istihdam edilirler, ayrı şartlarla, işittim ki sa
bahleyin, bu sendikaya bağlı ki, dört grup 

I (halindeler, mütehassıs işçi, teknisyen, tekni-

http://k8.mii
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ker, mühendis ve yüksek mühendislerdir. Bun
lar derler ki, biz işçi miyiz, işçi isek 931 sa
yılı iş Kanununun işçiye sağladığı birtakım 
sosyal haklardan izin ve saireden istifade etme
miz gerekmektedir. Memur isek, memurlara 
bahşedilen birtakım yolluklar, harcırahlar, 
izin ve saire gibi birtakım haklardan da istifa
de etmemiz lâzımgelir derler. 

Muhterem arkadaşlar, sözümün başında 
gerçekten Türkiye'de herkesin yurt kalkınma
sı heyacanı içinde olduğunu ve bunun memle
ket hesabına büyük bir kazanç bulunduğunu 
ifade etmiştim. Ancak, Türkiye'de yeni bir 
zihniyet, yeni bir görüş âdeta bir celadet ve 
hamaset örneği gibi telâkki edilen bir husus 
daha vardır ki, o da şudur muhterem arka
daşlarım. Hükümet tasarruflarına karşı koy
mak sanki bir meziyetıniş gibi birtakım mües
seseler bu davranışın içinde bütün faaliyetleri 
devam etmektedir. Akıl ve mantık için elbet
te yol birdir. Kamu yararını gerektiren her 
türlü meselelerde herkesin aynı neticeyi bul
ması da mümkündür. Ancak, bu meselede 
dahi çetrefil ve değişik tasarruflar ve karar
lar bugüne kadar devam edegelmiştir. Meselâ 
muhterem arkadaşlarım, Devlet Demiryolla
rında bu kararname ile istihdam edilen bir 
grup işçi diyelim, hizmetli diyelim çünkü 
gerçekten ne işçidir, ne memurdur bu bir reali
tedir. iş mahkemesine müracaat eder, iş mah
kemesi kendilerini 931 sayılı İş Kanununun 
hükümleri içinde mütalâa eder, sendika kur
ma ve toplu sözleşmelere girişme haklarını ta
nır. Karayollarında çalışan, aynı kararname 
ile istihdam edilen bir grup aynı mahkemeye 
gider, aksine karar alır. iş mahkemesi der ki, 
siz 931 sayılı Kanunun kapsamı içinde buluna
mazsınız, bu itibarla 931 sayılı Kanunun işçi
lere tanıdığı sosyal haklardan faydalanamaz
sınız. Aslında ben dâvanıza da bakamam, bu 
konu Devlet Şûrasını ilgilendirir, bir Hükü
met tasarrufu tatbikatıdır, kendisini aynı za
manda görevsiz telâkki eder. Mesele Devlet 
Şûrasına intikal eder, Devlet Şûrası da der ki, 
hayır der; siz 931 sayılı Kanunun kapsamı için
desiniz, bu itibarla sizin bu konuya taallûk 
eden haklarınızın rüyet mercii adlî mahkeme
lerdir. Kanunda, 931 sayılı Kanun da, bu ko
nuda mahkemelerin vereceği kararın kesin ol
duğunu ifade eder. Mesele uyuşmazlık mah

kemesine intikâl eder. Uyuşmazlık mahkemesi 
de bu kararname ile istihdam edilenlerin işçi 
vasfında olmadıklarını, Devlet yönetiminde 
vazife aldıklarını, hattâ gerekçesi de şudur; 
arz edeyim aynen: «Hakları âmme hukukun
dan doğan hizmetliler toplu sözleşmeye gire
mezler ve sözleşmeye dayanmak suretiyle vâki 
olan tediyelerde Sayıştay tarafından vazedil
memek suretiyle iptal edilmiştir», ayrıca, Böy
lesine bir hüküm getirmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, işin statüsü 
ve hukukî yönü budur. Ama, bir de memleket 
için iraz ettiği bugünün zararlarını ifade et
meye çalışacağım. Efendim, bu grev sebebiy
le 191 aded sarnıçlı demiryolu vagonu gayri-
faal hale gelmiştir. Bugünden itibaren faali
yetleri durmuştur. Ayrıca iki aded tanker yi
ne personelin greve girmiş olması sebebiyle 
gayrifaal hale gelmiştir. Ve denir ki, bu bir 
ay devam ederse Batman Rafinerisinin stoku 
eriyecek, bu rafineri gayrifaal duruma gire
cek. Ayrıca yine bir kanuna göre trafik fen 
heyetinin muayenesinden geçmiyen yabancı 
taşıtların yurt içine girişi mümkün değildir. 
Bu grevin başladığı bugünden itibaren dışar
dan hiçbir vasıtanın yurt içine gelişi mümkün 
değildir. Ayrıca bu umum müdürlüğün bakı
ma ve yapıma taallûk eden bütün faaliyetleri 
durmuş bulunmaktadır. Böylece her hangi 
bir âfet sebebiyle yağmur veya sel sebebiyle 
trafiğe kapalı olan yolların açılması mümkün 
olmayacaktır. Belki bu akşam kar yağacak, 
kar yolları kapayacaktır fakat kar temizleme 
faaliyeti durmuş olduğu için yolların trafiğe 
açılması yine mümkün olmıyacaktır. Bu umum 
müdürlükte vatandaşın her türlü işlemi fiilen 
durmuş bulunmaktadır, ihaleler, Resmî Gaze
te ile ilân edilen ihaleler bu sebeple durmuş
tur, ihale komisyonları vazife görmemekte
dir. Böylece en büyük yatırımcı daireler ara
sında olan ve memleketin iktisadi gelişimi üze
rinde büyük etkileri bulunan bu umum müdür
lüğün faaliyetlerini devam ettirmek ve orada 
bağlamış olan grevi, îilhal devam eden grevi 
ortadan kaldırmak lâzımgelmektedir. Elbet 
Hükümet bu konuda gerekli tedbirleri alacak
tır. 

Meseleyi ben sadece bir kararname meselesi 
olarak görmekteyim. 

36 — 
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BAŞKAN — Zamanı tasarruf etmek imkâ
nı lütfen bahşediniz Sayın Gümüşoğlu. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Peki Başkanım, derhal bitireyim. 

Bu sendika topluluğunun bu hareketlerini 
yine Heyeti Vekilenin 10195 sayılı Teknik Per
sonel Kararnamesi gibi bir kararname ısdarı 
suretiyle bunlarla görüşüp birtakım izne, sos
yal haklara taallûk eden birtakım hakların ve
rilmesi suretiyle yeni kararname ile bu işin 
kaldırılmasında elbette hepiniz fayda mütalâa 
etmiş olacaksınız. Onların da haklı olan bir 
durumu vardır, onu da arz ve izaha mecburum. 

En küçük ücret alan bir işçiye iş akdinin 
feshi halinde feshi akit tazminatı ödendiği hal
de 155 liraya kadar günde yevmiye alan ve yö
netici kadrosu içinde büyük mesuliyet deruhde 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığının; 
Tabiî üyelerden Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, 
Suphi Karaman, Sezai O'Kan ve M. Şükran 
Özkaya'nın yasama dokunulmazlığının kaldnrl-
ması hakkında Cumhuriyet Senatosunca alınan 
kararın Anayasaya aykırı görüldüğünden ipta
line karar verildiğine dair tezkeresi (3/740) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, tezke
reler var; Sayın Kâtip üyeye okutuyorum efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cuırûuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Mucip 
Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, Sezai 
O'Kan ve M. Şükran özkaya'nın yasama do
kunulmazlıklarının kaldırılmasına dair Cumhu
riyet Senatosunun 12 . 12 . 1968 günlü ve 64 
sayılı kararınm iptali, Cumhuriyet Senatomu 
Üyesi 1. — Selâhattin özgür, 2. — Suphi Gür-
soytrak ve arkadaşları, 3. — Sırrı Atalay ve 
arkadaşları tarafından istenmekle, üç dosyanın 
birleştirilmesi suretiyle yapılan inceleme so
nunda : 

Yukarda adları gecen Cumhuriyet Senato
su Tabiî üyelerine yöneltilen isnadın ciddî ol
madığına, kararın bu nedenle Anyasanın 79 
ncu maddesinin gereğine ve Cumhuriyet Sena
tosu içtüzüğünün 140 ncı maddesine aykırı bu
lunduğuna ve bu yönden Anayasanın 81 nci 

etmiş olan kişilerin iş garantileri yoktur. Umum 
müdürlüğün her hangi bir şekildeki tasarrufu 
ile umum müdür yardımcısının, fen heyeti veya 
bakım heyeti gibi mühim dairelerin başında bu
lunan kişilerin iki satırlık yazı ile işlerinden 
alınması mümkündür. Ve bu kararnameye gö
re kendilerine en küçük mânada bir hak veya 
tazminatın ödenmesi bahis konusu değildir. 

Bu itibarla onları kısmen olsun teminat içi
ne sokacak yeni bir kararnamenin biran evvel 
yürürlüğe girmesiyle Karayollarında başlayan 
bu ataletin giderilmesini arz ve istirham ede
rim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gü
müşoğlu. 

GSNEL KURULA SUNUŞLARI 

maddesi uyarınca, 5 üyenin her biri bakımından, 
iptaline 2 . 1 . 1969 gününde 1968/79 - 1969/1 
sayı ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Anayasa Mahkemesi Ba?kanvekili 

Lûtfi Ömer Baş 

(C.H.P. ve Tabiî üyeler sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunul

muştur, efendim. 

2. — İçişleri Komisyonu Kâtipliğine Hakkâri 
Üyesi Necip Seyhan'ın seçildiğine dair Komis
yon Başkanlığı tezkeresi. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Komisyonumuz kâtip seçimine 10 sayın üye 

kaitılmış ve neticede Hakkâri Senatörü Sayın 
Necip Seyhan 10 oy ile kâtipliğe seçilmiştir. Arz 
olunur. 

Komisyon Başkanı 
Bursa 

Cahit Ortaç 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunul
muştur, efendim. 

Muhterem senatörler, yarın yani 8.1.1969 
Çarşamba saat 15,00 te T.B.M.M. Birleşik Top
lantısı vardır, bilgilerinize sunarım. 

Muhterem senatörler, gündeme geçiyorum 
efendim. 

>37 — 
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3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü- l-
dürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa- I 
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/547; Cumhuriyet Senatosu 1/913) (S. ! 
Sayısı : 1178) (1) j 

4. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması I 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis- j 
yonu raporu. (Millet Meclisi 1/560; Cumhuriyet 
Senatosu 1/914) (S. Sayısı : 1179) (2) 

5. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik mpılması \ 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu rapora. (Millet Meclisi 1/548; Cumhuriyet 
Senatosu 1/915) (S. Sayısı : 1180) (3) j 

6. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması \ 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis- j 
yonu raporu. (Mîllet Meclisi 1/564; Cumhuriyet 
Senatosu 1/917) (S. Sayısı : 1181) (4) 

7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi J 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis- j 

1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
3Ieclisi 1/590; Cumhuriyet Senatosu 1/928) (S. 
Sayısı : 1185) (5) 

BAŞKAN — Efendim, takrirler var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1185 sayılı 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı tabedilerek sayın üyelere dağı
tılmış bulunmaktadır. Tasarının önemine binaen 
gelen kâğıtlardan gündeme alınarak gündemde

ki, 2, 3, 4,) 1178, 1179, 1180 ve 1181 S. Sa
yılı basmayazılar 2 . 1 . 1969 tarihli 16 ncı Bir
leşim tutanağı sonundadır. 

(5) 1185 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nundadır. 

yonu raporu. (Millet Meclisi 1/563; Cumhuriyet 
Senatosu 1/916) (S. Sayısı : 1182) (1) 

8. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (Af2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerin İmar ve İskân Ba
kanlığı ile Maliye Bakanlığı kısımlarına 
49 900 000 liralık ek ödenek verilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 1/566; Cumhuriyet Se
natosu 1/918) (S. Sayısı : 1183) (2) 

BAŞKAN — Bu tasarıların 2.1.1969 tarih ve 
16 nöi Birleşimde müzakereleri ikmal edilmiş ve 
yapılan açık oylamasında toplantı nisabı temin 
edilemediğinden mezkûr kanun tasarılarının 
ikinci oylaması yapılacaktır. Açık oylama İç
tüzüğün 110 ncu maddesi gereğince icra edile
cektir. Müsaade ederseniz 110 ncu maddeyi oku
yorum : 

«Madde 110. — İtiraz edilmediği takdirde 
hademe tarafından kutuların dolaştırılması su
retiyle de açık oylama yapılabilir.» 

Muhterem senatörler, kullanacağınız beyaz 
oy, tasarının kabulünü, kırmızı oy tasarının 
reddini, yeşil oy çekimserliği ifade edecektir. 
Açık oylamaya başlıyorum, kutular hademe ta
rafından dolaştırılacaktır. 

ki diğer işlere takdimen öncelikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı yerine 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen 
sayın üye?... Yok. 

Önergede gündeme alınması talebi vardır, 
gündeme alınması talebini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Önergede öncelik teklifi vardır. Önceüiği 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

(1, 2) 1182, 1183 S. Sayılı basmayazılar 
2 . 1 . 1969 tarihli 16 ncı Birleşim tutanağı so
nundadır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Sayın Komisyon? Burada. Sayın Hükümet? 
Burada. 

Tasarının esbabı mucibesinin okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
arzu edenler... Okunmamasını arzu edenler... 
Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Sayın Mete buyurunuz. 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Ada
na) — Sayın Başkan, saygı değer arkadaşla
rım, bu kanun idare âmirlerine verilmekte olan 
maaş ve tazminatlarda bir denge sağlıyacağı, 
şimdiye kadar mevcut bir haksızlığı giderece
ği için tarafımızdan tasvip görmektedir. Yal
nız komisyon raporunda bu kanunu tasvibeder-
ken; 2 nci paragrafında şöyle bir şey söyle
niyor. «mülki idare âmirlerinin maddi yükle
rini kısmen hafifletmek, onore etmek...» 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete konuşmuş 
olduğunuz kanunu müzakere etmiyoruz efen
dim. 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Ada
na) — Özür dilerim efendim. 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim. 
MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Ada

na) — Şimdi, îçişleri Bakanı gelince ben de 
zannettim ki bu kanun görüşülüyor. 

BAŞKAN — Biz Hükümet olarak îçişleri 
Bakanını, burada mevcudolarak telâkki ettik 
efendim. 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Ada
na) — Takdimde anlıyamamışız efendim özür 
dilerim. 

BAŞKAN — Mümkündür efendim. Şimdi 
tasrih ediyorum efendim. 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Ada
na) — Peki o zaman söz istemiyorum efen
dim. îçişleri Komisyonu falan geldi, hangi ka
nundur öğrenelim o zaman. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler mevzu-
muz, müzakere ettiğimiz mevzu ile alâkalı ka
nun tasarısının ismini okuyorum. «1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu» 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Ada
na) — Özür dilerim saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
2 761 250 liralık aktarma yapılmıştır. 

(1) SAYILI CETVEL 
Bölüm Lira 

(A/l) 
Dışişleri Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 1 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 725 000 

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

14.000 Hizmet giderleri 1 511 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 786 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
Dışişleri Bakanlığı 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar. 1 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMÎSYONU ADINA 
YÎĞÎT KÖKER (Ankara) — Bir matbua ha
tası var efendim. Birinci maddede (A/l) ve 

i (A/3) işaretli cetveller var. Burada (A/2) ola
rak okundu, halbuki (A/3) olarak okunması 
lâzım. 

BAŞKAN — Doğru olarak okundu efen
dim (A/3) olarak okundu efendim. 

MADDE 2. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle-
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rin ilişik (2) sayılı cetvelde yazıHı tertiplerine 
397 300 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorunl. 

(2) SAYILI CETVEL 

(A/l) 

Maliye Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 40 000 000 

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

Millî Eğitim Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 111 000 000 

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

14.000 Hizmet giderleri 6 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 

Sanayi Bakanlığı 
21.000 Etüt ve proje giderleri 37 000 000 

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

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 200 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — ikinci maddeyi cetvelleriyle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarıyı açık oylarınıza arz ediyo
rum. Hademe tarafından kutular dolaştırıla
caktır. 

2. — Mülki idare amirliği tazminatı hakkın
da kamın teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 2/495; Cumhuriyet Senatosu 2/254) (S. 
Sayısı : 1184) (1) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mülki idare amirliği tazminatı hakkındaki 

kanun teklifi tabedilerek sayın üyelere dağı
tılmış bulunmaktadır. Teklifin önemine binaen, 
gelen kâğıtlardan gündeme alınarak gündem
deki diğer işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı Y. 

Ankara 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Efendim, takrir okundu. Tak
rirde, gelen kâğıtlardan tasarının gündeme 
alınması talebi var. Takrir hakkında söz isti
yen sayın üye? Yok. Gündeme alınması tale
bini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Takrirde öncelik talebi var. Oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Sayın komisyon? Buradalar. Sayın Hükü
met? Hazır bulunuyorlar. 

Efendim, raporun okunup okunmamasını 
oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Raporun okun
maması kabul edilmiştir efendim. 

(1) 1184 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın I 
üye? Sayın Yılmaz Mete, buyurunuz efendim. J 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) | 
— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım, ida
re âmirlerine ödenmekte olan maaş ve tazmi-
natlardaki dengesizliği ortadan kaldıracak olan 
ve idare âmirlerine kısmen maddi menfaat sağ-
lıyacak olan bu tasarının lehindeyiz. Ancak 
komisyon raporunda bahsedilen mülki idare 
âmirlerinin maddi yüklerini kısmen hafiflet
mek, onore etmek, hizmetten ayrılmalarını ön
lemek, daha iyi elemanların hizmete tâlibol-
malarmı sağlamak maksadiyle sözlerimi biraz 
eleştireceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, idare âmirlerinin 
bildiğiniz gibi bir ilde bütün kanunların en iyi 
tarzda uygulanmasını, bütün dairelerin iyi bir 
tarzda çalışmalarını, uygulamalarını sağlamak, 
dairelerin iyi bir tarzda çalışmalarını denetle
mek suretiyle Hükümet temsilcisi, Devlet tem
silcisi olarak çok önemli rolleri vardır. Plânlı 
kalkınmada da keza idare âmirleri Devleti 
temsil eder. Plânlı kalkınmanın muvaffak olup 
olmaması valinin, kaymakamın kudretine, ikti
darına bağlıdır. Bence hâkimlik ayrı bir vasıf, 
ayrı bir sıfat, fakat Devlet hizmetinde idare 
amirliği en yüce sıfattır. Bu kadar önemli yer
de bulman kimselerin maddeten değil, mAnen 
onore edilmesi bizce en mühim d^vad^r. Vazi
fesini lâyıkı ile yapabilen, yılların yetiştirdiği 
bir idare âmirinin iktidar partisinin hoşuna git
mediği için merkeze alınması, gem yaşta onlar
ca, bir, beş, on değil, kırk - elli civarında yetiş
miş, muktedir insanın merkezde hiçbir şart ol
madan oturtulması bunlara maa? ödenmesi ono
re etmek değil maddi balamdan maaşını üç - beş-
yüz lira artırmak mı, yoksa insanları, yerli yerine 
kullanmak, keyfî tasarruflarla rencide etmemek 
mi onları onore etmek demektir? Ben isterdim 
ki bu sözlerin komisyon raporundaki onore et
mek tâbirinin daha çok mânevi yönden olması
nı, Hükümetin, Bakanlığın benimsemiş olması 
bizce maddi mükâfatlandırmaktan çok daha iyi
dir. 

Sonra hizmetten ayrılmalarını önlemek, muh
terem arkadaşlarım, yıllar önce ben de bu hiz
metten ayrıldım. Onun için haleti ruhiyelerini 
gayet iyi bilirim, sadece maddi sıkıntı değildir. 
Hizmetten ayıran bilhassa mânevi baskılardır, 

— 54 

7 . 1 . 1969 0 : 1 

j bilhassa doğru bildiği, hak bildiği şeyin partizan 
sebeplerle yapılmaması çabası, yaptırılmaması 
baskıları idare âmirini meslekten soğutmaktadır. 
Bunlar maalesef memleketimizde şahıslarla ka
im oluyor. Gelecek Bakanlar partizan olmadık
ları takdirde mevcut kanunlar kâfi... İdare âmi
rine baskı yaptırmaz mevcut kanun. Ama gelen 
Bakan her hâdiseyi parti yönünden değerlendi
rirse, bir yerdeki kaymakamın vali olabilmesi 
için parti başkanının tezkiyesini isterse o mem
lekette meslekten ayrılmalar olacaktır, maddi 
yönden onore etmek hiçbir fayda sağlamıya-
caktır... 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Ne zaman
dan beri var?... 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Öteden beri var, halen de var. Sayın arkada
şım, misal verebilirim Sayın Bakana. 

Muhterem arkadaşlarım, bir tarihte bir ka
nun teklifi yapılmıştır, benim demin yanlış söz 
almam gibi bir milletvekili memurların siyaset
le uğraşmamalarına dair bir kanun teklifi yap
tı, gazeteler alay ettiler, zaten var böyle bir 
kanun, Bilmeden bir teklif yapmış. Ben de o 
saman bu zatla karşılaştım, kaymakamdım, de
dim ki; memurların siyasetle uğraşmamaları de
ğil, siyasetçilerin memurla uğraşmasını önîiye-
bilecak bir karım teklifi getirebiliyor musunuz, 
bir uypjama yapabiliyor musunuz? O zaman 
bu iş düzelir. Yoksa memur siyasetle uğraşı
yor, yok beyler, hepiniz biliyorsunuz, yok böyle 
bir şey. Ama siyasetçi mütemadiyen memurla 
uğraşıyor. Biraz evvel arz ettiğim gibi valiliği 
düşünen kaymakam, ben yapayım diyor, parti 
başkanı ile iyi geçineceğim, bunun tezkiyesiyle 
vali olacağım diyor. Bunu diyecek kadar küçü
len bir adamı da hâlâ siz tutarsanız, tarafsız 
olması gereken bir Vekâlet h?.îâ bu adamı tutar 
ve maazallah vali yaparsa o adamdan biz iyilik 
beklemiyelim. Maaşını siz istediğiniz kadar ar
tırın, düzelmez bu işler arkadaşlar. Onun için 
şu vesile ile muhterem huuzrunuzda bu partizan 
tasarrufların sona ermesini bir kere daha dile
yeceğim.. 

Arkadaşlarım, Komisyon raporunda da belir-
I tilmiş - Bütçe ve Plân Komisyonu raporunda 
\ da - içişleri âmir ve memurlarının derdi yalnız 

mülkî â-.ıirlc: in ödeneklerinin artırılması değil-
I dir. Emniyet teşkilâtı vardır, tâli memurlar 
1 — 
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vardır ki, bunların içerisinde tahrirat kâtiple
ri hakkında da bir tasarının Bakanlıkta hasır
landığını duydum, biran evvel gelmesi çok fay
dalı olur. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir)*— Islahatçı, re
formist kimseler istiyoruz. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Bunun gereği, lüzumu hakkında sisleri fuzu
li işgal etmiyeceğmı. Bucak müdürlerinin taz
minatların da yeniden ele alınıp düzenleneceği
ni zannediyorum. Bakanlıkta bir çalışma oldu
ğunu da duydum, bunların biran evvel getiril
mesinin faydalı olacağını ars eder, bunun biran 
evvel getirilmesini arz eder, kanunun hayırlı ol
masını, buna lâyık tarzda çalışmak yolunda olan 
kimselerin valilikte, kaymakamlıkta tutulması
nı ve bu yolda çalışanların onore edilmesini, 
yoksa partizan görüşlerle değerlendirilmemesi-
ni bir kere daha istirham eder, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, sayın üye
lerin söz alma sırasına göre sıralarını arz ediyo
rum efendim. 

Sayın Yılmaz Mete konuşmuş bulunuyor. Sa
yın Hazerdağlı, Sayın Coşkun. Sayın Seyhan, 
Sayın Alihocagil, Sayın öztürkçine, Sayın Ucu-
zal. Başka söz istiyen sayın üye?. Yok. 

Sayın Hazerdağlı buyurunuz efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

senatörler, Sayın Başkan, mülkî idare âmirleri
ne tazminat verilmesine dair olan bu kanun çık
masına çıkacak. Mülkî idare âmirlerine verilecek 
tazminat Devlete yirmi milyon liraya mal ola
cak, aşağı - yukarı. Bu parayı verirken idare 
âmirlerinden bâzı şeyler istemek de hakkımız
dır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, çok valiler gö
rüyoruz ki, sabahtan makamına oturur, aşa
ğıdan gelen evrakı yukarıya, yukarıdan gelen 
evrakı da aşağıya havale eder; eğer bundan 
vakit bulur da köyleri teftişe çıkarsa, köy 
muhtarına da; «gel buraya bakalım köyünün 
meselesi nedir, bir kooperatif kuracak mısınız, 
bu köyü nasıl kalkındıralım», diye bir çalış
ma yoluna da gitmez. Sadece alelusul köyü 
teftiş etmiş olur, harcırahını alır, gelir ma
kamına oturur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, karakolda va
tandaş dövülür, ben çok az vali biliyorum ki, 
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geceleyin karakolu basar, yahut her hangi 
bir şikâyet olsun olmasın, karakolu basar aca
ba hürriyeti tahdidedilmiş bir vatandaş bura
da var mıdır, yok mudur; bunu kontrol 
eden vali çok az Türkiye'de. Halkın sağlığı ile 
ilgili olan meselelerimiz var. Bir valinin za
mansız, habersiz, başlan yapmak suretiyle de
meyeyim de, habersizden bir sağlık müessese
sini veya köyün sağlığı ile ilgili bir müesseseye 
ilgi gösterip, vakitsiz, zamansız bu meseleyi 
tetkik ettiğini bildiğim vali çok az. 

Muhterem arkadaşlar, valilere istediklerini 
veriyoruz. Valilere makam arabası veriyoruz, 
valilere aşçı veriyoruz, valilere işçi veriyoruz, 
valilere konak veriyoruz; veriyoruz ama, va
lilerin de bu mesele üzerinde biraz daha çok 
eğilmeleri lâzımgeldiğini ve Sayın Bakanın da 
bu meseleler üzerinde valileri uyarmasını iste
mek hakkımız olmalıdır. Devlet ne istiyorsa 
memuruna veriyor. Ama, memurun da bun
ları kontrol etmesi lâzımdır, itiraf etmek, ka
bul etmemiz lâzımdır, hepimizin bildiği bir me
seledir. Süşvet dedikoduları olur, rüşvet alan 
memur iddiası olur, memurun vazifelerine bak
madığı olur, sabahleyin dairesine geç gelen 
memur olur. Bir valinin sabahleyin erken bun
ları teftiş ettiğin çok as görüyoruz. Devlet 
memuru bilmelidirki, vali her zaman ya
nındadır, her zaman kendisini teftiş etmekte
dir, her zaman kendisi teftiş eder. Bilhassa, 
Doğu illerinde karakollarda her devirde ol
muştur, eski devir yeni devir diye polemik yap
mak istemiyorum - her devirde karakollarda 
vatandaşların hürriyeti tahdidedilmekte ve 
hattâ dövülmektedir. Bunlar şahidolduğu-
muz hâdiselerdir. Valilerin karakollar üzerin
de devamlı bir baskısı, altında arabası var, 
cipi var, devamlı baskısı yani, her an vali 
gelip beni görebilir, her an vali gelip teftiş 
edebilir şeklinde bir gölgesi olması lâzımge-
lir. Valilere bu para verilirken, biraz da bü
yük müşkülâtlarla karşı - karşıya geleceğiz. 
7244 sayılı Kanun gsreğince denge bozula
cak, daha başka yeni Anayasa Mahkemesi üye
lerine verilen diğer tazminatlarla denkleşti
rilmesi için yeni kanunlar karşımıza gelecek, bu 
Hükümet şimdilik böyle bir tedbir düşünmüş; 
bu tedbir üzerinde ilerideki mahzurları müna
kaşa etmek istemem fakat, başımıza çok ga-
yileler de açacak bu kanun. Fakat benim is-
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tirhamım bu parayı verirken, valilerin bil
hassa Doğu illerinde, memleketin geri kalmış 
bölgelerinde vatandaşların can, mal emniye
tini memurlar üzerindeki murakabesini eksik 
etmeksizin yapmasını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun, buyurun. 
ALİ CELÂLETTİN COŞKUN (Aydın) — 

Sayın Başkan, sayın senatörler; mülki idare 
âmirlerine tazminat verilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin müzakeresine başladığımız şu sı
rada evvelâ gerek Millet Meclisinin ve ge
rekse Cumhuriyet Senatosunun; idare âmirleri 
hakkındaki olumlu görüşlerinden dolayı teşek
kür etmek isterim. Bu neticeyi içişleri Bakan
lığı bütçesinin geçen yıl ve bu yıl, Bütçe ve 
Plân Karma Komisyonunda müzakeresi sıra
sında hiçjbir parti farkı gözetmeksizin sayın se
natör ve milletvekillerinin sarf ettikleri güzel 
ve yapıcı sözlerden çıkarıyorum. Benden evvel 
konuşan iki arkadaşımın da aynı sakilde ko
nuştular, teşekkür ederim. 

İdare âmirlerinin Türk Devlet hayatındaki 
önemi, feragati ve çeşitli hasletleri muhtelif 
vesilelerle ortaya konmuştur. İdare meslekin
den gelmiş, aranıza karışmakla çok büyük bir 
şerefe nail olmuş bir arkadaşınız sıfatiyle bun
dan gurur duyluğumu arz etmek isterim. 

İdarecilik mesleği feragat ve fedakârlık 
hasletleri yanında; bilgili, çok yüksek fazilet 
ve ahlâk sahibi olmak gibi bâzı şartları da ica-
bettirmektedir. Günür 24 saatinde vazife ba
şında adliye ve askeri işler hariç aklımıza gele
bilecek bütan konularda vazifeli olan bir kim
sedir. Bulunduğu yerin kendisinin ve ailesinin 
giyimi, kuşamı ve hareketleriyle örnek idare 
adamı olması gerekir. Herkes bayram yapar
ken veya günlük hayatını yaşarken ö, mesuli
yetinin bütün ağırlığını müdrik olarak vazife
si başındadır. Hülâsa idarecilik çok şerefli ve 
fakat, o nisbette de zor bir meslektir. Bilindiği 
gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Dev
let memurlarına ödenecek aylıklar konusunda 
barem sisteminden tamamiyle ayrılmış ve yeni
likler taşır bir mahiyette hazırlanmıştır. Ka
nunda aylığın tespitinde esas memurun tekab-
bül ettiği hizmet, Devlet için taşıdığı değeri ve 
hizmetin memur bakımından taşıdığı riski mü
him unsur olarak almıştır. İşte idarecilik mes

leği bu unsurların hiç münakaşası z üzerinde 
toplıyan bir meslektir. Şu halde aylığı, yani 
geçimini sağlıyacak para da buna göre hesap
lanmalıdır. Fakat bugün durum böyle midir? 
Hemen cevap vereyim. Katiyen böyle değildir. 
Müsaade ederseniz aşağıda rakamlarla bunu 
arza çalışacağım. 

Hatırıma gelmişken söyliyeyim, bir kaç gün 
evvel bir parlamenter arkadaşım, Batman da 
rafineride çalışan bir odacının kaymakamdan 
fasla para aldığını söyledi. Hayretler içersin
de kaldım. Bugün valinin ve kaymakamın em
ri altında çalışan birçok vazifeli ek görev, faz
la mesai, yevmiye gibi birtakım formüllerle 
daha çok para almaktadır. Halbuki, bütün per
sonel sistemleri âmirlere astlardan fazla ücret 
ödenmesini tabiî bir icap ve Devlet otoritesi
nin aslî unsurlarından biri olarak telikki ve 
kabul eder. Maalesef, bugün bu bizde yoktur. 
Halen illerde validen yüksek ücret alan bölge
sel kuruluşlara ve hattâ il kuruluşlarına ait 
teknik ve daire âmirleri bulunmaktaki İlçe
lerde ise durum başkadır. Buradaki fark para 
bakımından kaymakamın çok daha aleyhinedir. 
Daha ast derecede aslî maaşta olmalarına rağ
men hâkimler, savcılar, dü to r ve veteriner 
hekimleri, askerî personel ve bilhassa yardımcı 
sağlık ^personeli kaymakamdan fazla para al
maktadır. Halbflfki, halk nazarında kaymaka
mın mühim bir yeri vardır. O her şeyi bilmesi 
lâzımgelen bir varlık olmaktan başka, t herkes
ten fasla eli adk olmalıdır. Kaymakam ve va
liliğimde çok rastlamışımdır. Bir dernek veya 
bir topluluk, bir balo. eğlence veya müsamere 
tertip eder. Davetiyeler sureta parasızdır. Fa
kat, size getirilince, teberru makbuzu da geti
renin yanındadır. ^Efendim, ne kadar lütfede
ceksiniz?» diye ,bir suale muhatabolursunuz, İşi 
latifeye boğarak başkalarının ne verdiğini öğ
renmek istersiniz Fabrikatör veya yüksek dere
celi bir memur, falanca, «evvelâ, beyefendi, 
versin, biz de ona göre .birşeyler veririz,» şek
linde konuşmuşlardır. Kara kara düşünürsü
nüz. az verirseniz otoriteniz sarsılır, isminiz 
hasise çıkar, çok verseniz ayın sonunu açıkla 
kapatırsınız. Grelemiyeceğim, deseniz idare 
âmirlerinin bu gibi faaliyetleri teşvik ve hattâ 
tanzim etmesi vazifesi cümlesindendir. Netice
de, başkalarına emsal teşkil edecek bir meblâ
ğı ödersiniz. Bunun dışında, zarurete düşen va-
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tandaş, memleketine gitmek için otobüs parası 
buîamıyan yolcu, hepsi size gelir. Siz de Devlet 
babayı temsil ediyorsunuz, elbette birşeyler ve
receksiniz, veya başka yerlerden temin etmiye 
çalışacaksınız. 

Yukarıda idare âmirlerinin vazife gördükle
ri yerlerde bir kısım devlet memurlarından da
ha as tazminat aldıklarını ifade etmiş ve bu
nu rakamlarla arz edeceğimi belirtmiştim. Şim
di arz ediyorum : ( 

Vilâyette vali, 2 000 lira aslî maaşı, yani 
birinci sınıf vali 500 lira ö'denejk alıyor; vali 
muavini 500 lira ödenek alıyor. Birinci sınıfa 
ayrılmış hâkim 1 400 lira alıyor; birinci sınıfa 
ayrılmış savcı 1 400 lira; sağlık müdürü 1 000 
lira; veteriner müdürü 1 000; askerlik şubesi 
başkanı tayın bedeli, lata tazminatı, .hizmet eri 
parası olarak 905 lira, il jandarma kumandanı o 
da 905 lira alıyor. 

Kazada kaymakam 1 100 lira aslî maaşlı 
500 lira; hâkim 1 200 lira, savcı 1 200 lira, 
Hükümet tabibi 800 lira, askerlik şubesi baş
kanı 851 lira, ilçe jandarma kumandanı 743 lira, 
ilçe jandarma kumandan vekili de 570 lira alı
yor. 

Görüldüğü gibi kaymakam bunların hepsin
den daha az para alan bir idare amiridir. 

Muhterem senatör arkadaşlarım, idare âmir
lerinin arz ettiğim bu durumlarını göz önünde 
tutan Millet Meclisi Mülki idare Amirliği Taz
minat Kanun teklifini kabul etmiştir. Ve halen 
şimdi Yüce Senatoda bunun müzakeresi yapıl
maktadır. istirhamım, bu teklifin hiçbir deği
şikliğe tabi tutulmadan Millet Meclisince kabul 
edilmiş şekli ile süratle Senatodan geçirilmesi
dir. Hepinizi saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coş
kun. Sayın Seyhan, buyurunuz efendim. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar, benden evvel konu
şan arkadaşlarımız müzakeresini yaptığımız ka
nunun üzerinde uzun boylu durdular. Bu se
beple ben fazla duracak ve vaktinizi de fazla 
alacak değilim. Ancak, idarecilerin arasında Da
hiliye Vekâletinin bir mensubu olarak uzun 
yıllar hizmet etmiş bir insan sıfatı ile Vali ve 
Kaymakam arkadaşlarımızın yıllarca maddi sı
kıntı içerisinde bunaldığını da yakinen muşa-
hade etmiş bir insanım. Maddi yönden idare 

âmirlerinin tatmin edilmesini canü gönülden 
tasvibederken, benden evvel konuşan bir ar
kadaşımızın mânevi yoldan da idare âmirlerinin 
tatmin edilmesi yolunu açmış ve bu hususta 
temennilsriîii söylemişti. Elbette ki bir insanın 
sadece maddi yönden tatmin edilmesi, o insanın 
memlekette verimli çalışması bakımından faz
la, kendisini takviye edilmiş göreceğini pek tah
min etmem. Bu mevzua bütçe müzakerelerinde 
elbette ki uzun uzun temas edeceğiz. Yalnız 
Sayın Bakanın hâkimlerde olduğu gibi, idare 
âmirlerine de belki o nisbette olmasa dahi bir 
hâkim teminatı gibi bir teminatı düşünürler mi? 
Bu hususta olumlu bir cevap alırsam çok mem
nun olacağım. 

Değerli arkadaşlarını, şimdiye kadar, beş 
senedir ben bu Parlâmentonun içerisinde bulun
maktayım, bütün bütçe müzakerelerinde, içiş
leri Başanlığı Bütçesinin konuşulmasında mu
halif - muvafık bütün arkadaşlarımız daima 
ittifak halinde mülkiye âmirlerinin maddi yön
den sıkıntı içerisinde bulunduklarını söylemiş
lerdir. Eu bakımdan sayın bir eski idareci ar
kadaşımızın getirdiği teklifi ben memnuniyetle 
karşıladım. Mülkiye âmüierinin ne şartlar al
tında çalıştığını içimizde hemen hemen bilmiyen 
arkadaşımız yok gibirdir. Biihasas bu plânlı 
devrede bütün hizmetler vali ve kaymakam
dan beklenmektedir. Eskiden kaymakamlık yap
mış olan ve bu kaymakamlığı sırasında kendi 
özlemini içinden geldiği gibi anlatan ve halen 
de Ticaret Bakanlığı zannediyorum, bünyesinde 
çalışan sabık bir kaymakam arkadaşımız, niçin 

I oldun kaymakam? Diye uzun boylu bir şiir yaz
mıştı. Ben bunu, zaten aklımda da yok, oku
yacak değilim, ama, hakikaten bunu okuyan 
arkadaşlarımız kaymakamların ve vali arka
daşlarımızın ne mahrumiyetler içerisinde ve ne 
şartlar arasında çalıştığını yakinen bilmekte
dirler. Bu bakımdan bu kanuna hepinizin olum
lu oy vereceğinizi tahmin etmekteyim. Benden 
evvel konuşan Sayın Coşkun arkadaşım kaza
da kaymakamın, vilâyette valinin, diğer memur
ların aldığı ödenek karşısında çok aşağıda bu
lunduğunu ifade etti. Bilirsiniz kazada ve vi
lâyette bulunan arkadaşlarımız, biraz da kaza
lardaki ve vilâyetlerdeki memurların itibarı 
aldıkları maaş ile ölçülür. Bu bakımdan olum
lu oylarınızı esirgemiyeceğinizi temenni eder, 

\ hepinizi saygiyle selâmlarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Sey
han. Muhterem senatörler, oyunu kullanmıyan 
sayın üye var mı efendim?. Yok. Oylama mu
amelesi bitmiştir. 

Sayın Ali Hocagil, buyurunuz efendim. 
OSMAN ALÎ HOCAGİL (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, benden evvel konuşan sa
yın senatörler idare âmirlerimizin maddi sıkın
tı içinde olduklarından bahsettiler. Türkiye'de 
âmme hizmeti gören kim rahatlık içinde? Yani, 
Devletin kendisine verdiği para ile geçiniyo-
rum, evimi rahat idare ediyorum, diyen kimse 
var mı? ( Bravo sesleri) Bunun başında bir ar
kadaşım da «milletvekilleri» diyor, hakikaten 
bir tasnife tabi tutmak lâzımgelse bundan en 
çok şikâyetçi olanlar Parlâmento üyeleridir. Bi
naenaleyh, tazminat kanunları, ödenekler, zam
lar konuşulurken yalnız idareciler, yahut da ko
nuşulan, getirilen kanun kime ait ise mutla
ka onların sıkıntı içerisinde olduklarını ifade 
etmek yanlıştır. Türkiye'de bugünkü şartlar 
içerisinde ki, hepimiz bu şartlan biliyoruz ve 
her gün de konuşuyoruz, bugün herkes aldığı 
ücretin kâfi olmadığından bahsetmektedir. Bu
nun içine bütün âmme hizmeti görenler dahil
dir. Hem idare âmirlerinden daha çok sıkıntı 
içerisinde olan memurlarımız da var, âmme 
hizmeti görenlerden. Bir defa benim görüşüme 
göre artık mekanizma bozulmuştur. Bozuk. Bu 
nasıl düzelir... 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Maaş meka
nizması. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Maaş 
mekanizması da bozuk, istihdam politikası da 
bozuk, amirlik de bozuk, memurluk da bozuk. 
Bozuk. Bakalım nasıl düzelecek. Gerçek düşün
cemiz, yani inandığım şeyi söylüyorum ne 
kimseyi memnun etmek, ne de kendi kendimi 
memnun etmek için. Sonra, tabiî her mesleke 
mensup kıymetli arkadaşlarımız da kendi arka
daşlarını usuldür, âdettir Parlâmentolarda el
bette daima lehlerinde konuşurlar. Şimdi, sa
yın valilerimizin vazife durumları, bundan 20 
sene evvelki gibi tarif edilemez. Valinin vazi
fesini, kaymakamın vazifesini yeniden tetkik 
etmek lâzım. Biz yurt bilgisi derslerinde, son
ra bilmem idare hukukunda falan, devleti tem
sil eder, Hükümeti temsil eder, asayişi de ko
rur. Şimdi, devletin hizmetleri çoğaldı. Valinin 

bu hizmetler içindeki yerini tâyin etmek lâ
zım. Kaymakamın bu hizmetler içindeki yeri
ni tâyin etmek lâzım. Sayın Bakanımızın sık 
sık beyanatlarını dinliyoruz, idarede reform, 
henüz daha ortada bir şey yok. Ama, hayli za
mandan beri idari reformdan bahsetmektedir. 
Bunun nasıl olacağını bilmiyorum belki Sayın 
Bakanımız burada bahsederler. Vali, hele Hü
kümet, bakanların vazife anlayışı da değiştik
ten sonra, yani, vazife hudutları genişledikten 
sonra, valilerinin, azalmaya başlamıştır, vazi
fe hudutları daralmaya başlamıştır. Şöyle ki, 
bugün, her vatandaş işinin mutlaka bakan ta
rafından görülmesini istiyor. Böyle bir nizam 
koyuyoruz. Umum müdür tarafından değil, 
müsteşar tarafından değil, hattâ mebuslar, se
natörler tarafından da değil, mutlaka bakan 
tarafından görülmesini arzu etmektedir. Ve 
bu bizi, ileride altından kalkamıyacağımız 
müşkül bir duruma götürmektedir. Ama, bu
nun sebepleri nedir. Elbet bunun sebepleri var. 
iste bu sebepler üzerine eğilmek lâzım. Bugün 
bir Sağlık Bakanı, memleketim ve Erzurum'
da sosyalizasyon uygulanıyor biliyorsunuz. 
Simdi Sayın Sağlık Bakanımız seyahat ederler, 
sağlık ocaklarını teftiş ederler. Peki, ayda iki 
defa gider. Ondan evvelki bakanlar da gitmiş
tir, gelecekler de gidecektir. Bu sağlık ocağı
nı vali hiç denetlemez mi, ama ben duymadım. 
Valinin, sağlık ocağını denetlediğini duyma
dım. Şimdi, o da alıştı, vali de kendisini şöyle 
nvarlıyor. Adam zaten bakan geliyor, seyahat 
ediyor, Savın içişleri Bakanımızın dediği gibi, 
masa basından da devlet idare edilmez. Bina
enaleyh, ben kendimi niye yorayım gibi, deni-
vor ama, yani deniyor ama, o hiç geliyor. O 
halde, diyoruz ki, valinin mânevi büyüklüğün
den. devleti temsil ettiğinden. Hükümeti temsil 
ettiğinden, bahsediyoruz. Maddi durumunu 
vükseltmek istiyoruz. Peki görevi.. Görevi. Hiç
bir yeri teftiş etmiyor. Nüfus dairesini de tef
tiş etmez. Zaten elinde kala kala Nüfus Dai
resi. Tapu Dairesi, işte birkaç yer kalmıştır. 
Onları da teftiş etmez. Yani bugün, valinin va
zifesinin ne olduğunu, kaymakamın vazifesinin 
ne olduğunu anlamamız lâzımgelmektedir. Ka
nunlarla mı tesbit, edeceğiz, buna ihtiyacımız 
vardır. Şimdi bakanlarımızın Hükümet icraa
tında vâki çalışma derişikliğinden yani zihni
yette büyük değişiklik oldu. Çok geziyor ba-
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kanlarımız ve her şeyi kendileri halletmek is
tiyorlar. Bu çok zordur. Merkeziyetçilikle iş
lerimiz çok zor yürümektedir. Binaenaleyh 
valilerimiz vilâyette kendilerine bugün kanun
la verilen görevi dahi yapamamaktadırlar. Bu
gün karayolları çalışır, Karayolları Bölge Mü
dürlüğü vardır. Elbette onun kanunu öyle ge
tirilmiştir, esbabı mucibesi vardır. Bilmem ne
reden alınmıştır. Vali karışmaz. Devlet Su iş
lerine karışmaz. Toprak - Suya karışmaz. Şuna 
karışmaz, buna karışmaz. Ve bu karışma mâ
nasını müdahale mânasında anlamayınız yani. 
Yalnız, Parlâmento üyelerine, bakanlara onlar
dan aldığı istatistikı malûmatı verir. Şu kadar 
içme suyu getirilmiştir, bu kadar şu bu. Kay
makamların ki, kaymakamların vazifesi ise sa
yın senatörler hemen hemen kalmamıştır. Bu
nu hepiniz kaymakamlarla görüştüğünüz va
kit size de söylemiş olsalar gerek. Kaymakamın 
vazifesi bugün, nüfus dairesine, tapu dairesine 
vâki müracaatları, dairesine havale etmekten 
başka bir görevi kalmamıştır. Masa başında 
oturmak, kaymakamı da yormaktadır. İdare 
âmirini, idare adamını yormaktadır. Bundan 
kendisi de müştekidir. Görevi yok. Ama, yal
nız resmî bayramlarda, devleti temsil görevi, 
Hükümeti temsil görevi vardır. Merasimlerde 
riyaset eder diyorsak o başka mesele. Yani, gö
revi yalnız bunlardır diyorsak o başka mesele. 
Bugün kaymakamın köylerde yapacağı birçok 
hizmetler vardır. Ama kaymakamın altında 
bir araba olduğu halde oraya da gidememekte-
dir. O itibarla lâfları uzatmak istemiyorum. 
Evvelâ Sayın Bakanımızdan bu idari reform 
nedir, bunda valilerin ve kavmakamlann vazi
feleri ne olacaktır, bunu anlamamız lâzım. 

Sayın senatörler, bir de merkez valilerine 
temas etmeden gecemiyeceğim. Zannediyorum 
ki. bu tazimattan onlar da yararlanacaktır. Ta
bu. olmaz zaten avrnnak.. Simdi iktidarlar de
ğişiyor, normal. Hangi parti kazanırsa o ikti
dara freüvor. Geldiği vakit arkadaşlar, mesele
leri gerçek konuşmak lâzım; nedir bu sakla
mak, yani bir arkadaşım konuştu, işte parti
zanlık varmış da, işte gelen vali üzerinde bas
kı varmış da, şu varmış, bu varmış.. Arkadaş
lar, ben iktidarı kazandım iktidara geldim, pe
ki idare adamlarına bir nazar atfedeceğim. Bu
nu yapmadan edemem. Onu hangi parti olursa 
olsun yapar. Binaenaleyh burada samimî ol-
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mamız lâzımdır. Bilmem Adalet Partisi idare 
amirlerini şöyle yaptı, Halk Partisi böyle yap-
:ı gibi iddiasını atmalı. Bunun esasına çare 
aramalı. Yarın C. H. P. iktidara geldiği vakit 
bizim parti iktidarımızın tâyin edeceği valile
re bir nazar atfetmiyecek midir? Edecek, o da 
tutup bunları merkeze alacak, onlara buyurun 
diyecek. Şimdi bu esas dâva üzerine eğilelim. 
üfoksa bunu efendim, ben hiç yapmıyorum da, 
sen yapıyorsun derseniz bunda anlaşanlayız. 
Bunda hiç kimse anlaşamaz ve bu sözler sami-
..ıiyetli olmaz arkadaşlar. 

Bir iktidar, bir Hükümet için çalışkan olan 
bir vali diğer Hükümetin ölçülerine göre ic-
\aat ölçülerine göre çalışmıyabilir. Yahut çok 
sempatisi vardır da çalışmasa bile burada otur-
-un denebilir. Ben düşündüm bunu. Düşünü
yorum, birçok şeylerimizi, kalkınmış, ilerle
miş memleketlerden alıyoruz. Bunun, bundan 
kurtuluş ancak şöyle olabilir: Valilerin seçim
le gelmesi. O zaman bilirsiniz ki, şu vali benim 
partimin oylariyle kazanmış gelmiş buraya. 
Yani, koskoca İstanbul şehri, tabiî bunların 
teferruatını, mütahassıslar bilirler, sözlerimde 
hata da olmuş olabilir, koskoca İstanbul şehri
ni bir belediye reisi, belediye işlerini, belediye 
Hizmetlerini görüyor, bir partiye mensubolu-
T ôr da, valinin bir partiye mensübolarak, her 
t'iriü dedikodudan, ithamdan uzak olarak ça-
Vması için seçimle gelmesinde ne mahzur var? 
•R:naenaleyh şunu söylemek isterim ki, bu it-
V-uVarı yapmıyalım, yani siz partizan davranı-
"orsumız. biz partizan davranıyoruz iddiasını 
TTaT)mıva.lım, bu olacaktır. Ben iktidara gel-
^kten sonra Erzurum valisine nazar atfede-
oorrirr!. sen de ed^e^ksin. Binaenaleyh birbiri
mize yaptığımız şevleri nive burada sövlüyo-
-nz, Onun için ancak seçimle gelir, hem temi-
*>*,tı d* daha sağlam olur, ondan sonra da dört 
^ne çalışır, iyi calsırsa yine seçilir, çalışmazsa 
çıkar gider, bizim gibi. Şimdi yani, mahzurla
rım azaltıcı bir sey olarak sövlüyorum, simdi 
-"ierke-3 valileri muh+erem arkadaşlar, hakika-
+«n üz'"cii Türkive gibi paraya ihtiyacı olan 
bir memlevet+e. kalkınmamış bir memlekette, 
RO tane yüksek dereceli memur, yahut 50 ve-
vohn.t 40 tane... Bunlar simdi biz kendileriyle 
de konu.sm.usuz. biri veya ikisiyle ben konuş
muşum vaui, da-h* ook tanıvanlar var. muhte
rem arkadaşlar hiçbir işleri yoktur. Ve bu bir 
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ıstıraptır. Sabahtan geliyor, yalnız bu İçişleri 
Bakanlığı üzerinde konuşuyoruz, valiler üze
rinde, yoksa diğer daireler ayrı, diğer âmme 
hizmeti görenler ayrı. Şimdi 60 tane yüksek 
dereceli memur sabahtan geliyor, belki de hiç 
gelmiyor, gelmiyenler de var. Ve geliyor, otu
ruyor, bugünkü iktidara ister, bugün A. P., 
yarın başka bir parti olacaktır, eğer bu devam 
ederse her gün itham edecektir, o iktidarı, ken
disinin muktedir bir vali olduğunu, çok çalış
mış olduğunu ama, o partiye yaranamadığı 
için buraya nakil edilmiş olduğunu söyliyecek-
tir ve sövecektir ve ondan sonra evine döne
cektir. Bu böyle. Şimdi bu itibarla kesin ola
rak hal yolunu aramak lâzım, bunlar iş değil
dir. Ben de diyorum ki, ben sayın bakanları
mıza da bazan böyle söylüyorum fikirlerimi 
fırsat buldukça. Bakan, hükümetler, partiler 
bakanlar, bir icraat yapmalıdır arkadaşlar, 
kendi kendime demeliyim ki, Faruk Sükan Bey 
içişleri Bakanı olarak, şu icraatta bulundu. Şu 
sistemi getirdi, şu tarzı getirdi, memlekete iyi
lik yar>tı. Eğer Faruk Sükan Bey veyahut da 
Hıfzı Oğuz Bey içişleri Bakanlığı yaptı, o za
man da merkez valiliği vardı, e.. Faruk Beyin 
zamanında da merkez valiliği var. O halde, şu
rada oturan ister C. H. P. li olsun, ister hangi 
partiye mensubolursa olsun, şöyle diyeceğiz, 
yani ferahlıkla, rahatlıkla desinler ki oh... Ne 
güzel şunu hepimiz destekliydim de hallede-
im, ama biz sen böyle ettin, ben böyle ettim, 
sen partizandın ben partizandım. İki tarafta 
da vardır partizanlık, olabilir, oluyor anla
dım, işte anlattım size. Onun için Sayın Ba
kanımız hakikaten bir sistem getirsin, diyelim 
ki, Sayın Doktor Faruk Sükan zamanında iş
te bu çalışmıyan, çalışma imkânı bulamıyan 
60 - 70 merkez valisi vardı ya bulundukları 
iktidarı oraya her gün gelir birkaç saat itham 
ederlerdi ya, bunlara şimdi hal tarzı bulundu, 
bunu tasfiye etti. E.. Yoksa bu Hükümet 
adamlığı, bu bakanlık, yoksa bu icraat buna o 
zaman hepimiz imreniyoruz, yani bakanlık ya
pabiliriz deriz yani, öyle... 

Şimdi arkadaşlar, benim noktai nazarım şu
dur: Eğer partiler samimî olarak, yani böyle 
birbirlerini, memleket menfaatleri mevzuüba-
his olduğu zaman da itham etmezlerse mesele
ler halledilir, edilir. Şimdi öyle meselelerimiz 
oluyor ki, çok mühim meseleler, fakat taraf

lar birbirini istismara kalkıyor, istismara kal
kınca bir kıyamettir kopuyor. Bir de bucak 
müdürleri üzerinde konuşmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bucak müdürleri
nin de hiçbir faydası kalmamıştır, yine Sayın 
Bakanımıza söylemek isterim, aşağı - yukarı 
4 senemizi dolduruyoruz, iktidar olarak, niçin 
şimdiye kadar bunların üzerinde durmadık? 
Belki Sayın Bakanımız diyecektir, çalıştık, 
tetkiklerimiz var. Fakat bucak müdürleri ar
tık faydasızdır arkadaşlarım. Üstelik bucak 
müdürleri jandarma komutanı ile ve orada bu-
""unan diğer vazifelilerle akşama kadar kavga 
etmektedirler. Bunların kavgalarını daha yu
karı makamlar tetkikle, tahkikle bitiremiyor-
1ar. E... Peki bunu niye tutuyoruz canım. Yok 
bir faydası bunun. Hiçbir görevi de yok. Niye 
tutuyoruz bunu? Getirir hiç olmazsa gücümüz 
buna yeter. Şu kanun, bu kanun bilmem me
murların refahı falan, filân, memleketin kal
ınması, E.. Peki bunu halledelim bari. 

Şimdi kaymakamlar konusuna, tekrar dönü
yorum. Kaymakamları arkadaşlarımız hâkim
lerle mukayese ettiler. Arkadaşlar hakikaten 
kaymakam kazada en büyük idare âmiri, mül
ki âmir, Hükümeti temsil ediyor, bu bakım
dan kendisine eğer tazminat verilecekse, çok 
tazminat verilmesi lâzımgelirse o başka. Ama, 
hakimle mukayese ettiğiniz zaman, hizmet ba
kımından mukayese ettiğiniz zaman şimdiki 
durumlariyle, o zaman değişir tabiî. Çünkü, 
irâkim sabahtan öyleye kadar kazadaki bir hâ
kim. Gerçi şimdi hâkimlerimizin de sayısı ço-
p'pldı, yani o da eski kesafetini muhafaza et
miyor, 30 dosyaya bakar asgari, 30 dosyaya. 
Hnğlak, kansık, 5 senelik, 10 senelik hukuk 
kavalsın, devam eder gider. Binaenaleyh hâ-
k;m 30 duruşmanın sonunda diğer odasına geç
eği vakit çok yorgundur. Ama, yine bugünkü 
dum.mu kastederek sövlüyorum, 4 tane evra-
Vı h^vn.le eden kaymakamımız, eğer iktidara 
d*, küskünse, eğer cereyanların içinde ise, 
^ğer D^vlflti. eo-er reiimi Ve^nmiyorsa. o da 
avn mesde, kürküm o^In küskün o za^an. otu-
ra^.k. 30 dosya, 30 duruşmayı srördü-Sii vakit 
h^kim yordun, olarak san dalyasına oturduğu 
vakit, kaymakamımız ancak üç evrak havale 
etmiş olabilir. Ama. getirsm bara, getirsin Sa
vın Bakanımız desin ki, ka.-vmakam.lann gö
revi bundan sonra şu olacaktır, çalışacaklar-
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dır ve bos durmaktan mütevellit sıkıntılar, 
buhranlar geçirmiyeceklerdir. 

Valilerimiz az para almıyor arkadaşlar, va
lilerimiz az para almıyor. Bugün Erzurum'dan 
bahsetmek isterim, Sayın Bakanımız demek is
tiyor ki, yani az para alıyorlar diyor, maksa
dından onu anllyorum. Fakat emin olunuz ki, 
bu Türkiye fukara bir memleket ve bunu bu
gün bozan biziz, biz. Biz bozduk. Şimdi Sa
yın Bakan benim babamın oturduğu yere git
seniz, Tortum'un Aşağımiskal köyü, Sivri köyü, 
gidiniz vallahi ve billahi evimiz üstümüze uçu
yor. içinde 85 yaşında babam oturuyor. Va
lilerimiz, bugün Erzurum'da vilâyet konağı 
var arkadaşlar, aylık kirası, yani kiraya ve
reyim deseniz, her türlü konforu haizdir, hattâ 
Genel Müfettiştik zamanında, işte ondan evvel 
yapılmıştı biliyorsunuz, ben görmemiştim, ban
yo taşlarının da italya'dan getirildiğini söyler
ler, şimdi gayet lüks, güzel bir binadır, kiraya 
verilse 2 000 lira eder arkadaşlar. 2 000 lira 
kira getiren bir evde oturmaktadır, sayın va
limiz. Tahmin ediyorum ki, kaloriferi olduğu 
için 50 tondan aşağı da linyit yakmamaktadır. 
Şimdi bu şartlar altında sabahtan akşama ka
dar bağırıyoruz, muhterem arkadaşlar sabah
tan akşama kadar bağırıyoruz, fakir Türkiye, 
paramız yok, kalkmamamışız, binaenaleyh 
idare âmirimiz, yani sayın valilerimizin duru
mu bugün fena değildir, kaymakamların da 
yani tahsisatları yani hâkimlerden kumandan
lardan falan, kazadaki sair arkadaşlarımız, 

onlardan as olmakla beraber, o da bir evde 
oturmaktadır. Onun, o evin de, yani benim 
gördüğüm evleri söylüyorum, hepsi burada 
yani kalorifersiz olarak 400 ilâ 500 lira ara
sında asgari kira getirir. Yani bugün idare 
âmirlerimiz maddi sıkıntı içinde olamazlar, 
çünkü maddi sıkıntı içinde olmıyan hiç kimse 
yoktur, biri de onlar olabilirler. Yoksa mad
di sıkıntı içindedirler. E bunların kendilerine 
mahsus masrafları vardır; vardır arkadaşla
rım. Bugün bizim durumumuzu, Parlâmento 
üyelerinin durumunu vatandaşlarımız, âmme 
hizmeti gören memurlar nasıl biliyorlar arka
daşlar? işte 8 bin lira diyor, kimisi 9 bin lira 
alıyorsunuz diyenler var. Biiyorsunuz şimdi, 
bizim masraflarımız mı çok, biliyorsunuz bizim 
durumumuz en yüksek memura göre ayarlan
mış. Acaba en yüksek dereceli memurların 

masrafı mı çok? Umum müdürün masrafı mı 
çok, müsteşarın masrafı mı çok, yoksa bizim 
masrafımız mı çok?.. Arkadaşlar zannediyorum 
ki, bizim masraflarımız çok. Ben öyle zanne
diyorum. Bu bakımdan bu kanun, arkadaşla
rımızın da dediği gibi zaten zam kanunları, 
diyorum ben şahsan ben müşkül vaziyetteyim, 
tazminat kanunları karmakarışık olmuş bir 
iş, inşallah yine bizim iktidarımız düzeltir bu
nu. Bunu temenni ediyorum. Bu kanun ar
kadaşlarımın dediği gibi çıkacaktır. Ama, 
hiçbir surette meselenin esası halledilmiye-
cektir. Ben esasının halledilmiş olmasını te
menni ediyorum, hepinizi hürmetlerimle selâm
larım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Alpaslan, buyurunuz efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, evvelâ bu kanun teklifinin bü
yük Türk Milleti gözünde nasıl değerlendiril
mesi lâzımgeldiği yolundaki grupumuz görü
şünü arz edeceğim. Ve bu arada da bu kanun 
teklifinin görüşülmesinden istifade etmek sure
tiyle Hükümetten bâzı istirhamlarda bulunaca
ğım. 

Aziz arkadaşlarım, milletçe personel nizamı
nın artık kesin şeklini almak suretiyle uygu
lama safhasına geçmesi lüzumu üzerinde durul
duğu bir vakıadır. O itibarla bir kısım memur
ları ilgilendiren bu gibi kanunlar geldiği va
kit meselenin derinliğine inilmek suretiyle leh
te ve aleyhte konuşmaları bertaraf edebilmek 
için milletin, yalnız çalışanların değil, topye-
kûn milletin muhtacolduğu çünkü milletin hiz
metini memur görüyor, memur bir nizama bağ
lanmadığı müddetçe, bu hizmetler görülemiyor, 
görülemiyeceği bir vakıadır. Personel Kanunu
nun biran evvel çıkmasını millet beklemekte
dir. Kaldı ki, haklara taallûk eden insanlar el
bette bunu sabırsızlıkla bekleme safhasındadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun teklifini 
veren arkadaşımız mülkî âmirlere tazminat ko
nusunu Yüksek Huzurlarınıza kadar getirip 
kanunlaştırmak istemekle ciddî bir hizmet 
yapmıştır kanaatini taşıyorum. Sebep, Türki
ye'de Devletin varlığı ve milletin hizmeti ger
çek budur ki, 67 tane valinin muvaffak olması 
şartına bağlıdır. Her meselede şikâyet ettiği-
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miz zaman ucu vilâyete ve vilâyetteki valiye 
dayanır. Bunda valilerin yetkilerinin kesin ola
rak tesbit edilmemiş olması, bunda idari meka
nizmanın politika görüşü içine kaydırılması ve 
saire gibi tesirler aramak mümkün. Ama realite 
şu, eğer valiler tam kanuni yetkilerle teçhiz edi
lir ve Türkiye'ye 67 tane gerçek vali bulunur
sa, benim memleketimin halledilmiyecek bir 
meselesi yoktur. Şimdiye kadar şahsan muhte
lif vesilelerle ortaya koyduğum fikri burada da 
bir defa daha ifade etmiş oluyorum. Türkiye'de 
muktedir idare, dürüst idare milletçe özlemini 
duyduğumuz bir durumdur. Benim memleke
timde gerçekten yetişmiş, memlekete hizmet 
edebilecek çapta insanlar vardır. Bunlardan bir 
kısmı bugün kenarda bırakılmıştır, bir kısmı 
fiilen işin üzerindedir. Ama, tatbikatta bir defa 
yetkiler kısılmıştır. Ondan sonra yan tesirler 
idare adamlarını lâyıkı veçhile çalışmaktan alı
koymaktadır. Temenni ederiz ki, biran evvel 
beklenilen idari reform gelsin ve bu memleke
tin güzide avlâtlarma gereken yetki verilsin, 
ama hemen onun yanıbaşında yetkisini de aşa
cak kadar çok sorumluluğa da götürülsün, işte 
bu milletin hizmetini dörtbaşı mâmur bir şekil
de omuzlama imkânı bulunsun. Başka türlü hiz
metlerin görülmesi mümkün olmamaktadır. 

Bunu tecrübeler bize göstermiştir. Falan yer
de iyi bir vali vardır, o memleketin bütün iş
lerini görmüştür. O vali hareketli bir adamdır, 
gece gündüz halkın içinde dolaşmak suretiyle, 
hizmet görmüştür, o vali ya masasının başında 
lök gibi oturur. Ama memleketin hizmetleri yi
ne görülür, bunların ikisini de müşahade et
miş bulunuyoruz, tecrübelerimizle. 

Arkadaşlarım, getirilen tazminatın milletin 
fakrü zarureti ile karşılaştırılmak suretiyle bir 
mesele halinde takdimine bizzat milletin rıza 
göstermemesi lâzımgeJdiği kanaatindeyim. Çün
kü bu millet kendisinin hizmetlerini omuzlıya-
cak insanlardan imkânlarını esirgiyecek bir mil
let değildir. Ve burada bu tazminat da bu an
lamda ele alınmalıdır. Bugün valilerin kadro
ları dolmuş, 115 tane ilçemizde kaymakam yok. 
200 küsur bucağımızda bucak müdürü yok. Na
hiye müdürü yok. Niçin Yok Elbette bir sebe
bi vardır bunun. Kaldı ki, Sayın İçişleri Baka
nının bilmiyorum bilgi verme safhasına çalış
maları geldi mi? Bugün Türkiye, bugünkü idari 

taksimatla meselelerini halletme imkânından 
da uzak. Yeni ilçeler kurulması isteniyor, ye
ni yeni vilâyetlerin ihdası isteniyor. Bütün bun
lara cevap verebilecek bir Devletin, her şeyden 
evvel burada çalışabilecek vasıflı, ciddî eleman
ları işbaşında tutması lüzumu aşikârdır. Ve ken
di kafasına ve kalbine menfi tesir yapan in
sanlardan kolay kolay hayır gelmiyeceğini dü
şünmek suretiyle, hattâ bir nevi eh bu mille
tin imkânı bu kadardır, bu kadarını yapabil
dik, siz de üst tarafını fedakârlığınızla tamam
layınız anlamında olan bu teklif ciddî olarak 
bizim memleketimizin ihtiyacına taallûk etmek
tedir. Bu ne vali içindir, ne kaymakam içindir. 
Bu doğrudan doğruya Türk Milletinin yüksek 
menfaati için güzel bir tekliftir, bunu böylece 
tavsif etmekte fayda görmüyorum. 

Bir adama sorumluluk vereceksiniz, ama 
onun sorumluluğunu karşılıksız bırakacaksı
nız, buna hakkınız yoktur. Bugün teknik perso
nel diyorsunuz, çıkıyor 80 lira yevmiye ile işe 
başlıyor. Onun da kendisine göre bir çalışma 
sahası vardır. Meslekleri birbirleri ile mukayese 
etmek suretiyle, eğer bir neticeye varmak yo
luna gidersek, o zaman herkes kendi meslekine 
göre, kendisinin sempatisi olan veya kendisi
nin iştigal mevzuuna o sahaya giren daha ge
niş lâf etmek imkânını bulur. Ben hukukçu
yum, hâkimim, eski hâkimdim. Şimdi burada 
idareciler hakkında bir mesele görüşülürken 
şahsan, eğer getirip hâkimler ile idarecilerin 
mukayesesine gidersem en büyük haksızlığı et
miş olurum, hem de asıl memleketin derdine 
gerekli tedbiri söylemekten mahrum kalırım en
dişesindeyim. O itibarla benden evvel görüşen 
arkadaşımın böyle mukayeseli bir tutuma gir
mesini şahsan yadırgadığımı ifade etmek is
terim. 

Bu kanunun bir noksan tarafı vardır, ka
naatindeyim. Bu kanunu gönlüm isterdi ki da
ha geniş tutsun, bu bir tekliftir, bu bir tasarı 
olarak gelmiş olsun ve bu tasarıda İçişleri Ba
kanlığının her gün vatandaşlla haşır - neşir olan 
memurları da bunun kapsamı içerisine alın
sın. Meselâ, nahiyelerde, ilçelerde nüfus me
murları vardır. Sayın Bakanın bir zamanki be
yanı vardı; biz nüfus memurlarını da köylere 
kadar icabında göndermek suretiyle muame
leyi orada tekemmül ettireceğiz diye... Vatan-
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daşm bu kadar ayağına, hizmetine giden in
sanlara bâzı imkânllar da getirilsin. Böyle bir 
kanun gelmiş olsaydı daha memnun olacaktık. 

Sonra bu bucak müdürlüğü meselesi. Haki
katen senelerden beri üzerinde durulur. Türki
ye'de bucak teşkilâtı kalksın mı, kalkmasın mı, 
senelerin meselesi olarak münakaşa edilir. Bir 
zamanlar hiçbir bucak müdürü tâyini yap
mıyordu İçişleri Bakanlığı. Çünkü bu bucak 
meclisleri ihdası suretiyle meselenin halli daha 
uygun olur görüşü hâkimdi. Şimdi, şimdi yapı
yorlar. Fonksiyonu yoksa tamamiyle kalksın 
eğer varsa, hizmetin devamı gerekiyorsa, bir 
sorumluluk varsa, şimdi kanun gelmiş yeni bir 
teklifle bunu geri çevirmenin bir ağırlık teş
kili edeceği de ortada, 250 liranın da bir nevi 
o mmtakada devleti ve hükümeti temsil eden 
bucak müdürü için kâfi gelmediği kanaatini 
taşıyorum. 

Sözlerimi şöylece bağlıyacağım. Bu kanun 
teklifi bizzat idare âmirleri için yapılmış bir 
teklif değildir. Bu görüşteyiz, samimi olan gö
rüşümüz bu. Bu teklif milletimizin kendi hiz
metlerinin daha iyi görülmesi için milletçe ra
hatlıkla taraftan olunabilecek güzel bir teklif
tir. Teklifi getiren arkadaşıma teşekkür ede
rim. Teklifi benimsiyen hükümetin tutumunu 
da burada müspet olarak karşıladığımızı ifade 
ediyorum. Memleketin muhtacolduğu yeni il, 
ilçe teşkilâtları üzerindeki çalışmaların ve bu 
arada yeni yeni ek tedbirlere lüzum göstermi-
yecek bir idari reform teklifinin biran evvel 
yüksek Meclislere getirilmesi suretiyle çıkarıl
ması için Sayın Bakanımızın gayretini esirge
memesini, esasen üzerinde durduklan bir me
sele olduğunu muhtelif beyanlarından biliyo
ruz, rica ediyorum ve bu vesile ile Türkiye'nin 
biran evvel personel kanununa kavuşması lâ-
zımgeldiğini, artık vâdesi çoktan dolmuş ve 
geçmekte olan bu senedin ödenmesi lâzımgeldi-
ğini de yüksek huzurunuzda arz ve ifade edi
yorum. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpas
lan. Sayın Öztürkçine, buyurunuz efendim. 

RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; kanun 
teklifi fevkalâde yerinde olmakla beraber gö
nül isterdi ki diğer bakanlığa bağlı olan müs
teşarlarla, müsteşar müsteşardır, onlar da ve-
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kilin yanında gerektiği zamanda sabahlara ka
dar çalışan arkadaşlar olduğu halde Dahiliye 
Bakanlığının meselâ müsteşarına bu kanundan 
istifade ettirilip Maliye Bakanlığının, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının, bütün diğ"er bakanlıkla
rın müsteşarlarına bu hakkın tanınmaması gay-
riâdil olduğu kanaatindeyim. Hükümetten ri
camız müsteşarlar seviyesinde de bir tazminat 
kanununun âcil olarak getirilmesini beklemek 
en tabiî hakkımızdır. 

Bu teklif maiyet memurlarına 350 lira taz
minat vermek suretiyle bir yenilik getiriyor. 
Esasen 346 sayılı Kanunun ruhu tamamen bura
da mevcuttur. Yalnız onda temsil ödeneği veri
liyordu, burada tazminat denmektedir. Acaba 
tazminat burada kullanıldığı takdide 7244 sa
yılı Kanunun ruh ve gayesine aykırı düşmiye-
cek midir? Her ne kadar burada «istisna edi
lir» hükmü mevcut ise de onu bilâhara arz ede
ceğim. 

Şimdi «26 . 6 . 1944 tarih 484 sayılı Kanu
nun geçici ikinci maddesi hükmüne tabidir» 
deniliyor. Şimdi, gönül isterdi ki, komisyon önü
ne gelen metinleri tamamen takibetsinler. Ben
deniz 484 sayılı Kanunu buldum ama 26.6.1944 
tarihli kanunu bulamadım. Bu kanun 8 Temmuz 
1964 tarihlidir. Kanunların tarihi Resmî Gaze-
te'de yayınlandığı tarihten itibarendir. Kabul 
edildiği tarih değildir. Burada metin 26.6.1944 
tarih demiştir. Yüce Meclisler bunu o tarihte 
kabul etmiş ama yürürlük tarihi yayımı tari
hinde olduğuna, göre bunun yayımı 8 Temmuz 
1964 dür. Komisyondan ricamız bu gibi işler 
üzerinde hassasiyetle eğilmelerini dilemektir.. 

Diğer bir husus 484 sayılı Kanunu Maliye 
Bakanı yürüttüğü halde bu yeni kabul edile
cek kanunu Bakanlar Kurulu yürütecektir. Yü
rütme noktayi nazarından da burada bir çeliş
meye düşmekteyiz. 

Diğer ödemelerde 7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hükmü uygulanmaz.. 26 . 6 . 1944 ta
rih ve, ki bu 26 . 6 . 1944 tarihi değil 8 Tem
muz 1964 tarihidir, onu o şekilde düzeltmek zo
rundayız. Çünkü burası Senatodur. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Öyle şey olmaz, meriyet tarihi olur mu? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Evet, 
şimdi bir arkadaşımız ki konuşma yaptılar. Zan-
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nederim ki bu kanunu tetkik etmeden bunu bu
yurdular. Çünkü kendi ilmine, irfanına bende
niz de hayranım kendisi kadar. Yalnız bu öde
me 28 . 6 . 1944 tarih ve 484 sayılı Kanunun 
geçici 2 nci maddesi hükmüne tabidir. Şimdi bu 
26 . 6 . 1944 değil, 8 Temmuz 1964 tür. Çün
kü Resmî Gazetede yayınlandığı tarih, Resmî 
Gazete 11748 sayılıda yayınlandığı tarih 8 Tem
muz 1964 tür. Geçici maddesi hükmüne tabi
dir. Şimdi sayın arkadaşlarımız bu kanunu oku
yalım. Kanunun anabaşlığı 31 . 12 . 1960 ta
rihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun. 
Resmî Gazetede neşir ve ilânı 8 Temmuz 1964, 
sayı 11748, kanun numarası 484. 

Geçici Madde 2. — Devlet Personel Kanunu 
ile hâkimlerin vesair yargı mercileri mensup
larının aylık ve ödenekleri hakkında Perso
nel Kanununa muvazi olarak Anayasa gere
ğince düzenlenmesi gereken kanunların yürür
lüğe gireceği tarihe kadar; devam ediyor, 4936, 
5017, 5027, 6564, 6995, 7197, 7141k sayılı, 
5 . 1 . 1961 gün ve 231 sayılı, 22 . 4 . 1962 
günlü ve 44 va 45 sayılı, 5 . 7 . 1962 günlü ve 
6 sayılı, 26 . 10 . 1983 günlü ve 357 sayılı ka
nunlar ile diğer özel kanunlara bağlı kanun
lara göre aylıklardan ayrı olarak ödenen öde
nekler muhtelif ücret ödemesi sayılır ve bu ka
nunun 7 nci maddesi, bu ödemeler hakkında uy
gulanmaz» diyor. 

Şimdi bu kanun yürürlüğe girdiği takdirde 
acaba, «484 sayılı Kanunun geçici 2 nci mad
desi hükmüne tabidir» dendlktan sonra ne şe
kilde yürütülecektir? Komisyon bu mevzu üze
rinde izahat verirse teşekkür ederim. 

Kanunun tümünün lehindeyim. Demin de 
arz ettiğim gibi, Hükümet'ten ricam, bir Da
hiliye Bakanlığının müsteşarı tazminat alır
ken, diğer bakanlıklar müsteşarlarının alma
ması gayri âdil bir durumdur. Bunun en kısa 
bir zamanda getirilmesiyle hakiki sosyal den
genin teessüs edeceği kanatindeyim. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özfcürk-
çine. Muhterem senatörler Sayın Alpaslan ha
riç olmak üzere 6 sayın üye konuşmuş bulun
maktadır. Şu anda bir yeterlik önergesi vardır. 
Bu önergeyi okutup lehinde ve aleyhinde söz 

isfciyen arkadaşlara söz verdikten sonra şüphe
siz oylarınıza arz edeceğim. Yalnız içtüzüğün 
78 nci maddesinin son fıkrası gereğince öner
gelerden evvel Hükümete tevcih edilmiş olan 
soruların cevaplandırılması gerekir. Bu se
bepten -Sayın Hükümeti kürsüye davet ediyo
rum. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun değerli üyeleri Millî idare Âmirlerine 
tazminat verilmesini derpiş eden kanun teklifi, 
Hükümetimiz tarafından da benimsenmiş ola
rak ve Millet Meclisinden geçtikten sonra Yü
ce Senatonun huzuruna gelmiş bulunuyor. Bu 
münasebetle gerek grupları adına ve gerek
se şahsan çok değerli fikir ve mütalâa serdet-
miş -bulunan kıymetli senatör arkadaşlarıma 
içişleri Bakanı olarak idare hakkında, mülki 
idare âmirleri baklanda göstermiş bulunduk
ları, izhar buyurdukları iltifat, teveccüh ve 
itimattan dolayı şükranlarımı ifade etmeyi vazi
fe sayıyorum. 

Çok değerli senatörler bu kanun teklifi bu 
haliyle dahi; idare hayatımız için, mülki idare 
âımrlsri için reform karekteri taşıyan bir tek
liftir, Birçok senatör arkadaşlarım beyan bu
yurdular; Devletin temsilciliği sıfatını iktisa-
bstmlş, Devlet ve Hükümetin temsilciliğini ya
pan kimseler, harşeyden önce huzur içerisinde 
her türlü tesirden uzak yalnız milletin emrin
de, kanunların ve vicdanlarının murakabesi ve 
onların tesiri altında hizmet görmek isterler. 
Türk idare tarihinin tetkikinde Cumhuriyeti
mizden önce ve Cumhuriyet devrinde Türk 
Devletinin yükselmesinde, Türk Devletinin ida
resinde, milletin kalkınmasında idare âmirleri
nin bütün müşkülâtlara, mahrumiyetlere rağ
men ve çeşitli söylentilere rağmen ifa ettikleri 
hizmetleri takdir etmek ve bunları hatırlamak 
zannediyorum ki, şimdi de ifade etmek, bu çatı 
altında beyan buyurulduğu üzere bir kadirşi
naslık borcudur. 

Kıymetli arkadaşlarım, gayet objektif ola
rak arz ediyorum, mesul bir bakan olarak, 3 
seneden beri idare hayatının, mülki idare âmir
lerinin çalışma ve yaşama şartlarını gören ve 
onların Devletimize lâyık şekilde hizmet ve
rebilme şartlarını tetkik eden mesul bir insan 
sıfatiyle ve lütfen kabul buyurun samimi bir 
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insan sıf atiyle arz ediyorum; idare âmirlerimiz 
istisnaları olabilir, münferit vakalar olabilir, 
fakat Türk Devleti ve Cumhuriyetin ve yur
dun kalkınması hususunda, kanunların kendi
lerine verdiği tevcih ettiği hizmetlerin ötesin
de büyük bir hizmet gayreti içerisinde bulun
maktadırlar. Yine takdir buyurursunuz ki bu 
arkadaşlarım yurdun dört köşesinde çeşitli 
şartlar içerisinde emin olun çok zaman çocuk
larının rızkını dahi temin etme maddi imkânın
dan mahrum bulunmalarına rağmen örnek 
hizmetler vermişlerdir. Bugün mahrumiyet böl
gelerimizde iktisadi şartları, sosyal şartları gay-
rimüsait olan yerlerimizde senatör arkadaşlarım 
yapacakları gezilerde bunun çok güzel örnekle
rini, iftihar edecekleri numuneleri, misalleri ve 
çalışma tarzlarını göreceklerdir. Tamamen işti
rak ederim; idare âmirleri her türlü tesirden 
münezzeh, muarra, her türlü siyasi baskıdan aza
de, tamamen objektif ve partizan intibaına ve
recek intihalardan, tesirlerden uzak, kanunların 
kendilerine verdiği yetkiler içerisinde tam bir 
vicdan itminanı ve huzuru içinde hizmet göre
bilsinler. Bu hepimizin arzu ettiği ve Türk ida
resinin arzu ettiği bir husustur ama yine idare 
meslekini yaşıyanîar bilirler, tetkik edenler de 
bilirler ki, dünyanın her tarafında idare âmirle
ri için hâkim teminatı gibi, tamamen dar kalıp
lar içerisinde elastikiyeti olmıyan bir sistem he
nüz kurulmuş bir sistem, kalıplaşmış bir sistem 
mevcut bulunmamaktadır. 

Arkadaşlarım, Türk idaresinde reform lâ
zımdır, Türk idaresinde yenileme lâzımdır, yeni 
bir idare sistemi kurmak lâzımdır. Türkiye'nin 
şartlan değişmiştir. Türldye 1961 den itibaren 
dahi Türkiye'nin şartları çok değişmiştir. Kal
dı ki, Türk Devleti, Osmanlı Devletinin devamı 
olan bir Devlet hüviyeti içerisinde; gerek mev
zuat itibariyle, gerek zihniyet itibariyle, gerek 
tatbikat itibariyle Osmanlı devri idaresinin bir
çok alışkanlıklarını ve mevzuatını tevarüs etmiş 
bir Devletiz ve bugün bütçe müzakeratı müna
sebetiyle arz edeceğim; bir Plân Karma Komis
yonunda da arz ettim, bugün Türk idaresine, 
yani İçişleri Bakanlığı hizmet ve teşkilâtına vü
cut veren kanun sayısı 137 dir. Bu kanunların 
19 tanesi Osmanlı devri idaresinden kalma ve 
halen mer'i. Bu kanunların 69 tanesi 1920 ile 
Cumhuriyetimizle 1930 tarihleri arasında ısdar 
edilmiştir. 49 tanesi de 1930 - 1943 arasında çık

mıştır. Ama Cumhuriyet devrinde dahi çok hâ
diseler var. İçtimai bünyemizde, iktisadi ve si
yasi bünyemizde Türk Devleti ve Türk içtimai 
bünyesi, büyük değişikliğe sahip bir Devlet hü
viyetinde. Cumhuriyetten sonra çok partili 
devre girilmiş, hattâ cihan harbleri geçmiş, 
çok partili devre girilmiş, yeni bir sistem orta
ya çıkmış, ihtilâl olmuş, Anayasalar değiştiril
miş, 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları, tamamen 
iktisadi sistemimiz yeni bir devre, bir anlayışa 
girmiş, plânlı devreye, ama idareye vücut veren 
kanunlar halen eski devrin 1921 lerin, 1924 Teş
kilâtı Esasiyesinin, hattâ İdarei Umumiyei Vi-
lâyat Kanunu 1876, Teşkilâtı Esasiye, Birinci 
Meşrutiyet Anayasasına göre 1913 te ısdar edil
miş, yani elli küsur senelik, ellibeş senelik mazi
ye sahip; Köy Kanunumuz 1924 tarihli, Beledi
ye Kanunu 1930 tarihli, hepsi 35 ve 40 küsur 
senelik maziye sahiptir. Gelişen şartlar, Tür
kiye'nin değişen şartları içerisinde mevzuat böy
le ve ona tev'em olarak zihniyet de öyle. 1861 
şartlarından sonra gelen yeni Anayasa ahkâmı
na göre yine idari sistemimiz buna muvazi ola
rak bir değişikliğe tabi tutulmamış, Osman Ali-
hocagil'in de dediği gibi, kendisi ile yüzde yiiz 
beraberim. Ama bunlar, arkadaşlar, idarelere 
günlük hâdiselere göre muayyen ve münferit 
vakıalara hemen tedbir getirip kanun ısdarı su
retiyle müminin değildir. Bu paîyatif bir ted
birdir, şimdiye kadar da birçok hususlarda ya
pılmıştır, kanun sayısı da 13 bindi, 14 bine çık
mıştır. Tetkike, iyi tetkike, arastrımaya isti-
nadetmeden ihtiyaç ve bünyeye cevap vermiyen 
ve o şekilde hazırlanan muayyen insanların şali
si tandansma göre çıkarılmış olan muayyen tek
nisyenlerin görüşlerine göre hazırlanmış olan, 
bünyeye uygun araştırmaya istinadetmeden çı
karılan kanunlarla elbetteki köklü ıslahat, idere-
de reform, idari değişmeler, cemiyetin görüşle
rine muvazi ıslahat mümkün değil. Biz bunu 
nazarı itibara alarak üç seneden beri çalışıyo
ruz. İçişleri Bakanlığının 30 a yakın üst kademe 
kıymetli elemanlarından müteşekkil, içişleri Ba
kanlığı Teşkilât ve hizmetlerini yeniden düzen
lemek maksadiyle yedi ekip halinde bütün böl
gelere ve İçişleri Bakanlığının bütün hizmetle
rine şâmil olmak üzere, bizatihi hâdiselerin ma
halline gitmek, hâdiseleri tetkik etmek üzere bir 
büyük araştırmaya girdik, 15 aydan beri. Bu 
araştırmanın neticesi Mayıs ayında nihayetlen -
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mis bulunacaktır. Ondan sonra huzurunuza il
mî kuruluşlar, müesseseler ve alâkalı müessese
lerin de görüşleri ve muhassalası alındıktan son
ra idari tedbir olarak alınması iktisa eden hu
suslar derhal yerine getirilecek, nıevzuat olarak 
yapılacak değişiklikler de böylece gelecektir. 
Ama bu zamana kadar da evvelce arz ettiğimiz 
gibi Köy Kanunu, Belediye Kanunu, İl, Özel İda
resi Kanunu da hazırlıkları ikmal edilmiş ve Hü
kümete tevdi edilmiştir, Yüksek Parlâmentoya 
verilmiştir, işte hepinize arz ettiğimiz bu içiş
leri Bakanlığı yeniden düzenleme çalışmalarına 
ait büroşürümüz bütün senatör ve milletvekili 
arkadaşlarımın gözlerine konmuştur, tetkik 
olunduğu takdirde bu meselenin içine ve sürekli 
bir değişmenin çalışması içerisine girdiğimizi 
arz ve beyan etmek istiyorum. Bunlar yapılma
dan arkadaşlar, geçici, biraz evvel arz ettiğim 
sebeplerle, geçici ve palyatif tedbirlerle idari 
ıslahat, idarede yeni düzenleme mümkün değil
dir. Bu bir zaman meselesidir. Bilfarz bucak
ların hakikaten bugünkü şartlar içerisinde fonk
siyonlarını kaybedip kaybetmedikleri konusu 
münakaşa edilebilir. Fakat esaslı araştırmadan 
ve mevcut bir müeseseyi yenisine neyi koyaca
ğınız ve nerelerde istihdam edileceği hususu 
esaslı surette tetkike tabi tutularak kaldırılması 
zannediyorum ki, ilmî görüşle ve memleketin 
gerçeklerine uygun bir çalışma tarzı olamaz. Biz 
de bucakların büyük ölçüde fonksiyonunu kay
bettiklerini ve bugünkü kanunlarımıza göre as
gari ünitenin ilçe olduğunu kabul ediyoruz. Ev
velce çıkarılmış tam teşkilâtlı bucak ki, bugün 
tam teşkilâtlı bucak kalmamıştır. Hakikaten 
bucak bugün araştırmalardan elde ediyoruz, te
ferruata girmiyorum, bir bucak müdürü ancak 
bir günde iki tane evrak imza etmekle vakit ge
çiriyor. Onun haricinde fazla bir salâhiyeti ma
alesef kalmış değildir. Yalnız bucak müdürle
rinin değil, arkadaşlarım beyan buyurdular, va
liler Devletin temsilcisi, 5443 sayılı Kanunun 
muayyen maddesi, Devletin ve ajrrı ayrı her Ve
kilin idari ve siyasi yürütücü hüviyetinde olan 
Devlet temsilcisi valilerin çeşitli kanunlarla sa
lâhiyetleri tahdidedilmiş ve şikâyet ettiğiniz böl
gesel kuruluşlarla vali âdeta Devletin temsilcisi 
olduğu halde yapılan hizmetlerden, icraattan 
iktisadi şartlara uygun olup olmadığı falan da 
sorulmadan bir kenara itilip hizmetleri, salâhi
yetleri tahdidedilmiştir. Bunlar tesbit edildi ve 

Mayıs sonunda bunların büyük bir kısmı, büyük 
bir kısmı idari tedbir olarak mümkündür, yani 
kanun ısdarına lüzum kalmadan çıkartılacak ha
le gelecektir. Bu konuyu teferruatı ile Yüce Se
natoya bütçe müzakeratı münasebetiyle zanne
diyorum arz etmek fırsatını elde etmiş olaca
ğım. işte vali ve kaymakamın fonksiyonunu 
bu arz ettiğim ölçüler içerisinde değerlendirmek 
lasını. 

Sayın Güven Partisi Sözcüsünün de ifade bu
yurdukları tarzda meseleyi Türk Milletinin ken
di Devlet temsilcilerine, temsilciliklerine verdi
ği değer olarak kıymetlendirmek lâzımdır. Ar
kadaşlar öyle vilâyetin vali konakları vardır ki, 
Hakkâri'ye gidin, Tunceli'ne gidin, hattâ yakın
da Kırşehir'e ve diğer vilâyetlere gidin, hattâ 
Antep'e gidin( Niğde sesi), Niğde'ye iğdin, ya
ni Devlet temsilciliği, Devletimizle mütenasip 
büyük Türk Devleti ile mütenasibolmıyacak 
bir tarzda yine öyle idare âmirlerimiz vardır ki, 
üç beş çocuk babasıdır, yüksek tahsilde bulu
nan çocukları vardır, ve fevkalâde müşkül va
siyettedir ama Devlet haysiyetini vikaye için 
bütün imkânlarını kullanarak vazife ifa etmek
tedirler. Bizim yapabildiğimiz onlara asgari 
geçim imkânları, maddi imkân teminiyle onla
rın daha çok mânevi bir huzur içerisinde Dev
let hizmeti vermelerini sağlamaktır. Buna yar
dımcı olmaktır. 

Arkadaşlarım, meslek itibarını korumak lâ
zım bilhassa, idare meslekini. Sosyalizasyon böl
gesi, ben eski Sağlık Bakanıyım, bu sözlerimi 
de yeni söylemiş değilim, rozetim de burada du
rur. Sağlık Bakanı iken arz ettim. Sosyalizas
yon bölgesinde yeni çıkmış bir ebe 1 250 lira 
alır, yeni çıkmış kaymakam da 680 lira alır. Kıy
met hükümlerimizi, halkımızın kıymet hüküm
lerini ve adalet duygularını gayet iyi değerlen
dirmek lâzım. Devlet Baba diye tavzif ettiği 
idare âmirini maddeten bu şekilde, hiç kimse
nin hizmetini küçük görmüyoruz, muvazenesiz
liği arz etmek için söylüyorum, her halde vatan
daş zihninde onun kıymeti o kadarlık olarak de
ğerlendirilir. Bunları gayet dikkatle nazarı iti
bara almak lâzım ve idare âmirlerini bu tarzda 
muvazenesizliklerden mehmaemken düzeltmek 
ve onları normal hale getirmek için bu teklifi 
büyük tadilleri ile huzurunuza getirdik ve be
nimsiyoruz. Gönül arzu eder ki, Yüce Senato-
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nun değerli üyeleri, yine Türk Devletinin bütün 
memurlarının, gayet tabiî kolay i§ değildir, umu
mi Devlet personel politikası, barem ve verim 
sistemimizi yeni bir muvazeneye almaktır, bunun 
üzerinde çalışma vardır, ama böyle bölük pür
çük, küçük küçük şeylerle bunun bozulması de
ğil, meselenin hususiyeti Devlet temsilciliğini 
arz ettiğim sebeplerle talikim etmek, mesleki iti
barlı hale getirmek, cazibesini kaybetmek du
rumunda olan, hakikaten diğer sektörler, bir 
kıymetli kaymakam arkadaşımızı aldığı paranın 
üç mislini rahatlıkla verip derhal çekmek, ora
ya kendi sektörüne almak gayretindedirler. Mes
leki daha çok cazip hale getirmek, kaymakam
lıklarımızı inhilâlleri, halen münhalleri böylece 
kısa zamanda doldurmak, bu kanunla zannedi
yorum ki, daha kolaylaşacaktır, mânevi atmos
fer bakımından rahat ve huzur içerisinde çalış
malarım sağlamak için büyük ölçüde yine ça
lışmamız vardır. Diğer devletlerde Fransa'da 
tatbik edilen, italya'da tatbik edilen idare âmir
lerinin tâyin, nakil ve özlük işlerine aidolan bü
tün dünya devletlerindeki tatbikat bizim tetkik 
konumuzdur. Bunlarla beraber bâzı yenilikler 
getirmeyi tasarlıyoruz. 

Türkiye'nin kalkınmasında 67 valinin büyük 
dahli vardır. 67 tane kıymetli insanı, 572 tane 
kazaya değerli insanlar bulmak suretiyle Devle
tin koordinatörü, Devletin temsilcisi, hizmetle
rin koordinatörü durumunda olan kimselere 
maddi ve mânevi imkânlar sağlamak suretiyle 
hakikaten bugünün gelişen ve değişen Türkiye'
sini, onların güzel hizmetleri ile ve onların dela
letiyle çok daha hızlı ve istikrarlı bir yola gö
türmek elbette ki mümkündür ve idealimiz de 
odur, Bütün gayretlerimiz de zaten bu maksa
da, bu gayeye makrun bulunmaktadır. 

Yüce Senatonun kıymetli üyelerine şunu arz 
etmek istiyorum. Serd edilen mütalâalar bu mü
nasebetle İçişleri Bakanlığı tarafından en geniş 
şekilde değerlendirilecek ve bize rehber olacak
tır. Ümidederim M, büyük milletin temsilcileri
nin idare âmirlerine bütün güç şartlara rağmen, 
esirgemedikleri bu teveccüh karşısında idare 
âmirleri de milletin ve onun temsicilerinin bu 
teveccühlerine lâyık olacak hizmetler verecek
lerdir. Bunun şartlarım hazırlamayı içişleri Ba
kanı şerefli bir vazife telâkki eder. 

Teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 
Muhterem senatörler, bir kifayeti müzakere 

takriri var, okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 
Mevzu aydınlandığından müzakerelerin [ki

fayetini arz ederim. 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde söz isti-
yen sayın üye? Yok. Önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

HAYDAR TÜNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Bakandan sonra son söz bir sayın senatörün ol
ması lâzım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Haklısınız, teşekkür ederim 
efendim. 56 ncı madde hükmü gereğince son 
söz sayın üyenindir. Sayın Ucuzal, ^buyurunuz 
efendim. 

Sayın Tunçkanat teşekkür ederim efendim. 
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — .Bakandan soru sorabilecek miyiz? 

BAŞKAN — Efendim, sayın bakandan öner
ge verilmeden evvel sorulmuş olan sorular var
dır, onlar cevaplandırılmıştır. Yeterlik önerge
si heyeti umumiyesine sâri ve şâmildir efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli .arkadaşlarım; müzakeresini 
yaptığınız kanun teklifi üzerinde çok krymet-
metli arkadaşlarım değerli fikirlerini ifade bu
yurdular. Bendeniz de bu arada getirilen tek
lifin hakikaten değerli idare âmirlerine biraz 
daha çalışma şevkini verebilmek için kabul 
edilmesi yolunda konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir değerli arka
daşım, teklifin gerekçesini beğenmediklerini 
ifade ettiler. Bendeniz de aksine beğendiğimi 
ifade edeceğim. Hakikaten plânlı bir devrede 
olduğumuza göre Anayasanın hükmü idare 
âmirlerine birtakım plân yönünden vazifeler 
yüklemiştir. Bu bakımdan Türk Milletine hiz
met eden kimselere daima büyük Türk Milleti 
hizmet edenlerin hakkını rahatlıkla verir, bun
dan dolayı dengenin bozulduğu yolunda ifa
deyle fikir ileri sürmek doğru değildir. Haki
katen Tkrkiye'nin kalkınmasını bekliyorsak ki, 
bekliyoruz, mutlak surette evvelâ valilerimizin 
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saniyen de kaymakamlarımızın bugünkü çalış
ma şartlarına göre kendilerine bu hakkı ver
mekte millet hiçbir zarar etmiş olmaz. 26 mil
yarı geçen bir bütçede 8 milyona yalan bir mik
tar tutan parayı vermekte bir mahzur yoktur 
kanaatindeyim. Çlinkü, arkadaşlarım 346 sayılı 
Kanuna göre gerek valilerimize, gerekse kay
makamlarımıza bir temsil ödeneği verilmojkte-
dir. Şimdi elimizdeki teklife göre, 346 sayılı 
Kanunun vermekte olduğu temsil ödeneğinin 
üzerine ilâve yapmak suretiyle bu elimizdeki 
teklifin miktarı 600 den başlayıp, 1 250 ye ka
dar yükselmektedir. Aslında 340 sayılı Kanu
nun verdiği temsil ödeneği bir taraftan, bir ta
raftan da bu teklifin getirdiği tazminat ödene
cek değildir. Onun için her ikisi birleştirildiği 
takdirde ödenecek miktar 8 milyon küsur lirayı 
tutmaktadır. 

Şimdi, bir değerli arkadaşım burada konu
şurken dediler ki, «Valiler karakolları basıp, 
hürriyeti tahdidedilen vatandaşlar var mı yok 
mu diye kontrol etmiyorlar.» Belki bir sûrçü 
lisan oldu. Hiçbir zaman devleti temsil eden bir 
idare amirinin, karakolları basmayı aklından 
geçireceğini düşünmemize imkân yok. Ama 
onun vazifesi «basmak» değil, kontrol etmek
tir değerli arkadaşlarım. Elbette karakolları da 
kontrol edecek, elbette ki kazaları kontrol ede
cek, elbette ki köyleri kontrol edecek. Gizli gez
mesine de lüzum yoktur. Açıkça bugün mevcut 
valilerimizin ben eminim ki, yüzde yüzü mem
leketi dolaşıp, yani kendi vilâyetleri hududun
da kendisine düşen .vazifeleri yerine getirme
nin gayreti içindedirler. Valilerin bu hareketi 
karşısında kaymakamlar da kendilerini vali
lerine uydurup çalışmak mecburiyetindedir ve 
bunu yapmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım merkez valilerinden 
bahsettiler. Bendeniz sual olarak muhterem 
içişleri Bakanına bir mâruzâtta bulunacağım. 
Merkez valiliği hangi tarihte ihdas edildi di
ye Sonra «iktidarlar değişince idare âmirleri 
de değişmektedir» diye birtakım fikirler ileri 
sürüp teklifin aleyhinde konuşmanın ben zait 
olduğu kanısındayım. Ben bir misal vereyim 
arkadaşlarım; bu yıl İstanbul'da valilik yapan 
arkadaşımız her halde Adalet Partisinin iktida
rı 'tarafından tâyin edilmiş bir vali değildir. 
Bir kanun teklifi getirilir de çalışan insanlara 

hakkını verme yolunda gayret gösterildiği sı
rada birtakım politik meseleleri (getirip bu 
kürsüye koymada fayda yok değerli arkadaşla
rım, millete çalışan her zaman emeğinin karşı
lığını almıştır. Türk Milleti çalışanlara rahat-
rahat, değerli arkadaşım Alpaslan'ın dediği gi
bi, çalışan insanları maddî ve mânevi yönden 
her zaman taltif etmesini bilmiştir ve bilecek
tir. Bizim tez arzumuz mazide olduğu gibi, va
liler konaktan makama, makamdan da ziyafete 
gitmesinler. Bu yerlerde oturmayıp memleke
ti karış kanş dolaşsınlar, eksikleri görsünler. 
Bir vilâyet var, umumi nüfusu milyona yak
laşmış, bir vilâyet var yarım milyon nüfus; 
her türlü mesuliyeti bu insana teslim edilmiş, 
her türlü mesuliyetini teslim ettiğimiz bir ida
re âmirine 530 lira para vereceğiz diye burada 
saatlerce münakaşa yapıyoruz, zannediyorum 
bu münakaşalarımız da fazla. Bendeniz ^kanu
nun lehinde oy kullanacağım, hürmetler ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerin
de görüşmeler bitmiştir. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etani-
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim, teklifte ivedilik var idi, kanun 
teklifinin ivedilikle görüşülmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Vali, vali muavini ve kayma
kamlarla, kaymakamlık sıfatını kazanmış ve
ya valilik yapmış olup İçişleri Bakanlığı mer
kez veya iller teşkilâtında bir göreve tâyin ve 
nakledilen veya kendi kadrosu ile çalıştırılan
lara her ay ek cetvelin (A) bölümünde göste
rilen kadro aylıkları hizasındaki, bucak müdür
lerine (B) bölümünde, maiyet memurlarına da 
(C) bölümünde gösterilen miktarlarda tazmi
nat verilir. 

Bulundukları görev kadrosundan aşağı de
recede aylık alanlar için aldığı aylık derecesi 
esas tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Sayın özden, buyurun. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, ben, bucak müdür
lerine verilen aylık tazminat meselesinin raka
mı üzerinde duracağım. 
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Sayın Sükan bakıyor, bu kanunu çıkara
lım, diyor ama, biraz adaletsizlik var, kusura 
bakmayın, üzerinde duracağım. 

Nahiye müdürlüklerini lâv edeceksiniz, et-
miyeceksiniz, bu ayrı bir meseledir, bunu ile
ride getireceksiniz. Mayıs'da getireceklerini 
Sayın Bakan ifade etti. Ama Mayıs ayı hangi 
aydır, iyi hesabetmedi galiba? Mayıs, Haziran, 
Temmuz ve Ekime kadar bir seçim kampan
yası içine gireceğiz. Bu kanunları getirmek 
mümkün olamıyacak ve şimdiye kadar da ge-
tiremediniz. Şimdi bucak müdürleri daha bir -
iki sene bu vazifelerde kalacaklar, öyle gözü
küyor. E., şimdi müsaade buyurunuz, maiyet 
memurlarına 350 lira veriyorsunuz. Yeni çık
mış Mülkiyeden, Hukuktan, neyse, memuriyet 
vazifesine geliyor, istanbul'da, Ankara'da, Es
kişehir'de 350 lira bir ilâve yapıyorsunuz. Bu
na bir diyeceğim yok. Yeni çıkan filiz gibi 
bir arkadaş. Ama, senelerce nahiyelerde, nahi
yelerde sürünmüş kalmış, bir hak iktisabetnıiş 
birçok memurlarımız var. Bu memurlarımızı 
niçin düşün müyorsunuz? 250 lira nedir arka
daşlar, bugün, rica ederim. Buradan istan
bul'a gidip gelmek 250 liraya vabeste, bugün 
Bir memur arkadaş için şunu niçin 500 lira 
yapmadınız? 500 lira, hani eski tâbirle «kad-
ru mâruf» derler, kadru mâruf idi ve ben Sa
yın Başkan. Bunu 500 lira üzerinden yapsın, 
nahiye müdürleri de sevinsinler. E... sevinmeye 
lâyik insanlardır. Bunlar da millete, memle
kete vazife görüyorlar bugün. Asayişi temin 
etmiye çalışıyorlar. Kötüsü vardır, iyisi vardır, 
fenası vardır. Ama, nihayet bir memuriyettir 
ve idare meslekinin ilk kademesidir. Bunlara 
da bu şekilde atifette bulunulmasını rica ede
rim. Takrir verdim, lütfen kabulünü ve bil
hassa Sayın Bakanın kabul etmesini rica ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öz
den, buyurunuz Sayın Halil özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
Başkanım, sevgili arkadaşlar, bendeniz ısla
hatçı, reform Devleti tezini günlerden beri te
rennüm eden, Hükümetin böyle bir kanun ile 
Yüce Senatoya gelmesini hiç arzu etmezdim. 
Meseleyi kökündsn halletmemiz lâzımgelir idi. 
Fakat oraya yanaşamadık, gelemedik. Şimdi, 
şu hususu sayın Komisyondan ve Hükümetten is-
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I tirham ediyorum. Benim de kalbim bu mem-
I leketin menfaati için çarpıyor, arkadaşımı des

tekliyorum, özden Beyi, onu destekliyorum. 
Lütfedin arkadaşlar, nahiye müdürleri üe kay
makamların durumlarını biraz daha düşünün, 
onu biraz daha ele alın, terazide tartın, on
ların durumları da sayın valilerimiz kadar 
kıymetlidir. 

Muhterem arkadaşlar, çok istirham ederim 
size, asayiş konusunda, asayiş meselesinde kay
makam arkadaşımızın ve bilhassa nahiyede bu-

I lunan arkadaşımızın vali kadar mühim rolü 
vardır. Onun için onların miktarını da artırma
nızı rica ediyorum, düşünmenizi rica ediyorum. 
Şu ıslahatçı reform devletini tahakkuk ettire
ceğinize şimdiden inanmak istiyorum. Sayın 
Bakan, inanmak istiyorum buna. inşallah, şu 
memur sınıfının dört gözle beklediği Personel 
Kanunu gelirse bunların hiç birisine de lüzum 
kalmıyacaktır. En derin hürmetlerimi sunuyo
rum, efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, Sa
yın özmen. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? Bu
yurunuz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya Milletvekili) — Efendim, nahiye mü
dürlerinin hakkında arz ettiğim tetkikat, araş
tırma Mayıs ayının sonunda bitecek. Nahiye 
müdürlerinin ilgası veya kalması hususu 5442 
sayılı Kanuna göre içişleri Bakanlığının yet
kisine bıratkünoıştır, üçlü kararname ile dir. Me
selâ, İstanbul merkezindeki, Konya merkezin
deki nahiye müdürlüklerini kaldırdık. Bu iti
barla yeni bir kanun ısdarına lüzum yoktur. 
Tetkikat neticesinde Mayıs'da alınacak yetkiye 
göre, kaldırma yetkisi içişleri Bakanlığına ait
tir. Binaenaleyh, kanuni bir durum yoktur, 
Mayıs da. Üçlü kararname ile halledilebilecek 
durumları vardır. 

Diğer taraftan kıymetli arkadaşlarım, Dev
letimizin imkânları ve uzun bir tetkikat bu 
kadarını, yani 250 lirayı nahiye müdürü ar-
kadaşlaramza vermeyi mümkün kılabilmekte
dir. 

Bir de, meseleyi politik olarak mütalâa et
memek lâzımdır. Nahiye müdürlerinin yaptık
ları hizmeti biz biliyoruz. Ama, bugünkü şart-

I 1ar içerisinde nahiye müdürlükleri ve hizmetle-

556 -
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ri bir maiyet memurunun yaptığı hizmet ile 
mukayese edilecek durumda değildir. Bir 
maiyet memuru bugün kaymakam vekilliği 
yapmaktadır, yüksek tahsil mezunudur. Bu 
itibarla ayrıca yeniden kabul ettiğimiz, hâkim 
stajiyerleri için kabul ettiğimiz 250 liraya da 
bir ahenk olmak üzere verdiğimiz bu 250 lira 
bir emsal olarak alınmıştır. Lütfen kabulünü 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Özden, ısrar ediyor musunuz efen

dim? 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Ekrem Özdenin birinci mad
de üzerinde bir tadil teklifi vardır, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Birinci madde (B) bölümünde Bucak mü

dürleri: 250 lira yerine, bucak müdürleri 500 
lira şeklinde, tashihini saygiyle arz ve teklif 
ederim. 

istanbul 
Ekrem Özden 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
350 lira yapın, 500 lira olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, eğer bir 
teklifiniz varsa bekliyorum? Rica ederim. 

Sayın Komisyon tekabbül ediyor musunuz 
efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve sayın Hü
kümet katılmıyorlar. Teklifi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Teklif ka
bul edilmemiştir efendim. Birinci maddeyi cet
velleri ile birlikte oylaruıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Birinci madde ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Yıllik, mazeret ve hastalık iz
nini kullananlarla yurt içinde geçici bir gö
revle başka tarafa g-önderilenler ve görevleri 
icabı ayrılanlar dışında her ne suretle olursa 
oüısun görevleri başında bulunmıyanlara görev
lerinden ayrı bulundukları sürece tazminat 
verilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istlyen 
sayın üye? Buyurun Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, ben bu ikinci 
maddeyi dikkatle okudum. Madde iki bölüm
de mütalâa ediliyor. «Yıllık mazeret ve hasta
lık iznini kullananlarla, yurt içinde geçici bir 
görevle başka tarafa gönderilenler ve görev
leri icabı ayrılanlar» dışında. Şimdi istisna ka
bul ediyor. Bunlara diyor verilecek, bu tazmi
nattan istifade edecekler. Bunlar dışında her 
her ne suretle olursa olsun, görevleri başında 
bulunmıyanlar. Bunlara tahsisat verilmiyor. 
Şimdi, bir kere maddenin ilk bölümünde görev
leri icabı ayrılanlar. Bunu pek anlamak müm
kün değil. Maddeye vuzuh verebilmek için, 
Komisyon Sözcüsünün veya Bakanın birkaç mi
salle bu meseleyi tavzilh etmesi lâzım. Bu bir. 

ikincisi; bu görevleri başına bulunmıyanlar 
nedir? Her ne suretle olursa olsun görevleri 
başında bulunmıyanlar. E., adamı staj için Av
rupa'ya gönderdiniz, izin aldı gitti. Ne ala
cak? Her ne suretle olursa olsun görevleri 
başında bulunmadıkları için tahsisat alamıya-
cak. Ben öyle anlıyorum ama, bilmiyorum böy
le midir? Çünkü , bizim, Allah rahmet eyle
min merhum idare hocamız Muslihittin Adil Bey 
söyle derdi; idari ve malî bilhassa kanunlar 
el^tiki olur. Lastikli olur. Yani herkes pek 
anlıyamaz, ona göre çekilsin gibi, böyle bir 
cey. Acaba bu da anlaşılmasın, meseleler ida
renin veya maliyenin istediği sekle götürülsün 
maksadiyle mi yapılmıştır, yoksa hakikaten 
burada bir vuzuh var mıdır Lütfederlerse te
nevvür etmiş oluruz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? 

MUSTİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Hükümetten kısa bir sualim vardır Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz sorunuz efendim. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

—Şimdi valilik ve kaymakamlık hakkını ih
raz edenler merkeze alındıkları veya ba^ka bir 
göreve tâyin edildikleri zaman, bu tazminatı 
alıyorlar. Müfettiş iken, vali olarak istihdam 
edilenler, bu takdirde tazminat alacaklar mı
dır? 
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İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Sarili, alacaklar. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete, o halde 
müsaade buyurunuz, Hükümet kürsüye bu
yursunlar, belki başka arkadaşlar da konu
şurlar. Kürsüye buyurunuz Sayın Hükümet, 
zabıtlara daha sarahatla geçmesi için. 

BAŞKAN — Buyurunuz sorunuz Sayın 
Mete. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Evvelce sorduklarımı tekrar etmiyeceğim. 
Emniyet Müdürü iken valilikte istiabedilip, tek
rar göreve veya merkeze almanlar, bir de bu
cak müdürü olduğu halde, başka bir teşkilâta 
tâyin edilse, yani nüfus müdürlüğüne tâyin 
edilse veyahutta merkeze alınsa. Bu zat va
lilik yapıpta, merkeze alınanlarda olduğu gi
bi, bu tazminatları alacaklar mı? Bunları rica 
ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Arz edeyim, Sayın Ekrem 
özden tereddüdettikleri hususta haklıdır. Onun 
için biz, teklifte Sayın Sabahattin Savacı'nm 
teklifinde, 2 nci madde şöyledir. «657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 102, 104 ve 
105 noi maddeleri gereğince verilen yıllık izin, 
mazeret izni ve hastalık izinleri kullanlar ile, 
yurt icin.de geçici bir arörevle başka tarafa gön
derilenler ve görevleri icabı ayrılanlar dışında. 
her ne suretle olursa ol°un, görevleri ^asm^a 
bulunmıyaıılara, böreklerinden ayrı bulunduk
ları serece tazminat verilmez.» 

Millet Meclisinin kabul ettiği metinde, «Yıl
lık mazeret ve hastalık iznini kullananlarla, 
vur*, içinde geçici bir görevle haıka tarafa srön-
derilenler ve görevleri icabı ayrılanlar dışında, 
her ne suretle olursa olsun, görevleri basında 
bulunmayanlara, görevlerinden ayrı bulunduk
ları sürece tazminat verilmez.» 

Arkadaşlarım, şimdiye kadar geçmiş 657 
sayılı Kanuna göre ve sayılan o maddelere gö
re, tatbikatta büyük tereddütler olmuştur ve 
birçok yanlışlıklar yapılmıştır. Meselâ, sınır 
komisyonlarına giden heyetler ve vazifesi ba
şında bulunmamışlar diye şimdiye kadar bir 
tazminat verilmemiş. Ve bu birçok tereddüt
lere, yazışmalara, geri almalara sebebiyet ver
miştir. Keza simdi arattırma yaptırıyoruz mül
kiye müfettişlerine. Mülkiye müfettişi araş

tırma yapıyor, Anadolu'da, nüfus işleri ile 
meşgul. Yani müfettişlik sıfatının dışımda 
araştırma yapıyor diye, âdeta tazminat veril
mez diye yine maliye ile ve diğer bâzı zevahir 
ile mubayin ve tartışmalı durum hâsıl olmuş
tur. Bütün bunları bu ortadan kaldırıyor. 
Yani sarahat veriyor. Gayet tabiî dışarıya gi
den, Avrupa'ya giden birisi, vekâlet edecek 
olan şahıs olduğu cihetle o görevinden ayrıl
mış oluyor. Tazminatı da görev yapan kimse 
almış olacak. Zannediyorum bu buyurdukları 
hususu biz de aynı anlayış ile bu tarzda vuzuh 
vermek bakımından bunu koyduk. 

Şimdi Sayın Yılmaz Mete'ye, cevaplarımı 
arz etmek stiyorum. Mülkiye müfettişi vali, 
valilikten sonra mülkiye müfettişi olduğu tak
dirle otomatikman tazminat ve eski tazminatı 
alır. Yalnız, eğer mülkiye müfettişi bilfarz 
emniyet müdürü olursa, emniyet müdürü taz
minat alamaz. Çünkü bu milki idare âmirle
rine tazminattır. Mülki idare âmirleri dışın
da tazminat yoktur. Onların hususi makam öde
nekleri vardır. Ama bir emniyet müdürü vali 
olursa, kaymakam olursa bilfarz, efendim 
mülkiye müfettişi olursa tazminat alır. Çünkü 
mülki idare âmiri sıfatını ihraz etmiş olur. 
Ama vali, emniyet müdürü olursa, emniyet 
müdürü olarak tazminattan, mülki idare âmir
leri için çıkarılan bu kanundan istifade ede
mez. Efendim bucak müdürleri merkeze ge
lirse, bucak müdürleri basında bulunduğu müd
detçe, mülki âmir sıfatını haizdir, orada 
alır. Merkez teşkilâtında çalışan bucak müdür
leri bu tazminattan faydalanmz. Vazife ba
şında bulunan bucak müdürleri faydalanır. Mer
kezde çalışan, başkan vazifede çalışan bucak 
müdürleri bu tazminattan faydalanamaz, duru
mu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın 
Bakan, Sayın özmen de bir sual soracaklar 
efendim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşeh:r) — Sayın Bakan 
bucak müdürü merkeze geldiği zaman tazminat 
vermiyorsunuz. Bunu anladım ben. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Evet efendim, doğru anlayışınız. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Şimdi arka
daşımız buradan bir şey söylüyor, özür dilerim, 
sicil durumunu falan tetkik edeceksiniz, buna 
bir diyeceğimiz yok. Ama, orada alıp da mer-
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keze geldiği zaman almaması acaba bir hak
sızlık olmaz mı? Bu merkeze almak neden ileri 
geliyor, neden dolayı merkeze alıyorsunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Efendim, biz bucak müdürlerini za
ten yeni araştırmaların neticesine kadar, yeni 
bucak müdürü tâyin etmedik biz üç sene zar
fında. Münhallere de tâyin etmedik bu sebeple. 
Zaten bucak müdürlerini merkeze tâyin edip, 
ona tazminat verseniz, merkezdeki diğer me
murlarla tamamen farklı yeni bir statüye, yeni 
bir âdeta merkez teşkilâtı içerisinde böyle bir 
fafklı muameleden dolayı huzursuzluğa sevk 
etmiş olursunuz. Ve mülki idare âmiri sıfatı da 
kalkmış olur. Ama, bir valinin, bir mülkiye 
müfettişinin bir kaymakamın durumu takdir 
buyurulur ki, öbürlerinden tamamen faklıdır. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular cevaplandırılmıştır efendim. Sayın Ba
kan buyurunuz efendim. İçtüzüğümüze ünsi-
yetinizi temin etmek maksadiyle bir malûmat 
vermek istiyorum, içtüzüğümüzün 55 nci mad
desinde söz münhasıran kürsüden ve Genel Ku
rula hatiben söylenir, sorular da Genel Ku
ruldan sorulması hasebiyle yerinizden konuş
manız mümkün olmamıştır, içtüzüğe ünsiyeti-
niz bakımından bu malûmatı takdim ediyorum 
efendim. 

Efendim, madde üzerinde söz ist'yen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum 
efendim. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 3. — 1 nci maddede yazılı tazminat
lar aybaşlarında ve aylıkla birlikte ödenir. 

Bu tazminata hak veren bir göreve tâyin 
edilenlerin tazminatları, göreve başlayış tari
hini kovalıyan aybaşından itibaren verilmeye 
başlanır. Bu görevlerden ayrılanların ay sonu
na kadar olan istihkakları geri alınmaz. 

Terfi edenlere terfi ettikleri dereceye ait 
tazminat terfi işleminin yapıldığı g-ünü takibe-
den aybaşından itibaren verilir. 

Bu ödeme 26 . 6 . 1964 tarih ve 484 sayılı 
Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmüne tâbi
dir. 

Ödemelerde 7244 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
saym üyeleri kaydedelim, sırayı tesbit ediyo
ruz. Efendim arkadaşlarımın tesbit ettiklerine 
göre Sayın Betil ve Sayın Bayhan ve Sayın Öz-
türk söz istemişlerdir. Buyurun, Sayın Betil. 

ZİHNÎ BETÎL (Tokad) — Muhterem arkadaş
lar, ben bu maddede bir haşiv müşahede ettim, 
bir gramer hatası g-ördüm ve aynı mânayı ifade 
etmek için iki ayrı kelime kullanıldığını gördüm 
bu noktalar üzerinde muhterem komisyon söz
cüsünün bizleri aydınlatmasını rica ediyorum. 

Gördüğüm haşiv : 1 nci fıkradadır; «1 nci 
maddede yazılı tazminatlar aybaşlarında ve ay
lıkla birlikte ödenir.» Haşiv «ay başlarında ve» 
kelimelerinden ibarettir. 1 nci maddede yazılı 
tazminat aylıkla birlikte ödenir» demek maksa
dı sağlamak için kâfidir. Aylıkla birlikte ödene
ceği tasrih edildikten sonra ayrıca aybaşlarında 
demeye lüzum yoktur. , 

Gördüğüm gramer hatası : Tazminat zaten 
cemidir. Cemî, bir de 1er, 1ar, cemî edatıyla tek
rar cemî haline koymak hatadır. Kanun yapar
ken maksadı mahfuz tutmak lâzımdır. Süratle 
hareket etmek lâzımdır. Ama dilimizi, dilimize 
mal olmuş kelimeleri doğru olarak kullanmak 
da lâzımdır. Binaenaleyh 1 nci maddede yazılı 
tazminat aylıkla birlikte ödenir demek lâzım
dır. 

Aynı mânayı ifade etmek için kullanılan ay
rı kelimelere gelince : İkinci fıkrada «takibe-
den» yerine «kovalıyan» denmiş. Üçüncü fık
rada ise «takip eden» denmiş. Demekki Ko
misyon bu hataları şüphe yok ki idrak edecek 
seviyede, vasıflı ve meziyetli arkadaşlarımızdan 
kuruludur ama, bir aceleciliğe düşmüştür zan-
nıma göre. Millet Meclisinden g-elen metinde 
aşikâr hataları düzeltme tarzında da olsa bu 
düzeltmeyi yapmak metinde değişikliği gerek
tirecek, teklif Millet Meclisine gidecek uza
yacak. Ama muhterem arkadaşlar, bu kadar aşi
kâr olan hatayı da işlemiyeüim, Cumhuriyet 
Senatosu olarak. Bu, ikinci meclisin kuruluşu 
maksadına aykırı düşmektedir. Muhterem söz
cüden bu üç nokta üzerinde bizi aydınlatmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayhan. 
KUDRET BAYHAN (Niğde) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, valiler, bilirsiniz 
Mısır'daki Abidin sarayı gibi vilâyetlerde vali 
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konaklarında oturan, tenvirat, tanzifat mas
rafları özel idare tarafından verilen, aşçı mas
rafı, bahçıvan masrafı, özel idareler tarafın
dan ödenen ve ayrıca Taşıt Kanununa tabi ol
mak şartiyle 5 senede bir araba değiştiren idare 
âmirleridirler. îdare âmirlerimize tazminat ve
rilmesi hakkında yüksek huzurunuza gelmiş
tir, bendeniz Komisyonda 3 ncü maddenin son 
fıkrasına muhalefet ettim, şöyle : Efendim bi
lirsiniz valiler 4 yerden maaş alır. Bir, maaş 
ikincisi, ödenek alıyor, üçüncüsü özel idareler
den tazminat alıyor, ki 1 500 liradır, kanıma 
göre 750 ilâ 1 500 arasındadır, ben 20 vilâyet
ten sordum. 750 lira alan hiçbir vali yok. Hak
kâri valisi dahi 1 500 lira tazminat alıyor. Dör
düncüsü de efendim, harcırah. Komisyonda bu 
iş müzakere edilirken Maliye temsilcisi arka
daşımız geç geldiler. Kendilerine sorduk, «Bu
nun malî portesi nedir» Dediler ki, 16 ilâ 18 
milyon lira. Halbuki içişleri Bakanlığından ge
len temsilci arkadaşımız bunun 8 milyon lira
nın üzerinde olduğunu söylediler. Binaenaleyh 
burada Maliye temsilcisi arkadaşımızın ifadesi
nin alınması gerekir. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Burası mah
keme mi? 

KUDRET BAYHAN (Devamla) — Kübra 
mahkemesi. Şimdi arkadaşlar 3 ncü maddenin 
son fıkrasında diyor ki, «ödenecek tazminatlar, 
7244 sayılı Kanuna tâbi değildir» diyor. Dört 
seneden beri burada muhtelif tazminat kanun
ları çıkarttık. Anayasa Mahkemesi üyelerine, 
Yüksek Hâkimler Kuruluna, Danıştaya, Sayış-
taya, bu kıymetli üyelere tazminat veriyoruz. 
Fakat 7244 sayılı Kanuna göre verdiğimiz taz
minat bu kıymetli zevatın almakta olduğu maa
şının % 60 nı geçirmiyor. Burada bunun bir is
tisnasını görüyoruz. Deniyor k i efendim «öde
melerde 7244 sayılı Kanun uygulanmaz.» Ne 
oldu arkadaşlar? Ortada bir dengesizlik oldu. 
Yarın Anavasa Mahkemesi, Sayıştay, Danıştay, 
Yüksek Hâkimler Kurulu hepsi çıkacak, diye
cek ki, idare âmirlerine verdiğiniz tazminatta 
7244 sayılı Kanun uygulanmıyor, biz de bunu 
istiyoruz diyecekler. O zaman ne yapacaksınız 
arkadaşlar? Bu bir. 

İkincisi, valilere iki tazminat veriyoruz. Bi
risi özel idareden alıyorlar 1 000 - 1 500 lira, 
ikincisi de bu verdiğimiz tazminat. îdare âmir

lerimiz özel idareden aldıkları tazminatta 7244 
sayılı Kanunun şümulüne tâbi. Öyle değil mi 
Vekil Beyefendi? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Gayet tabiî. 

KUDRET BAYHAN (Devamla) — Ama, bu 
kanunda, 7244 sayılı Kanunun şümulüne tâbi 
tutmuyoruz. Binaenaleyh, arada bir ikilik olu-
vor. Bendeniz bir takrir verdim. Verdiğim tak
rir söyle : Diyorum ki, idare âmirlerine de ve
receğimiz tazminat 7244 sayılı Kanunun şümu
lüne arirsün. Sayın arkadaşlarım, biz valilere 
t 500 lira özel idareden tazminat veriyoruz. 
1 250 lira da bu defa veriyoruz, ben miktarına 
itiraz etmiyorum. Bunun tamamı 2 750 lira 
eder, bu büyük para arkadaşlar. O halde daha 
gecen gün Millî Savunma Bakanlığına 300 mil
yon liralık bir sey verdik, onlara dahi 7244 sa-
vıh Kanunu tatbik ettik. Arada bir ikilik ol
maktadır, bu personel reiimini dahi kökünden 
sarsacak bir durum arz ediyor. Bu bakımdan 
teklifin 3 ncü maddesindeki son fıkrasının çıka
rılmasını rica ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, buyurunuz efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, sa.ym senatörler, bu kanunun 3 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasında Maaş Kanunu ile ça
kışır bir durum görülmektedir. Şöyle ki; «Bu 
tazminatta hak veren bir göreve tâyin edilenlerin 
tazminatları göreve başlayış tarihini kovalı-
yan aybaşından itibaren verilmeye başlanır. Bu 
görevlerden ayrılanların ay sonuna kadar olan 
istihkakları geri alınmaz» deniyor. Şimdi bu 
valiler, kaymakamlar ve nahiye müdürleri de 
memur olduğuna göre diğer memurlarda 20 
günü maaşı aldıktan sonra doldurmıyanlar ya
hut bir tazminat almışsa bunu 20 günlük ayın 
süresi içinde kullanmıyanlardan fazlası kesilir. 
Şimdi ayın birinde aldı, ikisinde ayrıldı. O ay 
hiç devam etmemişse bunun geri almmamaisı 
Maaş Kanunu ile bir çatışma oluyor sanıyorum, 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın öztürkcine. 
RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Kudret 
Bayhan arkadaşımız, «7244 sayılı Kanunun, 3 
ncü madde hükmü uygulanmaz» kısmı ile den-
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genin bozulacağını, hâkimlerin, Anayasa Mah
kemesi üyelerinin bunu istiyeceğini beyan etti
ler. Yalnız ne yazık kendilerinin bulunmadığı 
bir celsede olacak biz 15.7.1965 tarihinde 661 
sayılı Kanunu kabul ettik. Bu kabul ettiğimiz 
kanunda sayın hâkimlerimizin de almış olduk
ları tazminatı 7244 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi hükmünün dışında bıraktık. Bu itibarla 
arkadaşımızın önergesi yerinde değildir, esasen 
bu valilere verilen ödeneğin, tazminatın şekli 
de 661 sayılı Kanundan ilham alınarak yapıl
mıştır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk-
çine. Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?... 
Buyurun Sayın Komisyon. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
VE BU RAPORDA SÖZCÜ YÎĞÎT KÖKER 
(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, mülkî idare âmirlerine tazminat verilme
si hakkındaki kanun teklifinin 3 ncü maddesin
de bâzı hataların, yazılış hatalarının bulundu
ğunu Bütçe ve Plân Komisyonu olarak biz de 
tesbit ettik. Ancak vâki hataların esasa müessir 
olmaması ve bunların düzeltilmesi halinde ka
nunun yeniden Meclise dönmesi gibi bir vaziyet
le karşıkarşıya kalınmaması bakımından bunları 
hoş görmek mecburiyetinde kaldığımızı ifade 
etmek istiyorum. 

3 ncü maddede, «Birinci maddede yazılı taz
minatlar ay başlarında ve aylıkla birlikte öde
nir» ibaresini biz bir mânayı kuvvetlendirme 
bakımından kullanıldığı kanısına vardır. 

Ayrıca, ikinci fıkrada birinci cümlede «kova-
lıyan», bilâhara «Takibeden» kelimelerinin kul
lanılmasını da aynı fıkra içinde aynı kelimeyi 
iki defa kullanmama durumundan dolayı kul
lanmış bulunuyoruz. 

Bir sayın arkadaşımız, tazminatların geri 
alınması, bu görevlerden ayrılanların ay sonuna 
kadar olan istihkakları geri alınmaz ibaresinin 
Maaş Kanununa aykırı düştüğünü ifade ettiler. 
Maaş Kanunu ils maaşlara mütaallik hükümler 
tesbit edilmiştir. Malûmları olduğu veçhile ma
aşlı bir hizmete tâyin edilen memurlar işe başla
dıkları günü takibeden ay başından itibaren ma
aşa müstahak olurlar ve ayın belli tarihinden 
evvel veya sonra ayrıldıklarına göre de bunlar

dan fazla aldıkları maaşların istirdadı veya is
tirdat edilmemesine karar verilir. Ama tazmi
natların ne şekilde istirdat edileceği özel hukuki
lerle belirtilmektedir. Nitekim, mülki idare 
âmirlerine verilen tazminatın da istirdat ediie-
miyeceği hususuna ait özel bir hüküm getirilmiş
tir. Kanaatimizce Maaş Kanununa ayları bir 
hüküm bulunmadığını düşünüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunla kayma
kamlara ve valilere diğer tazminat alan Devlet 
memurlarından fazla tazminat verildiği ve malî 
portesinin de 20 milyon civarında olduğu ifade 
olundu. Bu kanunla (A), (B) ve (0) cetvelinin 
yüklediği malî külfeti sırasiyle arz edeceğim. 

(A) cetveli ile yani 600 - 2 000 lira arasındaki 
vali ve kaymakamlara ödenecek meblâğın tu
tarı 13 194 bin liradır. 

Bucak müdürlerine ödenecek paranın yekûnu 
2 664 bin liradır. 

Maiyet memurlarına ödenecek paranın yekû
nu ise (D) cetveline göre 634 200 lira olmak üze
re cem'an 16 492 200 liradır. Bu meblâğın 7 628 
bin lirası temsil ödeneği olarak esasen öden
mektedir. Bu hale nazaran kabul buyuracağı
nız, tetkik etmekte olduğunuz kanun ile yükle
nen külfet 8 794 200 Tl. ndan ibarettir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Özel say
manlıktan alman.... 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon 
ya Milletvekili) — Aynı... 

BÜTÇE VS PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Arz edeceğim 
efendim. Çok muhterem arkadaşlarım, kayma
kam ve valilerimize özel idarelerden ve o ilin 
il Genel Meclisi ve Daimî encümenlerinin karar
larına müsteniden devir, teftiş ödeniği ismiyle 
bir ödenek verilmektedir. Bunun miktarı vali
ler için 1 500 liraya kadar aylık, kayiî-akamlar 
için de yıllık olarak 600 ilâ 1 000 lira arasında 
değişmektedir. Birçok özel idarenin malî im
kânsızlıkları sebebiyle valilere ve kaymakamlara 
bu parayı cdiyemedikleri de bir vakıadır. 

Keza kaymakamlar.... 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hangi vilâ

yet ... 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Birçok vilâyet
lerde Beyefendi. Birçok kaymakam arkadaş
larımız bir köye 5 - 6 defa hattâ daha fazla 
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gittikleri halde harcırah almadıkları gibi, harcı
rah alsalar yılda aldıkları 600 ilâ 1 00 liranın 
çok üstünde paralar alması iktiza ederken sene
de 600 lira ilâ 1 000 lira gibi çok mütevazi bir 
meblâğ ile bu cidden yorucu, meşakkatli ve bü
yük mesuliyetler yüklü vazifelerini şerefle ifa 
etmektedirler. 

Yüee Senatonun mülki idare âmirlerine taz
minat verilmesi hakkındaki kanun teklifine ilti
fat etmesini ve hakikaten takdire sayan çalış
malar yapan mülki idare âmirlerimizin maddi 
sıkıntılarım bir nebze azaltmaya yardımcı ol
masını temenni ediyorum. Saygılar sunarım, 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Komisyondan so
ru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Betil. 
EİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım, 

I'Tuhterem Söscü buyurdular ki esam müessir 
clmıyan bu hataların tashihine tevessül ettiği
miz takdirde metin, teklif Millet Meclisine gide
cek ve bu yüzden vakit zayi olacaktır, bu bizi 
endişeye sevk etti buyurdular. Kanunun yürür
lük tarihi 1 . 3 . 1089 dur. Bugünden itibaren 
daha 7 hafta var. Haklı kir hatâ, haklı ve doğ
ru olarak dü^ltilirte bu 7 haftaya ihtiyaç gös
teren bir mesaiyi gerektirmez, Bunu işaret et
mek isterim. 

BAŞKAN —• Müsaade edermisiniz Sayın Ko
misyon. Saym Betil, müsaade ederseniz bunu 
sual olarak telâkki edemiyorum. Yalnız eğer 
bir değiştirge önergeniz olacak olursa bu tak
dirde muameleye konmak imkânı mevcuttur. 
Yok-îa zatiâünizm şifahen buyurmuş oldukları 
bu husuflar us kadar hakikate yakın olursa ol
sun hattâ hakikatin, ne kadar içinde olursa ol
sun muameleye koymamıza imkan yoktur. İstir
ham ediyorum, bir tokliüe geliniz efendim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bendeniz neyin 
teklifle neticelenmesi lâsımgeldiğini biliyorum 
ve takdir ediyorum. Ben bir hataya işaret edi
yorum, 

BAŞKAN — Sayın Betil, hemen ifade ede
yim çok konuımak arzu etmiyorum, yalnız mü
saade ederseniz tadil teklin olmadığı takdirde 
bu ^"»-"i <ek"""l k-Vıv Mf1^ I" ferdam e gitmez. 
O çr ~c'o4"r.'1 d< lavıdır ki zati'lm"- ı :: bu tashiha-
tl vn-»*'t—;^ ' ^ ' i v 1 ^ kapı-ı tO^'rmm Millet 
M^eb-';->e r"rk *y-ni i^d'"1- 7" •,\*"'-d'T" _••-113 anda 
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ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bir dakika mü
saade edin, teklifimi takdim ediyorum, 

BAŞKAN — Eica ederim efendim. Buyurun 
Sayın Hazerdağlı, 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Efen
dim, ben konuşmamda 20 milyona malolacağım 
söyledim. Sayın Sözcü 16 500 000 lira civarın
da olduğunu söyledi. Ben bu özel saymanlıktan 
aldıklariyle beraber tümünün 20 milyona baliğ 
olup olmadığını Saym Sözcüden soruyorum. 
Eskiden ve özel saymanlıktan aldıklarını.... Be
ni tekzip ettiler. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
YİĞİT KÖKEB (Ankara) — Saym Başkan, çok 
muhterem, arkadaşlarım; ben Sayın arkadaşımın 
sualini tam. mânasiyle, katiyetle cevaplandıracak 
durumda değilim. Çünkü ben ancak, genel büt
çeden yapılacak ödeme miktarını kendilerine 
beyan etme durumundayım, özel idarelerden bi
raz önce de arz ettiğim gibi yapılan ödemeleri 
şu anda bilmemize imkân yoktur. Bu miktar 
azalıp çoğalabilmektedir, Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komis
yon. 

KUDEET BAYHAN (Niğde) — Maliye tem
silcisinin kürsüden izohat vermesini rma ediyo
rum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
KUB'BET BAYHAN (Niğde) — Bu mevzu 

hakkında, 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya Milletvekili) — Eûkümet azası olarak bende
niz buradayım,., 

BAŞKAN — Ben cevaplarım,. Saym Hükümet. 
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun Saym izmen. 
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Kamisyon Başkanının ifade ettiği 
gibi madde metninde hatâ varsa, bunlar tatbi
katta istenmiyen aksi tesirler yapmıyacak mı
dır? 

İÇİŞLEPİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Bilâkis sarahat var. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon, 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; biraz ence verdiğim 
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izahatta da arzına çalıştığım şekilde Komisyo
numuz burada bir fasla cümle, kelime veya cüm
le olduğu kanaatindedir. Ama madde tetkik 
edildiği takdirde birinci maddede yazılı tazmi
natlar aybaşlarında ve aylıkla birlikte ödenir 
demekle, birinci maddede yazılı tazminatlar ay
lıkla birlikte ödenir demek arasında büyük bir 
fark yoktur. Esasa tesir edecek hiçbir fark 
yoktur. Bilâkis mânanın teyidini tazammun 
eden bir hüviyet de taşımamaktadır. Bu itibar
la Komisyonumuz bunun farkına vardığı halde 
yani böyle bir düzeltmeye lüzum görmemiştir. 
Bunu arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komis
yon. Sayın Hükümet, Sayın Bayhan'm sualine 
cevap vermek arzu ediyor musunuz? Elinizde 
rakamlarınız varmı, vermek istiyor musunuz ce
vap? Vermek lüzumu hissetmiyor musunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Hayır. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz 
istiyen saym üye?,. Yok. Sualler sorulmuş, ce
vaplandırılmıştır. Şimdi madde üzerinde tadil 
önergeleri var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Mülki idare amirliği tazminatı hakkında 
müzakere edilmekte olan kanunun üçüncü mad
desinin son fıkrası (ödemelerde 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi uygulanması) demekte
dir. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay üye
leri, Danıştay üyeleri, Sayıştay üyeleri, ve hâ
kimlere tatbik edilen işbu kanunun hasren ida
re âmirlerine verilecek tazminatta uygulanma
ması her bakımdan mülki idareciler ile yukarda 
zikredilen Anayasa, Yargıtay, Danıştay, Sayış
tay ve hâkimler arasında her bakımdan dengeyi 
bozacağı düşünülerek bütün tazminat alan me
murlarımız hakkında tatbik edilen 7244 sayılı 
Kanunun müzakere mevzuu olan 3 ncü madde
nin son fıkrasından çıkarılmasını saygı ile arz 
ve rica ederim. 

Niğde 
Kudret Bayhan 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü madde 4 ncü fıkradaki 26 . 6 . 1964 

tarihinin 8 Temmuz 1964 tarihi olarak düzeltil
mesini saygiyle arz ederim. 

İstanbul 
Rifat öztürkçine 

484 sayılı Kanun: 8 Temmuz 1964 tarih ve 
11748 sayılı Resmî Gazete ile neşir ve ilân edil
miştir. 

Sayın Başkanlığa 

Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen; 
1. 3 ncü maddenin 1 nci ve 2 nci fıkraların

daki tazminatlar sözünün (tazminat) olarak de
ğiştirilmesini, 

2. 1 nci fıkradaki (aybaşlarında ve) sözü
nün metinden çıkarılmasını, 

3. 3 ncü ve fıkradaki (takibeden) sözünün 
(kovalıyan) olarak değiştirilmesini teklif edi
yorum. 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Sayın senatörler tadil teklif
leri Yüce Senatoya okundu. Şimdi sırasiyle 
Niğde Senatörü Sayın Kudret Bayhan'ın öner
gesinden itibaren müzakereye başlıyoruz. (Mü
zakere değil okumaya sesleri) 

(Niğde üyesi Sayın Kudret Bayhan'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen 
sayın üye? Yok. önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Esasa 
müessir olmadığı için önergemi geri alıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine'nin önergesi 
geriverilmiştir. 

(Tokat Üyesi Zihni Betil'in önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen 
sayın üye? Buyurunuz Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan 
muhterem arkadaşlar, Sayın Betil'in takririne 
iştirak etmediğim için söz aldım. Komisyon 
sözcüsü her nedense tenkidlerin tesiri altında 
kalarak, «tenkidler haklıdır işte bir haşivdir 
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anı?,, zararsız bir haşivdir, bu sebeple getirme
dik;» dediler. Bir defa bu görüş yanlış. Haşiv
de olsa Senatonun hikmeti vücudu kanunların 
mükemmel bir şekilde çıkmasıdır. Binaenaleyh 
geç kalır şu olur, bu olur esbabı mucibesiyle 
kanunları Meclisten geldiği şekilde hatalı ola
rak çıkmasına imkân verirsek, o vakit bu 
elektriği niye yakıyoruz, buraya niye toplanı
yoruz ve nedir bu müessesenin hikmeti vücu
du. o münakaşa mevzuu olur. Bu sebeple bu 
görüşe hiçbir zaman katılmaya imkân yoktur 
ve burada hakikaten telâffuz edilmemelidir. 

Şimdi haşiv denen hususa gelince: Şimdi 
«aybaşında ödenir» «Aybaşında aylıkla birlik
te ödenir» Haşiv değildir. «Aybaşında öde
nirden maksat, işlemeden peşin olarak ödenir 
clgnıekür. Aksi halde böyle bir hüküm olma
saydı işledikten sonra ödenir mânası çıkabilir
di veyahut öyle anlaşılırdı ve o vakit aybaşın
da cdome imkânı kalmazdı. «Aylıkla birlikte 
ödenirin de sebsbi vardır. Aylıkla birlikte ay
nı bordro ile ödenmesi, müterakki vergiye ta
li tutulmasını temin maksadına dayanır. Ay
rı ayrı ödeme yapıldığı takdirde o vakit her 
biricinin vergi tatbikatında ayrı ayrı nazara 
alınması gerekirdi. Bundan evvelki kanun ha
sırlanırken her halde maliyecilerin tesiri olsa 
gerek veyahut da tatbikattaki umumiliği boz-
;r?<rak için «aylıkla birlikte ödenir» hükmü 
konmuştur ve yerindedir. Ayrıca «aybaşında 
öcienir» hükmüne de ihtiyaç vardır. Bunu koy-
rc.a3?.m,", ay sonunda ödenir. Yani işledikten 
sonra ödenir mânası çıkabilir ve o vakit başka 
hükümler var, «ayrıldığı takdirde geri alın
maz, vefat ettiği takdirde geri alınmaz gibi» 
hükümler işliye-mez. Bu sebeple madde yerin
dedir. Takrire iştirak etmiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Buyurun Sayın Betil. 

ZîHNi BETİL (Tokat) — Efendim, muh
terem arkadaşlarımdan beni mazur görmeleri
ni rica ediyorum. Kelimeler üzerinde durarak 
vrktinizi zayi etmek şüphesiz uygun değil. 
ima Millet Meclisinden gelen metinlerde her 
n?sılsa işlenilmiş ama maksadın anlaşılmasına 
::;.ş.ni olımyacak hataları Cumhuriyet Senatosu 
l"~'ü,-yanlarında hoş görmek o kadar umumi-
leşmeye başladı' ki, bu nokta üzerinde hakika-

I ten durmaklığımızda ben hem lüzum ve hem 
de fayda görüyorum. 

Şimdi, muhterem Melen arkadaşım benim 
3 hüküm ifade eden teklifimden bahsederken 
benimle aynı görüşte olmadıklarını söylediler. 
Fakat 3 hüküm ifade eden teklifimden sadece 
birisi üzerinde durdular. Ben bundan şu mâ
nayı anladım. Diğer 2 sinde kendileri benim 
gibi düşünmektedirler. Sadece birisinde ben
den ayrılmaktadırlar. Eğer anladığım gibiyse, 
benden ayrıldıklarım söyledikleri hususa ce
vap vereceğim. 

Muhterem arkadaşlar, ben diyorum ki «Bi
rinci maddede yazılı tazminat aylıkla birlik
te ödenir» dedikten sonra «Ay başlarında ve» 
sözü zaittir, haşivdir. Kendileri malî mevzuat 
ve onun tatbikatında uzun yıllar başarılı hiz
metler yapmış değerli bir arkadaşmızdır. Şim
di «Ay başlarında ve» haşiv değildir. Tatbi
kata herkesin aynı şekilde anlıyacağı bir an
lam verme bakımından lüzumludur, diyor. 

Muhterem arkadaşlar, aylıklar zaten ay ba
şında ödenir. Aylıklar zaten ay başında öde
nil', ayın birinci günü ödeniyor, ilk günü öde
niyor. «Aylıkla birlikte verilir» denilince, ayın 
ilk günü verileceği kendiliğinden anlaşılıyor. 
Ayrıca «Ay başlarında» demeye lüzum yok. Ken
dileri 2 nci nokta olarak dediler ki «Tazminat 
peşin verilir» o itibarla ay başlarında demek 
ve onu «Ve edatı ile aylığa bağlamakta lüzum 
var» zaten kanunun metninde gayet açık ola
rak bu tazminatın peşin ödendiği tasrih edil
miş. O kadar tasrih edilmiş ki tazminatını pe
şin alan kimse, tazminat ödemeyi gerektiren 
görevinden ayrılmışsa o geri alınmaz diye fık
ra var, hüküm var. Binaenaleyh ay başlarında 
kelimesini haşiv olduğu için kaldırdığımız tak
dirde bunun aybaşında ödenmesi lâzımgeldi-
ği anlamı ortadan kalkar. Tatbikatta tered. 
düt doğar, ikilik doğar, tarzındaki izahına da 
asla yer yoktur. Çünkü peşin verileceğini tas
rih eden hükümler var. Ayrıca hükümler var. 
Sonra aylıkla birlikte verilir deyince aynı 
bordra ile birlikte verileceği de anlaşılıyor, ay 
başlarında sözü aynı bordro ile verileceği an
lamını ifade etmek için konulması lüzumlu «bir» 
değil bunu arz etmek istedim. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Betil. 
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İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Vuzuha kavuşması için söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, söz vereceğim. 
Efendim, her zaman takdimen size söz vere 
bilirim. Yalnız Öztürkle müsaade ederseniz bir 
karşı karşıya konuşayım önce. 

Buyurunuz Sayın Öztürk. Ne hakkında ko
nuşmak istiyorsunuz?. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Lehinde ko
nuşmak istiyorum, aleyhinde konuşuldu. Bu 
madde ile ilgili olarak konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Betil'in konuşmasını 
kendi teklifini izah sadedinde telâkki ettiğim 
için size de kısa olmak ü"ere söz vereceğim, 
buyurun efendim. Efendim haddizatında 94 ncü 
maddenin son fıkrası; tasarı veya teklifin 
Cumhuriyet Senatosunda görülmesi sırasın
da yeri gelince tadil teklifinin gerekçesini, 
önerge sahibi açıklar, diyor. O sebepten dola
yıdır ki, lehte konuşmuş olarak telâkki etme
dim, Sayın Öztürk'e kısa olmak şartiyle soz ver
miş bulundum. Buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, bu üçüncü madde bir 
kere Türkçe bakımından maddenin yazılış 
şeklinde hatalar var. Yüce Senatodan çıkacak 
kadar hatalı olması, yani şöyle halkın dili ile 
bir kanun maddesinin türkçe bakımından bu 
söyliyeyim ayıplanır. Bu bakımdan ben şöyle 
arz edeyim; sanıyorum bu arz ettiğim hususlar 
Yüce Senatoca hoş görülecektir. 

Şimdi birinci maddede yazılı tazminatlar, 
tazminatlar olmaz çünkü, bir tazminat var, öyle 
ise «Lar» çoğul takısı fazladır ve tazminat sö
zünden sonra virgül olması lâzım, çünkü bir öz
nedir, orada kalır. «Ay başlarında ve aylıkla bir
likte ödenir» sözüne gelince; aylıklar ay başın
da ödendiğine göre aylıkla birlikte ödenir sözü 
ay başı sözünü ve ve'yi ortadan kaldırır. Ve 
cümle böylece tamamlanır, öznesi belli olur, 
tümleçler yerine konmuş olur, yüklem de böy
lece mânayı tamamlar. «Bu tazminata hak ve
ren bir göre ve tâyin edilenlerin tazminatla
rı» yeniden bakın, bir üçüncü tazminatlar çık
tı ortaya. Bakuı ne kadar bozuk bir cümle. 
Bu tazminata hak veren bir göreve tâyin edi
lenlerin tazminatları, yok tazminatları. Birçok 

çeşit tazminatı yok, bir tazminatı var. Öyle 
ise tazminatı, nitekim virgülünü koymuş, o 
göreve başlayıp, başlayış tarihini kovalıyan 
ay başından itibaren verilmeye başlanır ola
rak düzeltilmesi iyi olur kanaatindeyim. Bu 
gecikme söylendiği gibi üç haftalık bir zaman 
vardır, böyle bozuk bir türkçe ile, bozuk bir 
cümle ile bu kanunun maddesinin çıkarılma
sı doğru olmıyacağını sanıyorum, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Hükümet konuşmak arzusundamısı-

nız? Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKÂN (Kon
ya Milletvekili) — Çok kısa olacaktır. 

Sayın Başkan değerli senatörler, ikinci üçün
cü maddede «Birinci maddede yazılı tazminat
lar ay başlarında ve aylıkla birlikte ödenir» 
konusu münakaşa mevzuu yapıldı. Türkiye'de
ki tatbikatı arkadaşlarım takdir buyururlar. 
Maliye her mevzuda vuzuh ister. Elimde te
sadüfen 5017 sayılı bir Kanun var. Bu kanu
nun Yargıçlar Kanununa ek kanun, bunun 
üçüncü maddesinde «Birinci maddede yazılı 
ödenekler ay başlarında aylıklarla birlikte 
ödenir» çıkmış aynı tâbir. Aylıklarla ödenir 
doğru. Aybaşlarında aylıklarla ödenir bir mü
eyyidedir, Özden Beyefendinin ifade buyıu-duk-
ları tarzda esasa müessir değildir, bilâkis hâ
diseye vuzuh vermek bakımından getirilmiş
tir, emsali de çoktur. Şimdiye kadar çıkmış
tır ve kanunlarımız da vardır... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bir yanlışı ve mü-
taakıp yanlışları.. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Emsal değildir, yanlışlık değildir, 
vazıh hale getirmek için Senatoda ve meclis
lerimizde şimdiye kadar çıkarılmış ki, mah
zurları da tesbit edildiği için maliyedeki tat
bikatı ile bunun için bu vuzuh verilmiştir ve 
teyidedilmiştir, bunu arz etmek isterim. Tasmi-
nat doğru. Arkadaşlar, ben kusura bakılmasın 
kovalıyanla, takibedeni aynı cümlede iki de
fa kullanılması dil zenginliği bakımından hiç
bir zaman bir gramer hatası değildir, olamaz, 
Fransızcada bu 10 cümle içerisinde bir mâna 
muhtelif kelimelerle Osmanlıcada da böyle, ifa
de edilir, üçbeş cümle ilerde derpiş kelimesi 
kullanılır, 10 cümle altta öngörülür cümlesi 
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kullanılabilir. Bu bir dil zenginliğinin ifadesi
dir, bir gramer hatası ve yanlışlık olarak de
ğerlendirilmemesi iktiza eder. Tazminat, taz
minatlar bu da deminki arz ettiğim sebeplerle 
konmuş olmalıdır, kınanmamahdır. Kaymakam 
tazminatı, nahiye müdürü tazminatı, maiyet 
memuru tazminatı, vali tazminatı... Çeşitli taz
minat, çeşitli kimselere mülki idare âmiri ka
demelerindeki kimselere verileceği için bu
nu teşmil etmek için cemi edatı konmuştur, 
Sayın Betil'in bu hususları tamamen hüsnini-
yetle ve komisyon üyelerinin de bunları zan-
nederimki bilerek yapmış olmalarını değerlen
dirmelerini istirham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, önerge hakkında artık söz ver

mek imkânına malik değilim. 
NAZİF ERGENELİ (Edirne) — Önergenin 

tavazzuh etmesi için benim de mütalâamın din
lenmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Maatteessüf önergenin lehin
de ve aleyhinde konuşulmuş bulunmaktadır, 
müsaade ederseniz içtüzük hükümlerine tevfi
kan hemen oya koyacağım. 

NAZİF ERGENELİ (Devamla) — Konuş
mak istiyorum, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Mümkün olsa başımın üzerine 
fakat tüzük bana bu imkânı bahşetmiyor, beni 
affetmenizi istirham edeceğim. 

Efendim komisyon? Önergeye katılıyor mu
sunuz? 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Yİ
ĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. Efendim, 
Önerge okunmuş lehinde ve aleyhinde görüşül
müş, Hükümet katılmıyor, Sayın Komisyon ka
tılmıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım, 
önergeyi oylıyamazsmız. üç ayrı talep vardır, 
ayrı ayrı oylıyacaksınız.. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. Teşek
kür ederim ikazınıza. Üç maddeyi de teker te

ker muhterem Heyetin oylarına arz edeceğim 
efendim. 

1. üçüncü maddenin birinci ve ikinci fık
ralarındaki tazminatlar sözünün tazminat ola
rak değiştirilmesi; 

BAŞKAN — Önergedeki birinci maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

2. Birinci fıkradaki ay başlarında ve sö
zünün metinden çıkarılması.. 

BAŞKAN — Önergenin ikinci maddesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

3. Üçüncü fıkradaki takibeden sözünün 
kovalıyan olarak değiştirilmesi... 

BAŞKAN — Önergenin üçüncü maddesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Önergenin tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Efendim, üçüncü madde üzerinde söz isti-
yen sayın üye? Yok. üçüncü maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — Birinci madde gereğince taz
minat alanlara 5027 ve 3 Ekim 1963 tarih ve 
346 sayılı kanunlara göre temsil ödeneği veril
me*. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanun 1 . 3 . 1969 tarihin
den itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 6. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Kanun teklifini tümü ile oy-
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larmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Sayın senatörler müsaade ederseniz bir 
aktarma kanunu daha vardır. 

3. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişildik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/598; Cumhuriyet Senatosu 1/933) 
(S. Sayısı : 1190) (1) 

BAŞKAN — Onun hakkında bir takrir var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

ilişik 1190 sıra sayılı kanun tasarısı tabe
dilip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere takdimen 
gelen kâğıtlara ekten gündeme alınarak önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen 
sayın üye? Yok. («Dağıtılmadı» sesleri) Dağı
tıldı efendim. 

Gündeme alınması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

öncelikle görüşülmesi teklif edilmektedir. 
öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Sayın komisyon ve Hükümet yerini al
sın. 

Efendim, Millî Savunma Bakanı imzası ile, 
Millî Savunma Bakanlığı; Komptrolör Gene
ral Nazmi Yavuzalp tarafından temsil edile
cektir. Maliye Vekâletini de Malî Kontrol 
Genel Müdürlüğü Müşaviri Zeki Memişoğlu 
temsil edecektir. Arz ederim efendim. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 
arz edeceğim. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Raporun okunmaması karar 
altına alınmıştır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isti
yen sayın üye? Buyurunuz Sayın Melen. 

(1) 1190 S. Sayılı basnıayazı tutanağın so-
nundadır. 

Sayın Melen, belki uzun sürer görüşmeniz, 
müsaade ederseniz zamanımızı uzatacak olan 
takriri okutup oylıyalım. 

Sayın Başkanlığa 
1190 sıra sayılı Aktarma Kanununun müsta

celiyeti nazara alınarak, bu tasarının görüşü-
lebilmesini temin için çalışmanın saat 19,00 dan 
sonra da devamını arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Buyurun Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, bir saat önce kabul 
buyurduğunuz ek ödenek kanunları ile 400 
milyona yakın tahsisatı Hükümete yeniden 
verdiniz. Bu tasarı ile de 590 milyon liralık 
bir ek ödenek istemektedir Hükümet. Bu su
retle şöyle bir saat içerisinde bir milyara ya
kın, 966 milyon lira civarında bir ek ödenek 
tahsisatı kabul etmek durumu ile karşı karşı
ya bulunuyoruz. 

Hiç şüphesiz, bir ihtiyaç karşılığıdır. Bil
hassa Millî Savunmanın ihtiyaçları, ekseriya 
hayati önem arz eder. O konu üzerinde dur
mak istemiyorum. Asıl durmak istediğim nok
ta, bir müddet evvel bütçenin tümü üzerinde 
Bütçe Komisyonunda cereyan eden müzakerede 
mevcut 1968 bütçesinde büyük açıklar olduğu 
ifade edilmişti. Ve Maliye Bakanlığı tedbirler 
alınacağını, bu açıkları kapatmak üzere söyle
mişti ve hattâ birkaç gün evvel gazetelerde 
gördük; Hükümet geniş kararlar aldı bütçe 
açıklarını azaltmak, kapatmak veyahut da 
açıksız olarak 1968 bütçesini kapatmak üzere. 
Böyle kararlar alınırken, onun yanı basında bir 
milyarlık yeni bir ödenek talebi ile Hükümetin 
karşımıza gelmesi hakikaten anlaşılması güç bir 
davranış olarak görüyorum ben. Bu konu hak
kında belki imkânları vardır. Belki bunu, fa
raza bu 966 milyon ilralık ödeneği yarşılıyacak 
hazırMdarı vardır. Ama, hiç olmazsa Hüküme
tin veyahut da Komisyonun bize bunları ifade 
etmesi lâzımdır ki, bu ödenekleri gönül raihatlı-
ğı ile kabul etmek imkânını bulalım. Aksi hal
de, büyük olarak görünen ve hattâ bugün Ha-
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zinenin ödeme gücünün üstünde olduğu için, 
Hazine ödemelerinde tıkanıklık yaratan açığa 
bir milyarlık yeni bir açık ilâve etmekten başka 
bir şey yapmamış oluruz. Ve bu da malî du
rumumuz üzerinde ağır bir tazyik yaratabilir. 
Bu sebeple eğer mümkün ise Sayın Komisyon 
Başkanı buradadır, bizi tenvir edebileceğini 
sanıyorum. Bize lütfen bu mevzularda izahat 
lütfetsinler. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 

BAŞKANI MESUT EREZ (Kütahya Milletveki
li) — Cumhuriyet Senatosunun muhterem üye
leri, bütçelerimize yıl içerisinde ek ödenek veril
mesi ve Hükümetin bâzı ek ödenek talepleriyle 
Meclislere müracaat etmesi yeni bir şey değil
dir. Yıl içerisinde önceden görülememiş, derpiş 
olunamamış hâdiseler zuhur ederse elbetteki 
Devletin de masrafları artar. Devletin masraf
ları artınca da tertiplerinde ek ödenek yoksa 
hükümetler ek ödenek tasarı ile Meclislerin kar
şısına çıkmak mecburiyetinde kalırlar. Şimdi gö
rüştüğünüz ek ödenek kanunun gerekçesinde, 
Kıbrıs hâdiseleri dolayısiyle Türk Ordusunun 
yapmak mecburiyetinde kaldığı bâzı hareketler, 
yer değiştirmeler ve hazırlıklar dolayısiyle Mil
lî Savunma Bakanlığının ilgili tertiplerine ko
nan ödeneklerin kâfi gelmediği zikredilmekte ve 
bu sebeple bu tertiplere ödenek ilâvesi istenil
mektedir. 

Türkiye'nin muhtelif yıllarına ait bütçeleri
ne bir bakacak olursak, bu bütçelerde daima 
her sene bir milyar ile bir buçuk milyar arasın
da bir ek ödenek kanunu ile Meclislere müracaat 
edidiği ve bu bütçelerin yıl içinde yıl sonuna 
kadar bu şekilde ek ödenek aldığı, buna muka
bil bütçelerle verilmiş olan ödeneklerin de yine 
bir milyar ile 1,5 milyar - yılma göre - arasında 
ödeneklerin kullanılmaması sebebiyle bu öde
neklerin iptal edildiği görülür. Binaenaleyh, 
ek ödenek kanunlariyle bütçeye yüklenilmiş olan 
yeni tahsisatların tamamının karşılıksız olduğu
nu, bu noktadan hareket edersek, iddia etmek 
mümkün değildir. Ek ödenkler vardır, ama kul-
lanılmıyan ve iptal edilecek olan ödenekler de 
vardır. Bunlar bir birinin bir bakıma karşılığı
dır. Biraz önce, bu ek ödenek kanunundan ön
ce kabul buyurduğunuz ek ödenek kanunların 
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dan bir kısmı, zannediyorum, ben bu müzakere
de hazır değildim, Karayolları ile ilgili bir ek 
ödenek tasarısı da kabul edilmiştir. Karayolları 
bütçesine ek ödenek ilâve edilince bunun nere
den karşılanacağının da belli olması lâzımgelir. 
Şu 590 milyonun hepsi Millî Savunma ihtiyacı 
için değildir. 175 milyonu Karayolları Genel 
Müdürlüğünün ihtiyaçlarını sağlamak üzere sevk 
edilmiş bulunan 175 milyon liralık ödeneğin kar
şılanması için Hazine yardımı olarak Maliye Ba
kanlığı bütçesinin bu tertibine konulması iktiza 
eden ödenektir. Ayrıca 13 milyon liralık da bir 
aktarmayı öngörmektedir. Bu izahatımın ışığı 
altında tasarı mütalâa edilecek olursa normal 
bir muameledir ve kabulünüze mazhar olursa 
kanunlaşacaktır. Saygılarımı sunarım. 

FERİD MELEN (Van) — Sual soracağım, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika, sayın Komisyon, 
Sayın Melen, buyurunuz. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Komisyon 
Başkanına acaba hafızası yardım eder mi ken
dilerine, bugüne kadar 1968 bütçesi için ne 
kadar ek ödenek verilmiştir? Bir milyarı Büt
çe Kanunu ile veriyoruz. Bundan evvel de zan
nediyorum o civarda bir ek ödenek verdik, be
nim tahminime göre. öyle is s bu miktar iki 
milyar civarında oluyor. Bu iki milyarı hangi 
tasarruflarla karşılıyoruz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MESUT EREZ (Devamla) — Muhterom arka
daşlarım, şimdiye kadar 1968 yılı bütçesinin ne 
miktar ek ödenek almış olduğunu takdir buyu
rursunuz ki, Komisyon Başkanı olarak bilme
me imkân yoktur. Ancak, bunun 113 şekilde 
karşılanabileceği hususunda mütalâamı ara et
mekle yetineceğim. 

Sayın Melen biraz önce burada ifade buyur
du, tasarruf tedbirlerine de gittiler. Türkiye'
de plânlı kalkınma devrine gidildikten sonra 
plân ilkelerinden birisinin istikrar içerisinde 
kalkınma olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütçe
lerimiz önemli miktarlarda her yıl açık verir
lerse istikrar içerisinde kalkınma kolayca müm
kün olmaz, belki de tehlikeye girer. Bütün 
hükümetler bütçelerini yıl içerisinde aldıkları 
ek ödenekleri nazarı itibara alarak ve sene so
nunda iptal edilecek olan, kullanılmamaları 
dolayısiyle iptal edilecek olan ödenekleri de 
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nazarı itibara alarak bütçelerin ne miktar açık 
vereceğini de göz önünde tutarak istikrar içe
risinde kalkınmanın mümkün olup, olmıya-
cağını, Türkiye'de istikrarı muhafaza edip, 
edemiyeceklerini tetkik etmek durumundadır
lar. Ve plânlı devrenin bütün hükümetleri bu 
tetkikatı yapmışlar, zaman zaman da Türkiye'
de istikrarı muhafaza için tasarruf tedbirleri
ne başvurmuşlardır. Elbette ki, bu ek ödenek
lerin ne şekilde karşılanacağını mütalâa eder
ken iptal edilecek olan ödeneklerle ve yıl 
içerisinde bu suretle tasarruf tedbirleri ile 
tasarruf edilecek olan ödenekleri nazarı iti
bara almak, bir de varidat tahminlerinde ge
lişme varsa, tahminlerin üstünde gelişme varsa 
bunu nazarı itibara almak • ve keza yıl içe
risinde varidatı, Devlet varidatını artıracak 
şekilde kanuni tedbirlere başvurulmuşsa bunu 
da nazarı itibara almak suretiyle bu ödenek
leri karşılama hususunda bir karara varır, hü
kümetler. Bu Türkiye'de, plânlı devrede gele
nek halindedir. Şimdiki Hükümet de elbetteki 
bunu yapmaktadır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ko

misyon. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isti-

yen sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
ri ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri ara-
milyarlık yeni bir ödenek talebi ile Hükümetin 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(1) SAYILI CETVEL 

(A/l) 

Millî Savunma Bakanlığı 
13.000 Yönetim giderleri 12 308 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

14.000 Hizmet giderleri 221 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

15.000 Kurum giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

16.000 Çeşitli giderler 137 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

17.000 Savunma enfrastrüktür hiz
metleri 8 501 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona-

(A/2) 

rım giderleri 1 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(A/3) 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 1 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

34.000 Malî transferler 3 090 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler.,. 
Kaibul edilmiştir. 

Muhterem Senatörler, açık oylama netice
lerini arz ediyorum : 

Hudut ve Sahiller Cağlık Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağıl cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
112 sayın üye iştirak etmiş, 110 kabul, 1 ret, 
1 çekinser oy kullanılmış, böylece kanun tasa
rısı kabul edilmiştir. 

Ankara nüiversitesi 1968 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına 106 sayın üye 
katılmış, 103 kabul, 1' ret, 2 çekinser, böylece 
kanun tasarısı Yüce Senato tarafından kabul 
edilmiştir, efendim. 
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Ankara üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına 105 sayın üye 
iştirak etmiş, 103 kabul, 2 çekinser, böylece ka
nun tasarısı Yüce Senato tarafından kabul edil
miştir, efendim. 

Ankara üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına 107 sayın üye iş
tirak etmiş, 106 kabul, 1 çekinser oy kullanıl
mış, böylece kanun tasarısı Yüce Senato tara
fından kabul edilmişir, efendim. 

Oy kullanılmış, böylece kanun tasarısı Yüce 
Senato tarafından kabul edilmiştir efendim. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1968 yılı bütçesine ek ödenek verilmesi hak
kında kanun tasarısına 111 sayın üye iştirak 
etmiş, 105 kabul, 1 ret. Böylece kanun tasa
rısı Yüce Senato tarafından kabul edilmiştir 
efendim. 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin imar ve iskân Ba
kanlığı ile, Maliye Bakanlığı kısımlarına 
49 900 000 liralık ek ödenek verilmesi hakkın
daki kanun tasarısına 107 sayın üye iştirak 
etmiş, 106 kabul, 1 ret böylece kanun tasarısı 
Yüce Senato tarafından kabul edilmiştir efen
dim. 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısına 106 sayın üye iştirak etmiş, 106 kabul. 
Böylece kanun tasarısı Yüce Senato tarafından 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 590 000 000 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(2) SAYILI CETVEL 

(A/l) 
Millî Savunma Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 48 950 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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13.000 Yönetim giderleri 251 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(A/3) 

Millî Savunma Bakanlığı 

36.000 Borç ödemeleri 115 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

34.000 Malî transferler 175 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim maddeyi cetvelleri 
ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 3. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Millî Savunma Ba
kanlığı kısmının 36.000 nci (Borç ödemeleri) 
bölümün 36.350 nci (Geçen ve eski yıllar kar
şılıksız borçları) maddesinin sonuna (Bu öde
nekten harcanmıyan kısmını ertesi yıla devren 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.) 
ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
ru::ı. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4, — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 
Yalnız vaktin gecikmiş olması bakımından bu 
oylama Perşembe günü yapılacaktır. Arz ede

rim. Zamanımızın dolmuş olmasını nazarı iti
bara alarak 9 . 1 . 1969 Perşembe saat 15,00 
te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,15 

6. — DÜZELTİŞ 

1. — 7 . 1 . 1969 tarihli 17 nci Birleşim tu
tanağı sonuna bağlı 1185 S. Sayılı basmayazı-
nm birinci maddesinin ikinci satırı aşağıdaki 
şekilde değiştirilecektir. 

Yanlış 

bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli... 

Doğru 

bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli... 

2. — 1190 S. Sayılı basmayazınm 8 nci say
fasındaki (1) sayılı cetvelin (A/l) kısımında 
17.000 bölümünün toplamı sehven 81 501 000 
lira olarak tabedilmiştir. Doğrusu 8 501 000 
liradır. 

«•» 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişilik 
yapılması hakkında kanun tasarısının 2 nci oylama sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin ösagür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
AFYON KARAH1SAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Mehmet Güler 
Cemalettin Înkaya 
Nejat Sarhcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekins 

Oyn katılmıy. 
Lye e 

[Kabul 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Güleız 
Alâettin Yılmaiztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip. Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

erler 
•u la r 

ayısı 

183 
110 
108 

1 
1 

73 

edenler] 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebruro Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozuklar 
Nazif Çağatay 
MüJmin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmıoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Âİkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaıosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı (Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım lnebeyli 

SİVAS 
Hüseyin ö^ztürk 

TEKİRDAÖ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö, Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
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URFA 

î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YAN 
Ferid Melen 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Sezai 01£an 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1. A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşik. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin (I. Â) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demiryüce 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 

Mehmet İzmen 
Fahri Kjorutürk 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

[ÇekinserJ 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

[Oya katılmıyanlar] 

Halil Goral 
BURSA 

1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Öızçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazcrdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Beliğ Beler 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Lııtfi Tukoğlu (B<şk.V.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevızi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutıçıuioğlu 
Ruhi Tuınakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçlük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Âdil Altay 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tavlan 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

^4lBgM» 
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Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı ': 183 
Oy verenler : 106 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 1 

Çekimserler : 2 
Oya katılmayanlar : 77 

(Salt çoğunluk sağlanımıştır.) 

[Kahul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Brsü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin özgür 
M. Şükran öîkaya 
Haydar Tunfikanat 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AMASYA 
Maeit Zer en 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. F&naik! Kınayttürte: 

BURSA 
Şerted! Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termuen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cüâra 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Rifat Öztürkçine 

IZMlR 
Mustafa* Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırdı 
Onhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalp aklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYrA 
Faldh Özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Beikir Sıtkı Baykol 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Saîihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım In'eıbeyM 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 
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YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demiryüce 

Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELEB 

TABİÎ ÜYBLEE 
Ekrem Acuner 
Refet Âkaoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri öıdilek 
Mehmet özgüne; 
Ahmet Yıldı» 
Muaaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ümidi (Bşk.V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Manaur Uluaoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin (1. Â.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goraıl 

Lûtfi Akadlı 

Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

[ÇekinserlerJ 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 
Tayfur Sökmen 

KIRŞEHİR 
Halil üzmen 

[Oya katılımy anlar] 

BURSA 
1. Sa'bri Çağlayangil 
(B.) 

Saffeti Ura! 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevki Özçetin 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

Şevket Akyürek 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (Bsk.V.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Ferzi Halıcı 
Gaman Nuri Oanbolat 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Haindi Özer 

MANİSA 
Doğa ti Barutçu oğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçüik 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

Fahri Korutürk 

Zerin Tüzoin 

Suad Hayri Ürgüplü 

(Başkan) 
ORDU 

Şevket Koksal 
SAKARYA 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
SİVAS 

Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rıifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

• > • • 
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Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Kara yiğit 
Kemal Şen ocak 

AMASYA 
Macit Zer en 

ANKARA 
Turhan Kapaıılı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 0 

Çekinserlcr : 2 
Oya katılmıyanlar : 78 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmıaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osm an Alih o e a gil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tavfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

— 5 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeç.ligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Âlkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanloğlu 

76 — 

A. Orhan Süersa/n 
MARDİN 

Âbdurrahman Bay ar 
Abdüikerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa His an Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Refet Reııdeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğîa 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtıi Hocaoğlu 
Reşat Z al oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
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URFA 

î. Etem Karakapıcı 

Hasan Oral 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(:B§lk. V.) 

ADTYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin (î. 1 ) 

AYDIN 
Iskpnrlpr Cenap Ege 
Halil Goral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

KIRŞEHİR 

Halil Ozmen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Ay diner 
Hayri Dener 

[Çekinserler] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Tayfur Sökmen 

[Oya kaülmtyanlar] 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BURSA 
I. Sabri Çağkyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özıçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topalıoğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KOCAELİ 
Lûtfi Toboğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (1.) 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakasn 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Ha]dun Menteşeoğlu 
OB.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

• * • * . 
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Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 107 

Kabul edenLer : 106 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 0 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fobini Alpaslan 

AYDLN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Menmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılnuaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Edip Scraıunoğlu 

ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
A.bbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrare Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ B;eler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kınlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligill 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Al kan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
A^durrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDH 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykol 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İneibeylıi 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcu oğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
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TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin (1 Â.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

CUMHURBA ŞKAN^N-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 

[Çekinser] 

ESKİŞEHİR 
Halil Öz/men 

[Oya kahlmıyanlar] 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BURSA 
I. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki özçetin 

DENIZLI 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

H A T A Y 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğhr (Bşk. V.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canbolat 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğati Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

ORDU 
Şevtket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
A. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
(Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
AFYON KARAH1SAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 104 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 78 

[Kabul edenler] 

Alâettin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergendi 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bakadırlı 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç. 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 
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ZONGULDAK 
Ahmet Demiryüce 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 

Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Fahri Korutürk 

Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğhı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Y. Kemal Şenoeak 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
A. Tekin (1. A.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

[Oya katılmıyanlarJ 

Halil Goral 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk.V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (B§k. V.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin imar ve İskân Bakanlığı ile 
Maliye Bakanlığı kısımlarına 49 903 000 liralık ek ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABII ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin ö'Zgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BlLECtK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 107 

Kabul edenLer : 106 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 76 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 

Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlü 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğhı 
Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Berkal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnefbeyîi 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaç 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıc'i 
Hasan Oral 
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YAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk.V.) 

ADIYAMAN 
MeJhmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin (î. Â.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

ZONGULDAK 

Ahmet Demiryüce 

Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadalı 
Hidayet Aydmer 
Vehap Güvenç 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

[Oya katûmıyanlar] 

Halil Goraıl 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıcalı 
BURSA 

1. Sâbri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan TopaLo ğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Fevzi Halıcı 
Osıman Nuri Canbolat 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hanıdi Özer 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
(B.) 
Haldun Menteşeoğlu 

Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Suad Hayrı Ürgüplü 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

srvAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koça§ 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 

Âdil Ünlü 
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1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 106 

Kabul edenler : 106 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 77 

[Kabul sdtnler] 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin özıglür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım KaraağaçJı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şen-ocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekim 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligiî 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Samı Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakîh Özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

1. Eteni Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

SİVAS 
Hüseyin öztiürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Beta 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 
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YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 

Mehmet Ali Pestilei 
Ahmet Demiryüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 

[Oya kaUlrmy anlar J 

Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

TABİÎ ÜYELER 
"Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet öz güneş 
Muzaffer Yurdakuler 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehımet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Gorai 

BALIKBSIB 
-Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Salih Tuncay 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Bıeler 
Mustafa Bozoklar 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Cantoolat 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçülk 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Meniteşeoğlu (B) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Mehmet İzmen 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 
17 NOt BİRLEŞİM 

7 . 1 . 1969 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ ODE^A OYA KONULACAK 

İŞLER 
X 1. — Hudııt ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğü 19İ68 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması balkkında kanım tasa
rısı ve Bütçe Karana Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/547; Cumhuriyet Senatosu 1/918) (S. 
•Sayısı : 1178) (Dağıtma tarihi : '24 . 12 . 19-68) 

X 2, — Anlkara Üniversitesi 19*08 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik: yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Büstçe Karma 
Komisyonu raporu. (Millet 'Meclisi l/5'60; Cum
huriyet Senatosu 1/914) (!S. Sayısı : 1179) (Da
ğıtma tarihi : 25 . 12 . 11968) 

X 3. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
Kanununa 'bağlı cetvellerde 'değişiklik yapılaması 
•balkkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/548; Cumhu
riyet Senatosu 1/915) (S. Sayısı : 1180) (Da
ğıtma tarihi : 24 . 12 . 1968) 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karmıa Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/364; Cumhu
riyet Senatosu 1/917) (!S. Sayısı : 1181) (Dağıt
ma tarihi : 24 . 12 . 1968) 

X 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 19'68 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi 
haikkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi l/5!68; Cumhu
riyet Senatosu 1/916) (IS. 'Sayısı : 1182) (Da
ğıtma tarihi 24 . 12 . 1968) 

X 6. — 1968 yılı Bütçe Kanununa (bağlı 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvell'erin İmar ve İs
kân Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı kısımlarınla 
49 900 000 liralık <ek ödenek: verilmesi hakkında 
'kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. ((Millet Meclisi 1/566; Cumhuriyet Sena

tosu 1/918) (»S. Sayısı : 1183) (Dağıtma tarihi : 
'24 . 12 . 1968) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Beyfcoz ilçe merkezinle yapıla
cak otomatik telefon santraline dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/463) 

2. — Chımhuriyet 'Senatosu E&kişehir Üyesi 
Ömer Ucuza!'m, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu ('6/500) 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçine'nin, halen yürürlükte olan ni
zamnamelere dair Başbakandan1 sözlü sorusu. 
(•6/508) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Moskova Devlet Şirketine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu ('6/512) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Ankara - Kızılcahamam yolu
nun atışlar dolayısiyle kapanmasına dair Millî 
•sıavurama Bakanından sö'zHü sorusu ('6/467) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, PTT dağıtıcıları ile hat ba
kıcılarına fiilî hizmet zammı verilmesine dair, 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu ('6/514) 

1. — Cumhuriyet iSenatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altınova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tanım Balkanından sözlü sorusu 
(6/516) 

8. — Cumhuriyet İSenatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Devlet Demiryolları İdare
sine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
06/518) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Tetenikerin dâvalarına 
dair Millî Eğitim ve Bayındırlık Balkanından 
sözlü sorusu (6/45İ9) 

(Devamı arkada) 
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10. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpınar (buca
ğına (bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köylere 
dikilen kavak vte kaysı fidanlarına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

l'l. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, Eğitim bölümlerini hitiren öğ
retmenlerin hak ettikleri görevlere atanmama
ları sebeplerine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/528) 

T2. —-Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi Meh
met Ö'zgüneş'in, İsta/nlbul'lda LCC, Lanlguage And 
Culture Center ismi ile faaliyette bulunan özel 
Öğretim kurumuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/524) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Denizli sınırları içinde ibir-
Ibirini kesen kara ve demiryollarıma dair Ba
yındırlık ve Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/460) 

I I I 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARAŞLAŞ-

TıRıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

. 1. — özel yüksek okullar hakkında Araştır
ıma Komisyonu raporu (10/14) (Dağıtma tarihi : 
11 : 11 .1968) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Buğday, Ekmek ve diğer unlu 
'maddeler konusunda Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/22) 

3. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Zerin Tu
zun ve Mehmet özgüneş'in, Cumhuriyet Senato
su İçtüzüğünün 2!3 ve 36 neı mıaddelerinde de
ğişiklik yapilmasıma 'dair İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu V/2Ö2) (S. (Sayısı : 9Ö2 ye 
ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 12 . 1968) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Taîbiî Üyesi Meh
met özgüneş ve 34 arkadaşının, yazılı sorulara 
dair önergesi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Dağıtma tarihi : 
16 . 12 .. 1968) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçfcanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile AmeL 

rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında ak-
dolunan kredi 'anlaşmasına dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/23) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Toplantı : 8 t 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

Mülkî idare amirliği tazminatı hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 2 /495; Cumhuriyet 

Senatosu 2/254) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 444) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 18 . 12 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4171 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 16 . 12 . 1968 tarihli 13 nci Birleşiminde öncelik vs ivedilikle görüşüle
rek işari oy ile kabul edilen Mülki tdare Amirliği tazminatı hakkındaki kanun teklifi, dosya
sı ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 27 . 4 . 1967 tarihinde Baş kaydıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 16 . 12 . 1968 tarihli 18 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 444) 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 

Karar No. : 4 2 . 1 . 1969 
Esas No. : 2/254 

Oumlhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

'Mülki İdare Âmirlerine tazminat verilmesi hakkındaki kanun teklifi ilgili Hükümet temsil
cilerinin de iştiraki ile komisyonumuzun 2 . 1 . 1969 tarihli toplantısında incelendi ve görü
şüldü. \ 

ıMülki İdare Âmirlerinin maddi yüklerini kısmen hafifletmek, onore etmek, hizmetten ayrıl
malarını önlemek, daha iyi elemanların hizmete talibolmalannı sağlamak maksadı ile hazırla
nan kanun teklifi, komisyonumuzca da olumlu karşılanmış ve Mület Meclisinden gelen şekli 
ile aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, mevzuun önemini nazarı itibara alarak teklifin öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini temenniye şayan görmüştür. 
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Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlı
ğa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Bursa Aydın Hakkâri Tokat 

C. Ortaç C. Coşkun N. Seyhan A. Altuntaş 

Tabiî Üye Tabiî Üye Niğde Sinop 
R. .Altsoyoğlu M. Ataklı H. Avni Göktürk N. înebeyli 

Siirt Cumhurbaşkanınca, S. Ü. Gaziantep Adana 
A, Kavak O, Koksal T. Kutlar M. Öztekin 

Çorum 
S. Öze etin 

Bütçe V2 Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 3 . 1 . 1969 

Esas No. : 2/25i 
Karar No. : 95 

Yüksek Başkanlığa 

Millet, Meclîsinin 16 . 12 . 1968 tarihli İS nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Mülki İdare Amirliği tazminatı hakkındaki kanun teklifi, komisyonu
muzun 3 Ocak 1060 talihli 24 ncü Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

ı - Tekili, muhtelif kademelerdeki Mülki İdare Âmirlerine, barem sistemi esas abnmak 
suretiyle tazminat verilmesini öngörmektedir. 

Devletin ve Hükümetin temsilcim olarak Devlerin bütün hizmetlerini halka götüren; mahallî 
hizmet ünitelerinin Devletin genel idaresiyle ahenk içinde çalışmasını teinin eden denetim fonk
siyonunun uygulayıcı olan idare âmiri, demokratik düzen içinde hısan hak ve hürriyetleri ile 
beraber, sosyal adaleti de sağlıyacak plânlı kalkınma hamlelerinin en büyük sevk ve idare un
surudur. 

Bir Anayasa müessesesi olarak benimsediğimiz plânlı kalkumıa çalışmaları, idare âmirle
rinin göreiT ve sorumluluklarında da birtakım gelişmeler meydana getirmiş ve plân hedeflerine 
ulaşmak için gerçekleştirmek zorunda olduğumuz toplum kalkınması ilkeleri, idare âmirlerinin 
liderlik fonksiyonunu daha belirli hale sokmuş bulunmaktadır. Günümüzde, idarecileri her çe
şit vatandaşa faydalı olacak, onların faaliyetlerinde yardımcı, teşvikçi ve öğretici rol oynıya-
cak, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma ham fesi içinde bulunan toplumun bütün kütlelerine 
öncülük ya; aeak bir niteliğe salıibolmakrı, kalkınmayı gerçekleştirmenin önemli bir şartı ola
rak belirme kLedir. 

Bu varı Hara mâlik idarecilerin idare mekanizmasında görev alabilmesi ve idareciliğin her 
yönü ile câmp ve değerli kişiler tarafından aranan bir meslek haline getirilmesi, gerekli ma
nevi ve maddi ortamın yaratılması şartına bağlı bulunmaktadır. Oysa, bu ortamın tam olarak 
yaratılmam-v;ı, muhtelif kademe idare amirlikleri ve bakanlık merkez teşkilâtı kadrolarında ça
lıştırılarak kifayetli eleman bulunmasını güçleştirmekte, yetişmiş pek çok idarecilerin teşkilât
tan ayrılmasına sehebolmakta ve binnetice idareci kadrolarında boşlukların meydana gelmesi 
önlenenıem ektedir. 
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Mülki idare âmirlerine tazminat verilmek suretiyle maddi yüklerini kısmen tahfif etmek ve 
meslekî daha cazip hale getirmek zarureti sonucunda hazırlanmış bulunan kanun teklifi ile, ha
len 346 sayılı Kanun uyarınca verilmekte bulunan temsil ödeneği kaldırılmakta ve yerine, ma
iyet memurlarını da kapsıyan bir tazminat sistemi tesis edilmektedir. Bu itibarla, teklifin ka
nunlaşması halinde, kaymakamlığa yeni başlıyan bir elemanın eline geçecek toplam parada 
369,70 liralık; en yüksek dereceli kadroda bulunan bir valide ise 558,70 liralık bir artış meydana 
geleceği, komisyonumuzdaki müzakereler sırasmde Hükümet temsilcileri tarafından ifade edil
miştir. Yukarıda arz edilen hususları ihtiva eden teklif, komisyonumuzca uygun mütalâa 
edilmiş ve benimsenmiştir. 

Ancak, teklifin kapsamı dışında kalan, 
1. Emniyet müdürleri ile emniyet müdürlüğü sıfatını ihraz etmiş olup, merkez veya il em

niyet teşkilâtında çalıştırılanlara, 
2. İçişleri Bakanlığı merkez ve iller teşkilâtında çalışan tâli memurlara, 
3. Bucak müdürlüğü sıfatını ihraz etmiş olup, merkez ve iller teşkilâtında çalıştırılanlara 

da şâmil olacak bir tazminat sisteminin gerçekleştirilmesi, komisyonumuzun temennisi olarak 
kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri, ilişik cetvelle birlikte aynen ka
bul edilmiştir. 

III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması de kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan ve 
Bu raporda sözcü 

•Ankara 
Y. Köher 

Kâtip 
Balıkesir 

C. İnhaya 
Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

S. Karaman B. Üner 

İstanbul 
H. Berkol 

Manisa 
O, Karaosınan oğlu 

Niğde 
Muhalifim. 
K. Baykan 

Söz hakkım mahfuzdur. 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Uşak 
M. F. Atayurt 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Mülki îdare Amirliği tazminatı 
hakkında Kamın 

MADDE 1. — Vali, vali mu
avini ve kaymakamlarla, kay-
maikaımlik sıfatını kazanmış ve
ya valilik yapmış olup içişleri 
Bakanlığı merkez veya iller teş
kilâtında bir göreve tâyin ve 
nakledilen veya kendi kadrosu 
ile çalıştırılanlara her ay ek 
cetvelin (A) bölümünde göste
rilen kadro aylıkları hizasın
daki, bucak müdürlerine (B) 
'bölümünde, maiyet memurları
na da (C) bölümünde gösteri
len miktarlarda taaminat veri
lir. 

Bulundukları görev kadrosun
dan aşağı derecede aylık alan
lar için aldığı aylık derecesi 
»esas tutulur. 

MADDE 2. — Yıllık, maze
ret ve hastalık iznini kullanan
larla yurt içinde geçici bir gö
revle başlka tarafa gönderilenler 
ve görevleri icabı ayrılanlar dı
şında her ne suretle olursa ol
sun görevleri başında bulunmı-
yanlara görevlerinden ayrı bu
lundukları sürece (tazminat ve
rilmez. 

MADDE 3. — 1 nci madde
de yazılı tazminatlar aybaşla
rında ve aylıkla birlikte öde
nir. 

Bu tazminata bak veren bir 
göreve tâyin edilenlerin tazmi
natları, göreve başlayış tarihi
ni kovalıyan aybaşından itiba
ren verilmeye başlanır. Bu gö
revlerden ayrılanların ay sonu
na kadar olan istihkakları geri 
^alınmaz. 

Terfi edenlere terfi ettikleri 
dereceye ait tazminat terfi iş
leminin yapıldığı günü takibe-

îçişleri Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

Mülki İdare Amirliği tazminatı 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 rici madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Mülki îdare Amirliği tazminatı 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kalbul edileoı 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

den aybaşından itibaren veri
lir. 

Bu ödeme 26 . 6 . 1964 tarih 
ve 484 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesi hükmüne tabi
dir. 

Ödemelerde 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi hükmü 
uygulanmaz. 

MADDE 4. — Birinci mad
de gereğince tazminat alanlara 
5027 ve 3 Ekim 1963 tarih ve 
346 sayılı kanunlara göre tem
sil ödeneği verilmez. 

MADDE 5. — Bu kanun 
1 . 3 . 1969 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

İçişleri Komisyonunun 
ettiği m,etin 

kalbul 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 nıeü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonunun kabul 
ettiği metne bağlı cetvel 

Millet Meclisi metnine bağlı 
olan cetvel aynen kabul edil
miştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 4. — MiDet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cdvel) 

CETVEL 

(A) Bölümü 
Aylık tazmin fi ti 

Kadro aylığı 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

Bucak Müdürleri 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 • 

7 
S 
9 

(B) Bölümü 

(C) Bölümü 

Lira 

1 250 
1 250 
1 250 
1 250 
1 250 
1 250 
1 000 
1 000 
1 000 

Aylık tazminat 
Lira 

250 

Aylık tazminat 
Lira 

Maivet Memurları 350 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
cetvel 

CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı cetvel aynen 
kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 8 I I Q | " 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/590; Cumhuriyet Senatosu 1/928) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 12 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/824-9285 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 
20 . 12 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde : 

Bölüm Madde Düşülen Eklenen İzahat 

(A/ l ) 

Dışişleri Bakanlığı 

12.000 12.851 700 000 ) Son çıkan 6554, 6573 ve 6587 sayılı kararname-
12.853 550 000 ) lere isitinaden mankezden dış temsilcilikleriımize 

gidecek ve dış temsilciliklerimizden merkeze ge
lecek olan elçi ve memurların yolluklarının ıkar-
şılıammaısı, yurt dışımda zaruri görülen işler için 
gönderilen memurların ve bunlara ait uçak biilet-
'lerinin ödenmesini temin için tertiplerindeki öde
nek yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılıyama-
dığından bu miktarların eklenmesi zorunlu gö
rülmüştür. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

12.000 12.282 360 000 ) Tertiplerime konulan ödenekler yıl sonuna kadar 
12.916 365 000 ) olan ihtiyacı karşılıyamadığından bu miktarların 

eklenmesine ihtiyaç hâsıl olmuşltur. 
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Bölüm Madde 

14.000 

15.000 

14.726 
14.736 
14.756 
14.776 

15.546 
15.547 

32.000 32.100 

Düşülen 

761 250 
400 000 

50 000 
300 000 

1 250 000 

Eklenen 

500 000 ) 
286 250 ) 

İzahat 

) 
) T;; ;c:mıfu mümkün görülmektedir. 
) 

Ve nem. hasta nelerinin ilâç, röntgen filmi ile yi
yeceklerinim temini için bütçeye mevzu ödenek 
kâfi gelmemektedir. 14.000 ne! bölümün muhtelif 
tertiplerinden tasarruf edilen bu miktarların bu 
tertiplere aktarılmasına zaruret görülmektedir. 

(A/3) 

Dışişleri Bakanlığı 

Sarfiyat seyrine göre bu miktarın tasarrufu nıünı-
.i? n görülmektedir. 

İkinci madde 
Bölüm Madde Eklenen İ z a h a t 

12.000 12.120 

12.000 12.441 

(A/l) 

Maliye Bakanlığı 

40 000 000 819 sayılı Kanunla genel ve katına bütçelere dâhil bakanlık ve 
dairelerden maaş ve ücret alanların bu istihkakları ile ilgili olarak 
kendilerine her ay % 10 - 15 oranında avans suretiyle ödeme ya
pılması kabul edilmiş olup, bu ihtiyaçların giderilmesi için Maliye 
Bakanlığı 1968 yılı Bütçesinin 12.120 nci maddesine 400 milyon 
liralık ödenek konulmuştur. 
Mezkûr tertibe 1966 ve 1967 yıllarında ise 470 milyon liralık öde
nek konulmuştu. Fiilî harcama. 1966 yılında 380 küsur milyon lira 
olduğundan 1968 yılında da bu miktarın sarfı mümkün olacağı 
düşüncesiyle 470 milyon lira ödenek yerine 400 milyon liralık 
ödenek tefrik edilmiştir. 
Alman yeni kadroların % 10 - 15 avanslarının karşılanabilmesi için 
bu miktarın eklenmesi gerekmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

29 000 000 Bu tertibe 1968 yılı Bütçesine 76 703 000 liralık ödenek konul
muştur. Bu miktardan, 1967 yılında ödenmjyen ders saati ücreti 
karşılığı olan 8 703 000 liralık ödenek 36.300 (Geçen yıllar borç
ları) maddesine aktarılmıştır. 1968 - 1969 ders yılında ise mevcut 
okullara daha 4 220 şube ilâve edilecektir. 
Bu durum muvacehesinde bütçeye mevzu ödenek yıl sonuna ka
dar olan ihtiyacı karşılıyamıyacağmdan 29 milyon liralık ödeneğin 
eklenmesi lüzumlu görülmüştür. 
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Bölüm Madde Eklenen İ z a h a t 

12.442 1 000 000 Bütçeye mevzu ödenek yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılıya-
madığmdan bu miktarın eklenmesi zaruridir. 

12.731 81 000 000 443 sayılı Kanunla ilkokul öğretmenlerinden köylerde çalışanlara 
150, il ve ilçelerde çalışanlara da her ay 100 lira eğitim ödeneği 
verilmektedir. 
Bu meyanda asil ilkokul öğretmeni olup da askerliğini er öğret
men olarak yapanlarla stajyer öğretmenlerin de eğitim ödeneğin
den faydalanacakları Sayıştay Genel Kurulunca karara bağlan
mıştır. 
Bu karar muvacehesinde hak sahibi olanların istihkaklarının 
1.3.1964 tarihinden itibaren tediyesi gerektiğinden Millî Eğitim 
Bakanlığı cari yıl bütçesinin bu tertibinden 66 582 500 lira dü
şülerek aynı bakanlık bütçesinin 36.300 ncü maddesine eklenmiştir. 

14.000 14.510 6 000 000 1968 - 1969 ders yılı başında 1 000 kursun daha faaliyete geçirilme
si için* gerekli hazırlıkların tamamlanması öngörülmektedir. Bütçe
ye mevzu ödenekle ancak 350 kurs faaliyete geçirilmiştir. Daha 
350 kursun faaliyete geçirilmesi, kurslarla ilgili araç ve gereçlerin 
satmalmması ve mahalline gönderilmesi için bütçe ödeneği kifayet 
etmemektedir. 
Bu itibarla; daha 6 milyon liranın eklenmesine ihtiyaç bulunmakta
dır. 

15.000 15.330 500 000 Devlet Tiyatrosu ile Devlet Operasının faaliyetlerinin devamı Millî 
Eğitim Bakanlığı Bütçesinin bu tertibine konulan ödenekle karşı
lanmaktadır. Bu yıl Haziran ayında Devlet Konservatuvarından 
mezun olan ve Devlet Operasına atanan 18 stajiyer sanatçının öz
lük hakları ile Devlet tiyatrolarının faaliyetlerini daha geniş böl
gelere götürebilmek için bütçeye mevzu ödenek kâfi gelmediğinden 
bu miktarın eklenmesi zorunlu görülmüştür. 

16.000 16.910 2 500 000 Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin mevcut tesislerinin rasyonel 
bir şekilde işletilmesi ve ileriki yıllarda gerçekleştireceği öğrenci 
artışı için gerekli öğretim üyelerinin şimdiden temini cihetine gi
dilmesi gerekmektedir. 
Ancak; bu işlerin yapılması için bütçeden adı geçen üniversiteye 
tefrik edilen 38 000 000 liralık ödenek kâfi gelmemektedir. 
Bu itibarla; 2 500 000 liranın Millî Eğitim Bakanlığı cari yıl büt
çesinin bu tertibine eklenmesi zorunlu görülmüştür. 

(A/2) 

Sanayi Bakanlığı 

21.000 21.410 5 000 000) Köy İşleri Bakanlığı köy elektrifikasyonu için 1968 programı ile 
21.420 32 000 000) Sanayi Bakanlığı Bütçesinde yer almış bulunan ödenekler ihtiya

ca kâfi gelmediğinden yıl sonuna kadar olan işlerin tamamlanabil
mesi için tertiplerin hizalarında gösterilen miktarların eklenmesi
ne lüzum görülmüştür. 
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Bölüm .Madde Eklenen 

34.000 34.117 
34.119 

28 000 000) 
172 300 000) 

İ z a h a t 

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 

a) 28 000 000 liralık ek ödenek Köy İşleri Bakanlığı için köy 
yollarının yapımına sarf edilmek üzere Karayolları Genel Müdür
lüğü Bütçesine, 
b) 172 300 000 liralık ödenekten 2 300 000 lirası Köy İşleri 
Bakanlığının köy içme sularına harcanmak üzere Devlet Sn İşle
ri Genel Müdürlüğü Bütçesine, 
c) Bu miktardan 140 milyon lirası halen inşalarına başlanmış 
olan Keban ve Gokçekaya barajlarının kamulaştırılmasının tamam
lanabilmesi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesine, 
d) 30 milyon lirası da yapı, tesis ve büyük onarım giderleri için 
mezkûr Genel Müdürlük cari yıl bütçesine verilecek ek ödenekler 
için Hazine yardımı olarak Maliye Bakanlığı cari yıl bütçesinin 
bu tertiplerine eklenmesine zaruret görülmüştür. 

Bu ek ödenekler yıl içinde yapılacak tasarrufla karşılanacaktır. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No.: 1/590 
Karar No. : 132 

4 . 1 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza 3 . 1 . 1969 tarihinde havale 
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) 

1968 yılı Bütçe Kanununda ilgili Bakanlıklar 
de hizmetlerin artmasından dolayı yetmediği ge 
leri karşılamak ve gerekse hizmetlerin devamını 
meşini öngören kanun tasarısı komisyonumuz 
birlikte aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel K 
kanlığa sunulur. 

edilen (1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller-
ilgüllerin -katılması ile incelendi ve görüşüldü; 
içdıı tahsis edilmiş bulunan ödeneklerin yıl için-
ekeesiyle ilgili bakanlıkların gerek bu hizmet-
sağlamak amacı ile istenilen ödeneklerin veril-

ca yerinde görülerek tasarı, bağlı cetvelleriyle 

•ırıılım tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş-

Başkan 
Kütahya 
31. Erez 
Ankara 

Y. Köker 
Gümüş ane 
S. Ö. San 
Kayseri 

F. Koksal 
Rize 

E. Y. Akçal 
Trabzon 

E. Dikmen 

31. 

Başkan V. 
Aydın 

İ. C. Ege 
Balıkesir 

C. înkaya 
İstanbul 

N. Berkol 
Konya 

N. Kalaycıoğlu 
Sakarya 

O. Salihoğlu 
Uşak 

O. Dengiz 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 
Çorum 

A. Topcubaşı 
İstanbul 

AT. Eroğan 
Niğde 

H. Özalp 
Samsun 

A. F. Alişan 
Yozgat 

/. Yeşilyurt 

Kâtip 
Ordu 

Pehlivanoğlu 
Eskişehir 

M. 1. A-ngı 
İzmir 

1. Gür san 
Niğde 

B. Soyer 
Sivas 

M. K. Palaoğlu 
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HÜKÜMET TASARISI 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağ-lı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
2 761 250 liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
397 300 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

20 . 12 . 1968 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakam 
/. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
N. Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Devlet Bakanı 
8. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Ada] et Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

B. Bağdaş 
Çalışma Bakanı 

T. Toker 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

R. Sezgin 
Turizm ve T. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 

İV. Kürşad H. Menteşeoğlu 
Köy İşleri Bakanı 

8. Kılıç 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının ,4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümet tasarısına bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 
Düşülen 

Lira 
Eklenen 

Lira 

000 

000 

.000 

000 

(A/ l ) 

Dışişleri Bakanlığı 

Bölüm, toplamı PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR 
Yönetim yollukları 

12.851 Yurt dışı sürekli görev yolluğu 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 

ÜCRETLER 
İşçi ücretleri 

12.282 Veremle 'savaş işçi ücreti 
YOLLUKLAR 
Özel hizmet yollukları 

12.916 Veremle savaş geçici görev yolluğu 

HİZMET GİDERLERİ 

SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Bulaşıcı hastalıklarla savaş giderleri 

14.726 Malzeme alım ve giderleri 
Sıtma ile savaş giderleri 

14.736 Malzeme alım ve giderleri 
Zührevi hastalıklarla savaş giderleri 

14.756 Malzeme alını ve giderleri 
Ana ve çocuk sağlığı ve nüfus Plânlama-sı giderleri 

14.726 Malzeme alım ve giderleri 
KURUM GİDERLERİ Bölüm toplamı 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI GİDERLERİ 
Verem hastaneleri giderleri 

15.546 Malzeme alım ve giderleri 
15.547 Yiyecek alım ve giderleri 

Bölüm toplamı 1 511 250 

1 250 000 

700 O00 
550 000 

725 000 

360 000 

365 000 

761 250 

400 000 

50 000 

300 000 
786 250 

500 000 
286 250 

(A/l) Toplamı 1 511 250 2 761 250 
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Düşülen Eklenen 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

(A/3) 

Dışişleri Bakanlığı 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
Bölüm toplamı 1 250 000 

32.100 Bina ve arsa satınalımlan 1 250 000 

Genel toplam 2 761 250 2 761 250 

(2) SAYILI CETVEL 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

(A/ l ) 

Maliye Bakanlığı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 40 000 000 

AYLIKLAR 
12.120 Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği harcam'alar (Bu ödene

ği genel ıbütçede mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarmaya 
ve katıma bütçelerin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine öde
nek ve (B) cetvellerine gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yötkilidir.) 40 000 000 

Millî Eğitim Bakanlığı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı İ l i 000 000 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Ders ücretleri 

12.441 Orta dereceli ve yüksek okulların ders ve asistanları ücreti 29 000 000 
12.442 Her dereceli meslekî ve teknik okullar ile mektupla öğretim mer

kezi öğretmenlerinin ders, egzersiz, şeflik ve asistanları ücretleri 1 000 000 
ÖDENEKLER 
Özel kanunları gereğince verilecek diğer ödenekler 

12.731 443 sayılı Kanun gereğince, vorilecek ilkokul öğretmenleri öde
neği 81 000 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölüm toplamı '6 000 000 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14J510 Kurs giderleri - 6 000 000 
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ödeneğin çeşidi 

15.000 

16.000 

KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
15.330 Devlet Tiyatrosu giderleri 

ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

YÜKSEK GENEL ÖĞRETÎM GİDERLERİ 
16.910 Orta - Doğu Teknik Üniversitesi cari giderleri 

(Orta - Doğu Teknik Üniversitesine ödenecektir.) 

Lira 

Bölüm toplamı 

(A/l ) toplamı 

500 000 

500 000 

2 500 000 

2 500 000 

160 000 000 

21.000 

34.000 

(A/2) 

Sanayi Bakanlığı 

ETÜT VE PROJE GÎDERLERl Bölüm toplamı 37 000 000 

ENERJİ SEKTÖRÜ 
21.410 2819 sayılı Kanun gereğince Elektrik işleri Etüt idaresine yardım 
21.420 Köy elektrik!endirilmesi için Etibanka yardım 

5 000 000 
32 000 000 

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 

MALÎ TRANSFERLER Bölüm toplamı 200 300 000 

KATMA BÜTÇELI İDARELERE HAZÎNE YARDIMLARI 
34.117 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Ka

rayolları Genel Müdürlüğüne 
34.119 Devlet Su işleri Genel Müdürlüğüne 

28 000 000 
172 300 000 

Genel toplam 397 300 000 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

Tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller aynen'kabul edilmiştir. 

)>9<i 
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Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1190 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/598; Cumhuriyet Senatosu 1/933) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 828/53 

3.1. 1969 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine (arzı Bakanlar Kurulun
ca 30 . 12 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ©derim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 
Birinci madde : 

Bölüm Madde Düşülen 

13.000 13.310 

Eklenen İ z a h a t 

(A/l) 

Millî Savunma Bakanlığı 

12 308 000 

14.000 

15.000 
16.000 

17.000 

14.110 
14.540 
14.594 
15.386 
16.280 
16.480 
17.220 
17.240 
17.250 
17.260 
17.310 
17.320 

30 000 
50 000 
141 000 
50 000 
50 000 

• 87 000 
1 760 000 

126 000 
4 150 000 

850 000 
1 315 000 

300 000 

—) 
—) 
—) 
—) 
—) 
—) 
—) 
—) 
—) 
—) 
—) 
—) 

Millî Savunma Bakanlığının yıl içinde İktisadi 
Devlet Teşekküllerinden almış olduğu yiyecek, 
yem ve yakacak gibi maddelerin bedellerinin öde
nebilmesi için tertibinde yeteri kadar ödenek bu
lunmamaktadır. Bu borçların tediyesini sağlamak 
üzere, 12 308 000 liranın aktarılmasına ihtiyaç hâ
sıl olmuştur. 
Sarfiyat seyrine göre bu tertiplerden hizalarında 
gösterilen miktarların tasarrufu mümkün görül
mektedir. 



(Bölüm Madde Düşülen 
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Eklenen İ z a h a t 

22.000 22.911 

32.000 32.100 
İkinci madde 

(A/2) 

Millî Savunma Bakanlığı 

1 150 000 Millî Savunma Bakanlığının kendi bünyesinde bu
lunan yatırımların tahakkuku için bu tertibe ko
nulan ödenek ihtiyacı karşılıyamadığmdan, 
1 150 000 liranın aktarılmasına zaruret görül
mektedir. 

(A/3) 

Millî Savunma Bakanlığı 

1 450 000 — Bu miktarın tasarrufu mümkündür. 

Bölüm Madde Eklenen 

(A/ l ) 

Millî Savunma Bakanlığı 

1 z a h ıa t 

12.000 12.111 14 400 000 Millî Savurana Bakanlığı 1968 yılı fiilî fcaıdrolarondıaki zayiat tah-
nıi;nl'CiVİnm gerçcldeşmıcımilş olmasından ülıeıri geılıem ve adı geçen 
Bakanlığın fiilî kiadrola/rı İMızıaiıanıalkeın, Devîleit Personel Kannı-
nunun 1968 malî yılı içerisinde yürürlüğe girebileceği ve bu se
beple zayiatın normalin üstüne çıkacağı tahmin edilmiştir. Bu tah
minlerin gerçekleşmemiş olması sebebiyle, tertibindeki ödenek yıl 
sonuna kadar olan ihtiyacı karşılıyamadığmdan, bu miktarın ek
lenmesi gerekin ektedir. 

12,340 2 800 000 Millî Savunma Bakanlığı 1968 yılı bütçesinin 12.111 nci maddesine 
eklenmesi teklif edilen 14 400 000 liralık ödenek gerekçesinin ne
denleri dolayısiyle bu miktarın eklenmesi öngörülmektedir. 

12.380 4 396 000 991 sayılı Kanun gereğince Askerî Tekaüt ve Muavenet Sandığı 
1 Ağustos 1968 tarihinden itibaren Sosyal Sigortalar Kurumuna 
devredilmiş ve bu münasebetle işveren tarafından ödenmesi gere
ken kesenek ve primler, ortalama % 7 den % 14 e yükseltilmiştir. 
Cari yıl bütçesindeki ödenek ihtiyacı karşılıyamadığmdan, 4 396 000 
liranın eklenmesine ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

12.530 7 564 000 Taym bedeli ve iaşe bedeli ihtiyacının teşekkülünde, kazandan iaşe
si mümkün olmıyan er sayısının üçlü teşkilâta geçiş sebebiyle tah
minleri aşmış ve rayiç fiyatların bir miktar yükselme kaydetmiş 
olmasının da etkisi dolayısiyle, 12.510 ncu tertipteki ödenek yıl so
nuna kadar olan ihtiyacı karşılıyamıyacağmdan, 7 564 000 liranın 
eklenmesine lüzum görülmüştür. 
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Bölüm -Madde Eklenen İ z a h a t 

12.590 19 790 000 

13.000 13.210 
13.230 

2 000 000) 
7 000 000) 

13.310 
13.320 
13.330 
13.350 
13.360 

84 124 000) 
49 555 000) 
91 531 000) 
5 000 000) 
2 500 000) 

13.430 9 340 000 

Bu miktarın eklenmesine sebep, personel zayiat tahminlerinin ger
çekleşmemiş olmasiyle birlikte ve özellikle kıta tazminatı ödemele
rinden doğmuştur. Buna göre, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanunun 166 neı maddesi gereğince ödenen kıta tazmi
natı ihtiyacı, bu amaçla hazırlanan yönetmeliğin yürürlüğe gir
mesinden önce bütçedeki ödenek 208 000 000 lira idi. Bu miktarın 
büyük ölçüde tahmine dayandığı ve değişebileceği 1968 yılı Büt
çesi hazırlanırken düşünülmüştü. Nitekim, 1968 yılı Bütçesinin 
10 aylık uygulama sonuçları mevcut ödeneğin kâfi gelmiyeceğini 
gösterdiğinden, daha 19 790 000 liranın eklenmesine zaruret gö
rülmektedir. 

Bâzı belediyelerin su ve cereyan bedellerini yükseltmeleri ve ye
ni binaların hizmete açılması sebebiyle tertiplerindeki ödenekler 
yıl sonuna kadar olan ihtiyaçları karşılıyamıyacağmdan 1969 yı
lma borç bırakılmaması için bu miktarların eklenmesi gerekmek
tedir. 

Son Kıbrıs buhranı dolayısiyle, Kara, Beniz ve Hava Kuvvetleri
mizin ciddî bir hazırlık safhasına girdiği malûmdur. İki ayı teca
vüz eden bu hazırlık safhasında terhisler durdurulmuş, geniş çap
ta intikaller yapılmış ve büyük kuvvetlerin katıldığı tatbikatlar 
birbirini izlemiştir. Bu hareketler, askerî birlik ve kurumlarda, 
günlük ikmalin devam edebilmesi için elde bulundurulması za
ruri olan çeşitli ikmal maddelerinin tamamının kullanılmasını 
ve olağanüstü harcamalar yapılmasını gerektirmiştir. Silâhlı 
Kuvvetler depolarında bulunan ve günlük ikmalin devamı için 
belli bir seviyede muhafaza edilmesi zaruri olan ikmal maddele
rinin süratle yerine konulması için cari yıl bütçesinden harca
malar yapılmış ve bu suretle ikmal hizmetinin devamı sağlana
bilmiştir. 
Ancak; yapılan bu harcamalar sebebiyle 1968 yılı Bütçesinin son 
aylarına ait ihtiyaçların karşılanmasını imkânsız hale getirmiştir. 
Bu itibarla, yıl sonuna kadar olan ihtiyaçların karşılanabilmesi 
için tertipleri hizalarında gösterilen miktarların eklenmesine 
zaruret vardır. 

Kara Kuvvetleri birliklerinin üçlü teşkilâta geçişi münasebetiyle 
yapılan intikaller ve ikmal maddeleri kaydırmaları, 1968 malî 
yılı içinde taşıma giderleri ihtiyacını artırmıştır. Bu sebeple, 
9 340 000 liranın eklenmesi zaruridir. 
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Bölüm Madde 

36.000 36.300 

Eklenen 

70 696 336 

(A/3) 

Millî Savunma Bakanlığı 

Bu miktardan : Sümerbank 
T. C. Devlet Demiryolları 
» » » » 

Et ve Balık Kurumu 
Petrol Ofisi 

» » 
» » 

Denizbank, Deniz Nakliyat T.A.Ş. 
» » . » » 

Denizcilik Bankası T.A.Ş. 
» » » 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Toplam 

Yılı 

1967 
1966 
1967 
1967 
1959 
1962 
1966 
1966 
1967 
1966 
1967 
1966 

Karşılıklı 
borç 

miktan 

13 
5 
13 
3 

6 
3 
o o 

18 
70 

Lira 

410 000 
624 985 
799 768 
621 346 
60 893 
13 760 
892 031 
990 617 
72 612 
720 604 
869 408 
620 312 
696 336 

Yukarıda da görüldüğü gibi, Millî Savunma Bakanlığının, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinle yılları hizalarında görüleceği veçhile 
toplanı olarak 70 696 336 lira karşılıklı borcu mevcuttur. Bu 
borçların ödenmesi için adı geçen Bakanlık 1968 yılı Bütçesinin 
ilgili tertibinde ödenek yoktur. Bu itibarla, mezkûr teşekkül
lerin çalışmalarının devamlı olabilmesi içdn alacaklarının tasfiye 
edilmesi gerekmektedir. Bu alacakların biran evvel tediyesini sağ
lamak üzere. Millî Savunma Bakanlığı cari yıl bütçesinin 36.300 
ncü maddesine 70 696 336 liranın eklenmesi zaruridir. 

36.350 44 303 664 36.300 ncü maddeye ekleıımesd teklif olunan 70 696 336 liralık ek 
ödeneğin açıklanmasında olduğu gibi yine Millî Savunma Bakan
lığının İktisadi Devlet Teşekküllerime 44 303 664 ldralık da karşı
lıksız borcu vardır. 
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Karşılıksız 
borç 

miktarı 
Bölüm Madde Eklenen Yılı Lira 

Bu miktardan : Et ve Balık Kurumu — 2 
Petrol Ofisi 1959 

ve daha öncesi 814 958 
» » 1967 17 926 748 

DenizciMk Bankası T.A.O. 1967 4 560 444 
Toprak Mahsulleri Ofisi 1966 3 337 121 

» » » 1967 17 664 391 
Toplam 44 303 664 

liralık 

karşılıksız borca mevcuttur. Adı geçen Bakanlık cari yıl bütçe
sinde bu borcu karşılıyacak ödenek yoktur. İktisadi Devlet Te
şekküllerinin çalışmalarının devamlı olabilmesi için bu borçla
rın tasfiyesi gerekmektedir. 
Bu itibarla; Millî Savunma Bakanlığı 1968 yılı Bütçesinin 
36.350 nci (Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları) maddesine 
44 303 664 liranın eklenmesi lüzumludur. 

Maliye Bakanlığı 

34.000 34.117 175 000 000 Karayolları Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarını sağlamak üzere, 
sevk edilmiş bulunan 175 000 000 liralık ödeneğin karşılanması 
İçin Hazine yardımı olarak Maliye Bakanlığı bütçesinin bu ter
tibine konulması lâzımdır. 
Üçüncü madde : j 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin, Millî Savunma Bakanlığından olan 
(karşılıksız borçlarının bu malî yıl içinde tediyesi sağlanmadığı tak
dirde, mezkûr karşılıksız borçların 1969 malî yılı içinde tediyesi
nin sağlanması için, (Bu ödenekten harcanmıyan kısmını ertesi 
yıla devreden ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.) iba
resi bir yıla mahsus olmak üzere, konulmasına ihtiyaç duyulmuş
tur. 
Bu ek ödenekler yıl içinde yapılacak tasarruflarla karşılanacak
tır. 
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Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/598 
Karar No. : 137 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

4 . 1 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza 3 . 1 . 1969 tarihinde havale edilen «1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ilgililerin de katılması ile incelendi ve gö
rüşüldü ; 

ıMillî Savunma Bakanlığının, geçen yıl bütçesinde Kıbrıs olayları dolayısiyle Kara, Deniz ve 
Hava Kuvvetlerinin hazırlıkları intikalleri ve ikmallerinin neticesi olarak tahminlerin ötesinde 
harcamalar yapılmış olduğu gibi Kara Kuvvetlerinin üçlü teşkilâta geçmesi gerek taşımalarda ve 
gerekse iaşenin temininde rayiç, fiyatlarının artması sebebiyle mevcut ödenekler yetimemiş oldu
ğundan Bakanlık İktisadi Devlet Teşekküllerine karşı borçlu durumlarda kalmıştır. Ayrıca fiilî 
kadrolarda zayiat tahminleri gerçekleşmemiş, bunun neticesi olarak özlük haklardaki ödenekler 
kâfi gelmediğinden Bakanlığın gerek yetmemiş ödeneklerini karşılamak ve gerekse iktisadi 
Devlet Teşekküllerine olan borçlarını tasfiye etmek nedeni ile hazırlanan kanun tasarısını Ko
misyonumuz olumlu karşılamış olduğundan tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Ankara 
Y. Köker 

Gümüş an e 
S. Ö. San 

Kayseri 
F. Koksal 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
E. Dikmen 

Başkan V. 
Aydın 

1. C. Ege 

Balıkesir 
C. İnkaya 

İstanbul 
N. Berkol 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

•Sakarya 
0. Salihoğlu 

Uşak 
0. Dengiz 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İstanbul 
X. Eroğan 

Niğde 
H. Özalp 

Samsun 
A. F. Alışan 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 

Kâtip 
Ordu 

Ş. Pehlivanoğlu 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İzmir 
İ. Gürsan 

Niğde 
R. Soyer 

Sivas 
M. K. Palaoğlu 
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HÜKÜMET TASARISI 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rin ilişik (1) «aJyılı cetvelde yazılı tertipleri ara
sında 13 458 000 liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1908 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı Itertiplerine 590 000 000 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli ceftvelin Millî Savunma Ba
kanlığı kısmının 36.000 nci (Borç ödemeleri) 
bölümünün 36.350 nci '(Geçen ve eski yıllar kar
şılıksız borçları) maddesinin sonuna (Bu öde
nekten harcannuyan kısmını ertesi yıla devren 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.) 
ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

30 . 12 . 1968 

Başbakanı 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devüıdt Bakamı 
8. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri! B akanı 
1. 8. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Devlet Bakanı 
8. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Balkanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

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

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tek. Bakanı 
N. Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 
8. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Tnriam ve Ta, Bakanı 
N. Kürşad 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdas 

Çalışma Bakanı 
T. Toker 

En. ve Ta, Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşjleaii Bakam 
8. Kılıç 

C. Senaltosu (S. Sayısı : 1190) 
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Bölüm Madde 

(Hükümetin tasarısına bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

17.000 

(A/ l ) 

Millî Savunma Bakanlığı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.310 Yivecek, vem.ve vakacak alımları ve giderleri 

HİZMET GİDERLERİ Bölüm toplamı 

14.110 

14.540 

14.594 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ 
Yangından korunma ve sigorta giderleri 
EĞİTİM YE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Araştırnıa, geliştirme ve inceleme giderleri 
Diğer eğitim giderleri 
Kamp ve dinlenme giderleri 

— 

_ 

221 000 

30 000 

50 000 

141 000 

12 308 000 

12 308 000 

KURUM GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Anıt ve müzeler giderleri 

15.386 Malzeme alım ve giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölüm toplamı 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.280 Askerî kimyahaneler giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ 
16.480 NATO ve CENTO giderleri 

SAVUNMA ENFRASTR ÜKTÜRHİZMETLERİ 
Bölüm toplamı 

YAPI VE BÜYÜK ONARIMLAR 
17.220 Gemi yapımı büyük onarım giderleri 
17.240 Hava meydanları ile yolları ve depoları yapım, bakım 

ve büyük onarım giderleri 
17.250 NATO enfrastrüktair tesislerinin gerektirdiği her 

türlü giderler (Bu ödenekten lüzum görülecek mik
tarlarını hava meydanları ve akar yakıt tesisleri in
şaat işlerine sarf olunmak üzere aynı isimde Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesinin sonunda açılacak hususi 
bölüme aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 

17.260 Teknik personel ücretleri 

50 000 

81 

50 
137 

50 

000 
ooo 

000 

87 000 

501 000 

1 760 000 

126 000 

4 150 000 
850 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin eesidi 

22.000 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 
VE ONARIMLARI 

17.310 Makhıa, teçhizat ve taşıt alımları vo onarımları 
17.320 Taşıt alımları 

(A/J) Toplanın 

(A/2) 

YAPI. TESİS VE BÜYÜK OXARIM GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
22.911 Yapı. tesis ve 'büyük onarım giderleri 

Düşülen 

1 315 000 
300 000 

Eklenen 

8 909 000 12 308 000 

1 150 000 

— 1 150 000 

32.000 

(A/3) 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
Bölüm toplamı 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 
34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölüm toplamı 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER 
34.710 Uluslararası teşekküllere yatırılacak üye aidatları, 

'katılma, payı ve iştirak 'hisseleri 

(A/3) Toplamı 

Genel Toplam 

1 450 000 

1 450 000 
3 099 000 

3 099 000 

4 549 000 

13 458 000 13 458 000 

Bölüm Madde 

12.000 

(2) SAYILI CETVEL 

(A/l) 

Millî Savunma Bakanlığı 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
12.111 Askeri personel aylıkları 

SOSYAL YARDİMLAR 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.380 Sosyal Sigortalar kuramları 

Lira 

Bölümü toplamı 48 950 000 

14 400 000 

2 800 OOO 
4 396 000 
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Bölüm Madde Lina 

-13,000 

34.000 

12.530 
12.590 

13.210 
13.230 

13.310 
13.320 
13.330 
13.350 
13.360 

13.430 

TAZMİNATLAR 
Tayın bedeli ve iaşe bedeli 
5686, 144, 4335, 4688, 233, 336, 223, 6996, 6245, 645 sayılı 
nunlar ve 926 sayılı Kanunun 49 ve 166 ncı maddelerine 
verilen diğer tazminatlar 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm to] 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 
ıSu giderleri 
Aydınlatma giderleri 
HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri 
Giyim - Kuşam alımları ve giderleri 
Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri 
iSağlik araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri 
Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Taşıma giderleri 

ka-
şore 
amı 

7 564 000 

19 790 000 
251 050 000 

2 000 000 
7 000 000 

84 124 000 
49 555 000 
91 531 000 
5 000 000 
2 500 000 

9 340 000 

(A/ l ) Toplamı 300 000 000 

(A/3) 

Millî (Savunma Bakanlığı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 
36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 

Bölümü toplamı 115 000 000 

70 696 336 
44 303 664 

Maliye Bakanlığı 

MALÎ TRANSFERLER Bölüm toplamı 175 000 000 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMLARI 
34.117 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gere

ğince Karayolları Genel Müdürlüğüne 175 000 000 

(A/3) Toplamı 290 000 000 

Genel Toplam 590 000 000 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

Tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 
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