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4. — Demeçler ve söylevler 564 
1. — Tabiî Üye Mehmet Şükran özka-

ya'nın; Türkiye Millî Talebe Federasyo
nunda husule gelen üzücü olaylar ile il
gili demeci 5:64 

2. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm; 
T. B. M. Meclisi binasında, dışardan gelen 
şahıs tarafından bir milletvekilinin dövül
mesi ile ilgili demeci 564:565 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rala sunuşları 565,599 

1. — Cumhuriyet Senatosunun bugün
kü üye tam sayısına göre salt çoğunluğun 
92 olduğuna dair Başkanlık Divanı Ka
ran 565:566 

2. — 1 Haziran 1964 tarihinde Hazi
ran - Temmuz ve Ağustos ayları tahsisat 
ve yolluklarını almış bulunanlardan 7 Ha
ziran 1964 üçte bir seçimlerinde yeniden 
seçilen üyelerin aynı aylara ait tahsisat ve 

Sayfa 
yollukları tekrar almalarının Anayasa ve 
1 sayılı Kanun ahkâmına uygun bulundu
ğuna dair Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu ; 566:567 

3. — Tunceli Üyesi Arslan Bora'nın; 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurul çalış
malarına bir hafta ara verilmesine dair 
önergesi 599:600 

6. — Görüşülen işler 567 
1. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/292; Cumhuriyet Senatosu 
1/700) (S. Sayısı- : 870) 1567:568,603:604 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/298; Cumhuriyet Senatosu 1/699) (S. 
Sayısı : 871) 568:569,605:606 

3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
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tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
pora (Millet Meclisi 1/299; Cumhuriyet 
Senatosu 1/698) (S. Sayısı : 872) 569:571, 

607:608 
4. — 1966 Kalkınma istikrazı hakkın

daki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senato
su Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/253; Cumhuriyet Senatosu 1/695) 
(S. Sayısı : 873) 571:576,585,609:610 

5. — 657 sayılı Devlet memurları Ka
nununa ek kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/250; Cumhuriyet Senatosu 1/696) 
(S. Sayısı : 874) 576:599,611:612 

28 Aralık 1966 Çarşamba günü saat 14,30 da 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin Bir
leşik olarak toplanacağı bildirildi. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
kanun tasarısının havale edildiği komisyonlar
dan üçer üye alınmak suretiyle teşkil olunacak 
bir geçici komisyonda görüşülmesi hakkında 
içişleri Komisyonu Başkanlığı önergesi okundu 
ve teklif kabul olundu. 

709 sayılı Özel Af Kanununun, genel af ni
teliğinde olması sebebiyle, iptaline karar veril
diğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi okundu, bilgi edinildi. 

Türk - Irak Parlâmento Dostluk Grupu ku
rulmasının, Irak'ta parlömanter rejime henüz 
geçilmemesi; 

Türkiye - Meksika Parlâmento Dostluk Gru
pu kurulmasının, Meksika Parlâmentosunun de
vamlılık göstermemesi ve 

Türk - Batı Berlin Parlâmento Dostluk Gru
pu kurulmasının, Alman Federal Anayasasının 
Batı Berlin'i ayrı bir birlik telâkki etmemesi 
sebepleriyle, tervicolunmadığına dair Müşterek 
Başkanlık Divanı kararlarını bildiren Başkan
lık Divanı kararlarını bildiren Başkanlık tez
kereleri okundu ve kabul edildi, 
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Sayfa 

7. — Seçimler 599 
1. — Anayasa Mahkemesine bir asıl 

üye seçimi 599:600 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki 

asıl üye seçimi 599:600 

8. — Sorular ve cevaplar 600 

B — Yazılı sorular ve cevapları 600 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 

üyesi Yiğit Köker'in, 15 ve 16 ncı kotalar
dan hangi turistik tesislere ne miktarda 
tahsis verildiğine dair Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel bakanlarından yazılı 
sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı ibra
him Tekin'in cevabı (7/309) 600:602 

Türk - Yunan Trakya hududunun mühim 
kısmını tâyin eden Meriç nehri mecrasının ıs
lahı doiayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde imzala
nan protokolün onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ile 

Uyuşturucu maddelere dair 1961 Tek Söz
leşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısı görüşüldü ve tasarıların 
kanunlaşmaları' kabul olundu. 

Anayasa Mahkemesine bir asıl üye seçimi 
ile; 

Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye se
çimi için yapılan birer seçim turunda, adaylar
dan hiçbirisi salt çoğunluk oylarını alamadık
larından seçime gelecek birleşimde devam olu
nacağı bildirildi. 

istanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nın 373, 
Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nm 408, 
Tekirdağ Üyesi Hayri Mumcuoğlu'nun 415 

sayılı soruları ilgili Bakanların; 
Diyarbakır Üyesi Selâhattin Cîzreliöğlu'nun 

391, 392, 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hidayet Aydmer'-

in 403, 404, 
Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, 406, 
Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağlı'nın 407, 

m<*m 

1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 
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Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'm 409, 
Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın 412, 413 sa

yılı sorularının soru sahipleri ve ilgili Bakan
ların, 

Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'm 41G sayılı 
sorusu, soru sahibinin bu birleşimde hazır bu
lunmamaları ve 

İstanbul Üyesi Ekrem özden'in 410 ve 411 
sayılı soruları, soru sahibinin izinli bulunması 
sebepleriyle gelecek birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 
O'Kan'm, İçtüzüğün 17 nci maddesinin (A) 
bendinin «III» neü fıkrasında değişiklik yapıl

masına dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
görüşüldü ve kabul edildi. 

29 Aralık 1966 Perşembe günü saat 14 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,32 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekilİ! 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Kırşehir 

Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

Ali Rıza Ulusman 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

EAPORLAR 
1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) , 

(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/299; 
Cumhuriyet Senatosu 1/698) (S. Sayısı : 872) 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 1/298; Cumhuriyet Senatosu 
1/699) (S. Sayısı : 871) 

3. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/292; Cum
huriyet Senatosu 1/700) (S. Sayısı : 870) 

4. — 1966 Kalkınma İstikrazı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/253; Cumhu
riyet Senatosu 1/695) (S. Sayısı : 873) 

5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
na ek kanun tasansmın Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/250; Cum
huriyet Senatosu 1/696). (S. Sayısı : 874) 

B I R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekilİ Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — 19 neu Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yetersayı vardır. Müzakerelere 
geçiyoruz. 

- 563 
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4. — DEMEÇLER 

±m — Tabiî Üye Mehmet Şükran Özkaya'nın; I 
Türkiye Millî Talebe Federasyonunda husule ge
len üzücü olayları ile ilgili demeci. 

BAŞKAN — Sayın Şükran özkaya, gündem 
dışı konuşma talelbinde .bulunuyorsunuz. Hangi 
mevzuda efendim? 

MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) 
— Dün İstanbul'da cereyan eden olaylar için. 

BAŞKAN — Ne olayı bu? 
MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) 

—• Federasyondaki. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) 

— Sayın Başkan, sayın senatörler, T. M. T. F . 
unda meydana gelen üzücü olaylara kısa da olsa 
değinmek işitiyorum. 

Olayın eleştirilmesine geçmek için Türkiye 
Millî Talebe Federasyonunu kuruluş olarak göz
den geçirmek gerekmektedir. Hepimizin bildiği 
gibi T. M. T. F. İstanbul, Ankara, İzmir, Erzu
rum, Trabzon tini ver site ve yüksek okullariyle 
diğer vilayetlerimizdeki yüksek okul talebe cemi
yet ve birliklerini temsil eden ve bunlardan kuv- I 
vet alan, böylece At at ürk'çü yüksek tahsil genç
liğini temsil eden yegâne kuruluştur. T. M. T. F. 
Türk yüksek öğrenim (gençliğinin AtaJtürlk'çü eği
limini aksettirmek ve bu... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ye
gâne kuruluş değildir. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etme
yin. 

MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) 
— Ben öyle söylüyorum. 

Bundan bir buçuk ,ay önce Adapazarı'nda 
tüm delegelerin katılmaısiyle yapılan kongrede 
Genel Başkanlığa hiçbir siyasi teşekküle bağlı | 
olmıyan Sencer Güneşsoy ve İkinci Başkanlığa 
Faruk Yalnız seçilmişlerdir. Seçim yapıldıktan 
sonra kendi... 

BAŞKAN — Sayın Şükran Özkaya, lütfen 
meseleyi hikâye etmekten ziyade dün cereyan 
eden hâdiseyi anlatıp ne demek istediğinizi lüt
fen kısaca izah ediniz. 

MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) 
— Sayın Başkan tabiî buradan gideceğim. Bir 
defa efkârı umumiye bilsin ne olduğunu... j 

VE SÖYLEVLER 

BAŞKAN — Efkârı umumiye biliyor. Lüt
fen siz dün cereyan eden hâdise hakkında konu
şunuz. 

MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) 
— Kendi art niyetli politikalarını yürütmek ga
yesi ile bâzı mesleklerin otuz kişiyi geçmiyen bir 
kadro ile yeniden seçim yaptırma ve ikinci bir 
başkanlar kadrosu seçtirme konusunda gayretleri 
bâzı bağımsız kuruluşları sabote etmekte ve Ata
türk yolundaki fonksiyonlarını baltalamaktan 
başka bir anlam taşımaz. (A. P. sıralarından, «Mu
hakemesi var, mahkemeye intikal etmiş mevzu
dur.» sesleri) 

BAŞKAN — Lûitfen gürültü etmeyiniz. Sa
yın Özkaya mahkemeye intikal etmiş hususları 
lütfen altlayın. (Gürültüler, «Öyle değil», «Ga
zetede vardı.» sesleri) 

MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) 
—• İki gazete başka başka yazar. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) 

— Bu sakîm yolları tercih eden gizli ellerin ne
ler yapmak istedikleri üzerinde durarak vaktini
zi almak istemem. 

Ancak, 1980 yılından önce, iki başlı Türlüye 
Millî Talebe Federasyonunun hazin ve benzeri 
şekilde tezahür eden tertipli olaylarını, o günler
de kışlasında görevli bir asker olarak durumun 
infialini şu anda hatırlıyorum. 

Bugün aynı hisleri burada dile getirerek aklı 
selime hitaıbetmeık istiyorum. 

Ama, Meclis kürsüsünde bu hislerini ifade et
meyi düşünen kafaların, böylesine çelişme halin
deki davranışların çıkmazından bir çıkış yolu ara
yacakların, bu hâdiselerde tecrübeli bir arkadaşı
nız olarak dile getirmeyi de bir görev sayıyo
rum. 

Saygılarımla. 

2. — Eskişehir Üyesi Ömer TJcuzaVm; T. B. 
M. Meclisi binasında, dışardan gelen bir şahıs ta
rafından bir milletvekilinin dövülmesi ile ilgili 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!, bir parlâmento 
üyesinin parlâmento dışından gelen şahıslarca dö
vülmesine dair gündem dışı konuşmak istiyorsu
nuz, buyurun. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, Salı günü (gazeteler
de Türkiye Büyük. Millet Meclisinden bir üye 
arkadaşımızın dışardan bu mukaddes çatı altına 
gelen bâzı şahıslar tarafından fiilen ve kavlen 
taarruza uğradığını maalesef okumuş bulunuyo
ruz. 

Sayın matbuatın değerli parlâmento muha
birleri hâdiseyi efkârı umumiyeye intikal etti
rirken elbette meselenin mühim tarafını da dü
şünerek bu mühim vazifeyi yapmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de hukuk rü-
zeni vardır. Her şey Anayasa ve kanun ve ni
zamlar dairesinde yürüyecektir. Her vatandaş 
bunu bilmektedir. Bu böyle de devam edecek
tir. Mesele, bir arkadaşımızın şahsi meselesini 
aşmış dünyanın hiçbir yerinde görülmedik mü
him bir hâdise ile karşı karşıya bulunmaktayız. 
Dünyanın hiçıbir yerinde parlâmento binasına 
(gelen şahıslar parlâmentonun üyesine ve o par
lâmentonun dolayısiyle şahsiyetine hiçbir za
man tecavüze yeltenemezler ve yeltenmemişler
dir. Hâdisenin suçluları maalesef yıllarca evvel 
bu memlekette Türk Milletini temsil etmiş şa
hıslardan biridir. Üstelik hukuk fakültesinde 
hukuk tahsili yapmış ve bugün elindeki bu ruh
sata dayanarak bu memlekette avukatlık yap
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, sakaktaki hâdiseleri 
büyük bir şey gibi göstermek suretiyle Meclis 
kürsüsüne getiren arkadaşlarımızı, iki günden 
beri sabırla bekledim, Yüksek Meclisin bir üye
sine dolayısiyle şahsiyetine yapılan bir taarruzu 
haksız ve kanunsuz olması sebebini dile getirme
lerini bekledim. Maalesef hiç birisi bu işi üzeri
ne almadı. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye Büyük Mil-

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Cumhuriyet Senatosunun bugünkü üye 
tam sayısına göre salt çoğunluğun 92 olduğuna 
dair Başkanlık Divanı Kararı. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı kararını oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 

I let Meclisinin ikinci meclisi olan Yüksek Sena
toya, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi 
sıfatiyle meseleyi getirip huzurunuzda kısa da 
olsa teşrih etmek mecburiyetindeyim. 

Bu memlekette hakların istihsali kanunlara 
ve muayyen mercilere verilmiştir. O yollar, o 
statüler gereğince hareket etmek suretiyle istih
sal edilir. Ama, hiçbir yerde 'görülmemiştir ki, 
veyahutta geçmişte milletvekiliği yapan bir şa
hıs gelsin de Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
hakkın istihsali için kavlen ve fiilen bu meclis
lerin bir üyesine tecavüzde bulunsun... Bilmiyo
rum, Başkanlık Divanlarımız ne yaptı. Topla
nıp meselenin üzerinde ciddiyetle durdular mı? 
Bu şahıslar hakkında gerekli takibat için teşeb
büse geçtiler mi? Geçilmedi ise benim istirha
mım ; mesele üzerinde ciddiyetle durarak Baş
kanlık Divanlarının toplanıp meseleyi evvelâ 
'bir avukatın fiilen buraya gelip bir üye arkada
şımıza tecavüz etmesini Adliye Vekâleti nezdin-
de dile getirip gerekli tahkikatın yapılmasına 
tevessül etmelerini, ayrıca bu avukatın bağlı bu
lunduğu baro başkanlığına durumu bildirmele-

I rini ve böylece geçmiş devrede Müşterek Baş
kanlık Divanının, Parlâmento üyeleriyle misa
firlerinin münasebetlerini tanzim için yapmış 
olduğu çalışmaları bitirerek dışardan gelecek 
misafirlerle Parlâmento üyelerinin münasebetle
rini şu keşmekeştik içinden çıkarıp ciddî bir hal 
vermelerini de ayrıca istirham edeceğim. 

Hâdiseden dolayı üzüntüm büyüktür. Baş
kanlık Divanlarının bu hâdise üzerinde durma
larını istirham eder Yüce Senatoyu hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı meseleye mut
tali olmuştur. Müşterek Başkanlık Divanında 
görüşülerek gereği yapılacaktır. 

Bir sunuş var okutuyorum. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

28 . 12 . 1966 tarihli toplantısında alman 12 
sayılı Kararın «saltçoğunluk» hakkındaki 6 ncı 
maddesi ilişiktir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
îbrahim Şevki Ataısağun 

- 5 6 5 —-
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı kararı 

Karar No. 
Karar tarihi 
Toplantı No. 

12 
28 . 12 . 1966 
12 

6. Cumhuriyet Senatosunun bugünkü tam 
sayısına göre, salt çoğunluğunun 92 olarak tes-
biti, kararlaştırıldı. 
İbrahim Şevki-Atasağun Fikret Turhangil 

Başkan Başkanvekili 
Sırrı Aatalay Mehmet Ünaldı 
Başkanvekili Başkanvekili 
(Bulunamadı) 
Nahit Altan Nizamettin özgül 

Kâtip Kâtip 
(Bulunamadı) 

Enver Bahadırlı Azmi Erdoğan 
Kâtip Kâtip 

Ali Rıza Ulusman Selâhattin özgür 
Kâtip Kâtip 

Necip Seyhan Akif Tekin 
İdare Âmiri İdare Âmiri 

(Çekinser) 
Âdil Ünlü 

İdare Âmiri 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılaına arz 
olunur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, bende
niz daha evvel söz istemiştim. Konuşmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Bu bir sunuştur, müzakere aç
madım. Onun için söz veremiyorum. 

2. — 1 Haziran 1964 tarihinde Haziran -
Temmuz ve Ağustos ayları tahsisat ve yollukla
rını almış bulunanlardan 7 Haziran 1964 üçte 
bir seçimlerinde yeniden seçilen üyelerin aynı ay
lara ait tahsisat ve yollukları tekrar almalarının 
Anayasa ve 1 sayılı Kanun ahkâmına uygun bu
lunduğuna dair Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu. 

BAŞKAN — 8 . 7 . 1964 Çarşamba günü 
84 ncü Birleşimde Sayın Sadi Koçaş'm 2 nci 
defa Cumhuriyet Senatosuna seçilen üyelerin 
maaş almalarının mevzuata uygun olup olma
dığı hususunda bir konuşma yapmışlar ve bir
leşimi idare eden Başkan Başkanlık Divanında 
tekrar tezekkür edildikten sonra alman karar 
tekrar Yüksek Heyetinize sunulacaktır, bu
yurmuşlardır. Karar gelmiştir, Anayasa ve Ada

let Komisyonunun kararı Yüksek Heyetin ıttılaı
na arz olunacaktır. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Koçaş'm 

1 Haziran 1964 tarihinde Haziran - Temmuz 
- Ağustos aylarına ait ödenek ve yolluklarını 
almış olanların, 7 Haziran 1964 tarihinde ya
pılan 1/3 kısmî Senato seçimlerinde tekrar se
çilmeleri halinde aynı aylara ait ödenek ve 
yolluklarını almalarının usul ve kanunlara 
uygun olup olmadığı hususunun karara bağ
lanması için verdiği 17 Haziran 1964 tarihli 
önerge Komisyonumuza havale edilmekle Ko
misyonumuzun 19 Ocak 1966 tarihli birleşimin
de tetkik ve müzakere olundu. 

I. - 1 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 4 ncü 
maddesinde «ölüm ve çeşitli sebeplerle genel 
seçimin yenilenmesi halinde önceden aldık
ları üç aylık ödenek ve yollukları geri alına
maz» denilmiş ve 33 ncü maddesinde, «T. B. 
M. M. üyeleri bu sıfatı iktisabettikleri aydan 
itibaren bu kanunla derpiş olunan ödenek ve 
yolluklara hak kazanırlar.» hükmü konmuş
tur. 

II - Anayasanın 73 ncü maddesindeki 6 se
nelik müddet, Cumhuriyet Senatosu her iki 
yılda bir üçte biri yenilenen üyelerin üyelik 
süresidir. Senato, her iki yılda bir üçte bir üye
si yenilenen devamlı bir meclistir. 

Binaenaleyh, 1 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin son cümlesindeki «Çeşitli sebeplerle 
genel seçimin yenilenmesi» Cumhuriyet Sena
tosu için söz konusu değildir. Anayasanın 73 
ncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki 1/3 yenile
me seçimleri, Cumhuriyet Senatosu için genel 
seçim mahiyetindedir. 

III - Anayasanın 82 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının 2 nci cümlesindeki «ödeneğin aylık 
tutarı birinci derecedeki Devlet memuru ay
lığını...» tâbiri ödenekte miktar birimini tâ
yin ve tesbit ederken kıstas aldığı memurla
rın maaş ve sairlerinin müddet biriminin ay
lık olmasından dolayı vaz'edilmiştir. 

Keza, 82 nci maddenin 2 nci fıkrasında «öde
nek ve yollukların en çok üç aylığı önceden 
ödenilir» şeklindeki hükmü ile de aynı madde
nin 1 nci fıkrasında bahse konu kanunla ko
nulacak hükümlerde, ödemede müddet birimi 
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bakımından âzami haddi tâyin ederek müd
det biriminin tesbitinde, bu sınır serbesti ta
nıdığından, ödenek miktarının tâyininde ay
lık tâbirini vaz'etmek mecburiyeti hâsıl olmuş
tur. 

Bu maddeye paralel olarak çıkartılan 1 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesindeki (Ödenekler 
ve yolluklar, üç aylığı birlikte peşinen ve çek
le ödenir.) ibaresi ile de ödenek ve yollukla
rın ödeme birimi müddet bakımından üç ayı 
olarak kabul edilmiştir. Bu ödeme avans ma
hiyetinde olmayıp kesin ödemedir. 

Yukarıda mevzuubahis Anayasa ve 1 sayılı 
Kanun maddeleri muvacehesinde 1 Haziran 
1964 tarihinde Haziran - Temmuz - Ağustos 
ayları ödenek ve yolluklarını peşin alıp da 
7 Haziran 1964 seçimlerinde seçilemiyenlerin 
aldıkları istihkaklarının geri almamıyacağı, 

bunlardan tekrar seçilenlerin ise Haziran - Tem
muz - Ağustos 1964 aylarına ait tekrar ödenek 
ve yolluklarına hak kesbedeceklerinin hukukî 
ve kanuni olduğu kararma varılmıştır. 

Mütalâatan Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan Sözcü 
Aydın Kastamonu 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna 
Kâtip Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Yozgat Â. Artus 

S. Artukmaç 
Afyon Karahisar İstanbul 

M. Y. İnceoğlu E. Özden 
Sivas Tokat 

E. öçten Z. Betil 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine arz 
olunur. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Gündem 
hakkında bir takrir var, okutuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda isimleri yazılı üç aded kanun ta

sarısının gündemde mevcut diğer işlerden önce 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkam 

İsmet Sezgin 

1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun 'tasarısı 

3. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı 

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

1. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karına Bütçe Ko

misyonu raporu (Millet Meclisi (1/292; Cumhu
riyet Senatosu 1/700) (S. Sayısı : 870) (1) 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın. 
Tasarının gerekçesinin okunup okunmama

sını oyunuza arz ediyorum. Okunmasını ka
bul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
Üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

Madde 1. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı (Eği
tim Fakültesi) adı altında yeniden açılan ter
tiplerine 190 000 lira olağanüstü ödenek konul
muştur. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(1) 870 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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[1] SAYILI CETVEL 
Bölüm Lira 

(A / l ) 
12.000 Personel gidenleri 160 850 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kaibul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 22 300 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Kaibul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... • 
Kaibul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) 
35.000 Sosyal transferler 1 600 

BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvele ili
şik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş
tir. 

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

Madde 3. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 (Özel gelirler) bölümünün 72.400 (Ge
çen yıldan devreden nakit) maddesine 190 000 
lira eklenmiştir. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü açık oylarınıza arız edilecek
tir. 

2 — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe Kanununa, bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/298; Cumhuriyet Senatosu 
1/699) (S. Sayısı : 871) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmama
sını oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını Ka
bul edenler... Etmiyenler... Raporun okunması 
kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üz'erinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,. Ka
bul edilmiştir. 

istanbul Teknik üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerinden 
200 018 lira düşülerek (A/3) işaretli cetvelin 
36.000 (Borç ödemeleri) bölümünden yeniden 
açılan 36.350 (Geçen ve esıki yıllar karşılıksız 
borçları «bu ödenekten harcanmıyan kısmını 
ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Malîye 
Bakanı yetkilidir.») maddesine olağanüstü öde
nek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Cetvel okunacaktır : 

Bölüm l i r a 
Rektörlük 

(A/ l ) 
13.000 Yönetim giderleri 127 312 

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

(1) 871 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Bolâim 
14.000 

15.000 

16.000 

Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 

Maden Fakültesi 
(A/ l ) 

Lira 
10 000 

12 095 

50 000 

611 15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okunan cetveli ile birlikte oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinide 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum... Ka-
•bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Tasarının tümü açık oylarınıza sunula
caktır. 

3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/299; Cum
huriyet Senatosu 1/698) (S. Sayısı : 872) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması
nı oylarınıza sunuyorum.. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler.. Raporun okunma
ması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 872 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. . 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) , (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri ara
sında 8 425 000 liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

[1] Sayılı cetvel 
Bölüm 

12.000 

14.000 

16.000 

(A/ l ) 
Devlet İstatistik Enstitüsü 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

50 000 

40 000 

10 000 

Bölüm Lira 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
13.000 Yönetim giderleri 45 000 

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

14.000 Hizmet giderleri 45 O00 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ©dilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 2 400 000 

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

16.000. Çeşitli giderler 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 140 000 

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

14.000 Hizmet giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16,000 Çeşitli giderler 165 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm * Düşülen 

(A/2) 
Dışişleri Bakanlığı 

21.000 Etüt ve proje giderleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Eklenen 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

250 000 

(A/3) 
Dışişleri Bakanlığı 

Bölüm Düşülen 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Bölüm Düşülen 

31.000 Kurumlara katılma . payları 
ve sermaye teşkilleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Eklenen 

5.000 İktisadi transferler 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 250 000 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi cetvel iyi e birlikte oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerinden 135 000 lira dü
şülerek (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin 
ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan 
tertiplerine olağanüstü ödenek olarak aktarıl
mıştır. 

BAŞKAN —• Cetvelleri okutuyorum. 

[2: SAYILI CETVEL 
Bölüm Düşülen 

(A/ l ) 
Başbakanlık 

15.000 Kuram giderleri 85 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
12.000 Personel giderleri 50 000 

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

Bölüm 

12.000 

131 SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eklenen 

50 000 

(A/2) 
Başbakanlık 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

85 000 

2 nci maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza 
arz ediyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
(4) saydı cetvelde yazılı tertiplerine 10 678 000 
lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 4 sayılı cetveli okutuyorum. 

[4] SAYILI CETVEL 
Bölüm Eklenen 

(A/ l ) 
Adalet Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 4 500 000 

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

FBEİD MELEN (Van) — Komisyondan bir 
sual sormak istiyorum ? 
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BAŞKAN —• Buyurun sorun efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Muvazenei Umu

miye Kanunumuza göre personel aylıklarına kar
şılıklarının bütçeye tam olarak konması lâzım
dır. Halbuki görüyoruz ki Adalet Bakanlığı 
personel aylıkları için 4,5 milyon liralık bir ek 
ödenek istemektedir. Neden Hükümet bunu se
ne başında tam olarak bütçesine koymamıştır? 

BÜTÇE KAKMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Efendim, bu maaşlarda üç üst derece daha önce
den tesbit edilememiş, bütçenin hazırlanmasın
dan sonra tesbit edilmiş, bâzı terfiler nazarı 
itibara alınarak bu şekilde bir artma meydana 
gelmiştir. 

BAŞKAN —• Bundan ibaret, peki efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan iza

hatı pek tatmin edici bulmadım. Hükümet mü
temmim izahat vermeli, bu yol açılırsa bundan 
sonra bütçe açıklarını az gösterme imkân dâhi
line girer, yanlış bir şeydir. Hükümetin bu me
selede dikkatinin çekilmesi lâzımdır yani bu 
bir nevi açığı gizlemedir. 

BAŞKAN — Dikkati çekilecektir. (Gülüş
meler) 

Cetvelleri okutmaya devam ediyoruz. Bölümü 
tekrar okutup oyunuza sunacağım. 

Bölüm 

12.000 

[4] SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 
Adalet Bakanlığı 

Personel giderleri 
Bölüm toplamı 

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

(A/3) 
Dışişleri Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 
Bölüm toplamı 

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

Eklenen 

4 500 000 

995 000 

34.000 
Maliye Bakanlığı 

Malî transferler 
Bölüm toplamı 1 183 000 

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

3 ncü maddeyi okunan cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. —• Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 

4. — 1966 Kalkınma İstikrazı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Meclisi 1/253; Cum
huriyet Senaitosu 1/695) (S. Sayısı : 873) (1) 

BAŞKAN — İki takrir gelmiştir, aynı ma
hiyettedir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İlgili Komisyonca kabul edilip basılarak sa

yın senatörlere dağıtılmış bulunan ve gelen 
kâğıtlarda kayıtlı «1966 İstikrazı kanun tasa
rısı» nm biran evvel kanunlaşması gerekmekte
dir. 

Bu sebeple gelen kâğıtlardan gündeme alına
rak bütün işlere takdim en öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Hükümet adına Devlet Bakanı 
Refet Sezgin 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzca kabul edilip basılarak sa

yın senatörlere dağıtılmış bulunan ve gelen 
kâğıtlarda kayıtlı 1966 istikrazı kanun tasarısı
nın biran evvel kanunlaşması gerekmektedir. 

Bu sebeple gelen kâğıtlardan gündeme alına
rak bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Manisa 

Refik Ulusoy 

(1) 873 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Takrirleri dinlediniz. Oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... KaJbul edilmiştir. 

Raporun okunup, okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Okunmasını kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Tasarının 
tümü üzerinde Sayın Melen buyurun. 

FERÎD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, bütçe açığını kapat
mak üzere bütçeyle kabul edilmiş olan, istikraza 
müspet oy vereceğimiz şüphesizdir. Yalnız bu 
vesile ile bâzı mülâhazalarımı arz etmek istiyo
rum. Eğer Hükümet lütfedip, bunlar hakkında 
tatmin edici cevap verirse o zaman oylarımızı 
daha çok inşirahla kullanmak imkânını buluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçe açığı mevcut
tur ve bu açığın bidayette kalbul edilen bütçey
le 700 milyon lirasının bir istikrazla kapatılması 
derpiş olunmuştur. İki zamandan beri bütçele
rimizde istikraz yolu kapanmıştır. 1964 ten iti
baren bu yolu açtık. 1964 yanılmıyorsam 200 
milyon ile başladı, 1965 - 1966 da yükseldi, ni
hayet 700 milyon liraya kadar çıktı. (Duymuyo
ruz sesleri)' 

BAŞKAN — Lütfen biraz yüksek sesle ko
nuşun. 

FERÎD MELEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu vesile ile arz edeyim ki, hoparlörler ga
yet uzak, insan konuşmaya imkân (bulamıyor, 
rahatsızlık veriyor, yaklaştırmak lâzım. 

Muhterem arkadaşlar, istikrazlar vaktiyle 
tenkide uğradı ilmî bakımdan, mümkün olduğu 
kadar az müracaat edilmesi lâzım denirdi. Fa
kat zamanla bu görüş ve anlayış ortadan kalk
tı, bugün dünyanın her yerinde istikrazlar ver
gi geliri gibi normal Devlet geliri sayılmakta
dır. Binaenaleyh imkân buldukça Devlet nasıl 
vergiye baş vuruyorsa istikraza da baş vurması 
öylece mahzursuz telâkki edilmektedir. Yalnız 
vergide olduğu gibi burada da istikraza baş vu
rurken ki, istikraz daha çok şu demektir; Millî 
tasarrufların taksim edilmesi millî tasarruflar
dan hisse almak demektir, ne kadarını amme 
sektörü alacaktır, ne kadarı yatırımlar için özel 
sektöre bırakılacaktır. Bunun ölçüsünü bulmak 
lâzım, istikraza müracaat ederken. Bizim vergi 
gelirlerimizi millî gelire nisbetlediğimiz takdir
de bunun ölçüsü normaldir. Bizim istikraza mü

racaat etmemizde mali birşey yoktur. Çünkü 
hakikaten millî gelirden almaklığımız lâzım ge
len hisseyi vergi yoluyla kabul etmeliyiz ki, 
alamıyoruz, hiçolmazsa yüzde yirmi civarına 
çıkmalı ki, millî gelirden Devletin aldığı hisse 
o vakit yeteri kadar bir vergi almış olalım. Bu
nu alamadığımız için bu farkı istikraz yoliyle 
almaya bir mâni yoktur. Yalnız bir başka mü
lâhazayı da bu vesileyle göz önünde bulundur
mak lâzımdır. İstikrazı nereye finanse edece
ğiz? Eğer istikrazı hakiki tasarruf sahiplerine 
satabilirsek o vakit arz ettiğim birinci mülâha
zaya dayanarak, hattâ istikrazın artırılmasını 
dahi tavsiye edebilirim. Yalnız bunu yapamıya-
câksak, bankaların likiditelerine de el koyacak-
sak bu vesile ile o takdirde ortaya bir malhzur 
çıkar ve bugün böyle bir malhzur mevcuttur. Bu 
seibeple istikraz miktarının ehemmiyeti vardır. 
Ve korkarım ki, 700 milyon liralık istikrazı Ha
zine daha çok banka likiditelerine el koymak su
retiyle kapatmak durumundadır. Bu böyle olur
sa piyasada esasen likidite darlığı mevcuttur. 
Piyasanın krediye ihtiyacı büyüktür. Bugün 
banka mevduatları bunu karşılıyamamaktadır! 
Bu takdirde piyasanın likidite darlığını, piya
sanın nakide olan ihtiyacını biraz daiha zorlamış 
ve kısmış oluruz. Bu takdirde bunun birtakım 
mahzurları çıkar. Bu itibarla Hükümetten bu 
noktayı öğrenmek istiyorum. Hakikaten, 700 
milyon liralık istikrazı kısa bir devre içinde hal
ka plase etme imkânı var mıdır? Haki&i tasarruf 
sahiplerine gitmesi imkânı var mıdır? Yoksa bu 
bankalara mı satılacaktır? Başında hiç şüphe
siz tahviller bankalara satılır. Yalnız bankalar 
bunu alırlar ve süratle müşterilerine devreder
ler. Bunu süratle yapamazlarsa o takdirde ban
kanın likiditeleri bu işlerde kullanıılımış olur. 

Muhterem arkadaşlarım, aşağı - yukarı yıl
lık mevduat artışı bankalarımızın iki milyar lira 
civarındadır. Bu iki milyarın 700 milyon lirası
na bir kalemde Hazine el koyarsa hakikaten 
piyasada kredi darlığı büsbütün artabilir ve o 
vakit sıkıntıyı hepimiz hissedecek hale geliriz. 
Bunda bir başka korkum daha vardır. İstikraz 
aslında antienflâsyonist bir tedbirdir; yani pi
yasadan fazla iştira gücünü çeken bir tedbir
dir. Fakat, eğer biz bankalara el koymak su
retiyle bir kredi darlığı yaratırsak ve banka
lar bu farkı reeskont yoliyle tamamlamaya ça-
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lışırlarsa yani Merkez Bankasına müracaat et
meye mecbur kalırlarsa istediğimizin tam ter
si bir netice almış oluruz. Yani, emisyon ar
tışına sebebiyet vermiş oluruz. Merkez Ban
kasının bankalara vereceği kredi sebebiyle ve 
bu yol ile de enflâsyonist tazyiki artırma du
rumuna gireriz ki, böyle bir mahzur ortaya 
çıkar. Böyle bir mahzurun doğmıyacağımn da 
Hükümet tarafından temin edilmesini istiyoruz. 
Ayrı bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. 
700 milyona çıktıktan sonra piyasadaki tasar
ruflara el uzatmak nisbeti büyümüştür. Tasar
ruf bonolarını da katmak istiyorum, 700 mil
yon lirasını tasarruf bonolariyle alıyoruz, tasar
rufun bir 700 milyon lirasını da istikraz voliyle 
almışlar. Kredi piyasasını geniş mikyasta taz
yik altına alacağımızı sanıyoruz. Bununla be
raber mütemmim tedbirlerle bu tazyik bertaraf 
edilebilecekse. O takdirde bu mahzur küçülür. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile birkaç 
noktayı Hükümetin dikkatine arz etmekte fayda 
görüyorum. Birkaç seneden beri Hazine geniş 
bir nakit sıkıntısı çekmektedir. Bu nakit sı
kıntısı 1964 tc başladı. Yalnız 1964 bütçe yılı
nın son aylarında başlamıştı. Ve o vakit bâzı 
tedbirlerle bertaraf edilmişti. 1965 te biraz 
daha arttı. 1966 da zannediyorum ki, artık Ha
zine için tahammül edilmez bir hale geldi. 1964 
te sebepleri şunlardır : 1964 bütçesi 600 milyon 
liralık bir açıkla kapanmıştır. Hazine bunu 
kendi imkânlariyle ödemiştir, Yani borçlan
mıştır. 1965 te 900 milyon lira açık verdi büt
çemiz. Bu Hazinenin nakit açığına ininin betti. 
1966 da gecen gün Maliye Bakanının Bütçe 
Komisyonundaki izahatından anlıyoruz ki, yine 
800 - 900 milyon liralık bir açık verecektir büt
çemiz. Bu durumda. Hazinenin nakit açığı 
2,5 milyarın üstüne çıkmaktadır. Bu nakit a çı
ğı, Hazinenin borçlanma imkânları yani, kısa 
vadeli olarak bankalardan avans almak sure
tiyle, imkânlariyle karşılanmaktadır bir kıs
mı. Bir kısmı da, alacaklıların alacakları ve
rilmemek suretiyle, geri alınmak suretiyle kar
şılanmaktadır. Müteahhitlerin hepsi kapıda 
sıra bekliyorlar, başka alacaklıların hepsi kapı-
da sıra bekliyorlar. Böyle karşılamaktadır. Bu, 
ilânihaye devam edemez. Devam etmesinde de 
Devlet bakımından,.Maliyemiz bakımından ciddî 
mahzurlar vardır. Ve devam edemiveceğini gös
teren şeyler de vardır. Benim halefim ve de

ğerli arkadaşım İhsan Gürsan'm sanırım ki istifa 
sebebi budur. Ve Hazinenin son aylarda ne
fesinin tükenmiş olduğunu görerek artık orada 
kalmak imkânını bulamamıştır. 

Eğer bu durum devam ederse ve bilhassa 
daha vahîm hal alırsa her ayda bir Maliye Ba
kanı değiştirmek mecburiyetinde kalırız. Bu 
sebeple geniş bir operasyona ihtiyaç vardır. Ve 
bunda Hükümete elden gelen yardımı yapmayı 
taahhüclediyoruz. Bu operasyonu süratle yapıp 
Devlet Hazinesinin bu sıkışık ve hakikaten 
hoşa gitmiyecek durumdan kurtarmak lâzım
dır ve kurtulabilir de. Yeter ki, bu operasyon 
cesaretle yapılmalı. Faraza 2,5 milyarlık birik
miş Hazine borcunu derhal konsolide edebile
cek bir tedbir düşünülebilir ve Hükümet bu 
tedbiri getirirse çaresiz yerinde görmek mec
buriyetindeyiz ve bunu destekliyebiliriz. Bunu 
konsolide etmek lâzımdır. Hazinenin likitide 
imkânlarını biraz ferahlatmak üzere. Ayrıca 
eğer vergi yoluna başvurmak lâzımgelirse şüp
hesiz âdil vergilerden başlanmak üzere yine 
bunu da her işe tercih etmek lâzımdır. Ve 
şahsan desteklemeyi bir vazife sayarım. Çün
kü bunu yapmadığımız takdirde çaresiz Dev
letin gizli vergi dediğimiz enflâsyonist yol 
ile halka bu açığı intikal ettirme kapısı açık 
kalacaktır. Bu açık kapıyı kapatmak üzere 
vergi getirirse arz ettiğim gibi şayanı tercih 
olduğu için kabul etmeye hazırım. 

Muhterem arkadaşlar, bu meselelere önü
müzdeki bütçe müzakereleri sırasında daha 
genişliğine, derinliğine temas edeceğiz. Ama, bu 
vesileyle bilhassa bu sıkışık durumun ortadan 
kaldırılmasına dair Hükümetin düşüncelerim 
öğrenmekte fayda görüyorum ve tatmin edici 
izahatın verilmesi halinde başta da arz ettiğim 
gibi oyumu daha rahatlıkla kullanmak imkânını 
bulacağım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Vaz

geçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçti. 
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Refet 

Sezgin. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça-

nalkkale Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın se
natörler, yüksek malûmlarınız olduğu üzere 1966 
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yılı Bütçe Kanununun 3 ncü maddesinde gider 
ile tahmin edilen gelir arasında 700 milyonluk 
bir fark mevcuttur. Bu farkın iç istikrazla kar
şılanması derpiş edilmiştir. Böylece 700 milyon
luk iç istikraza gidilmesi yüksek Meclisçe tasvi-
bedilmlş olmakla beraber, Devlet borçlanmaları
nın özel bir kanuna dayanması icabettiğinden bu 
kanun tasarısı yüksek huzurunuza sevk edilmiş 
bulunmaktadır. Geçen yıl çıkarılmış bulunan 400 
milyon liralık iç istikraz tahvillerinin 222 milyon 
liralık kısmı bankalara, 90 milyon liralık kısmı 
kamu sektörüne ve 88 milyon liralık kısmı da özel 
sektöre satılmış bulunmaktadır. Bu yıl çıkarıl a-
caik istikraz tahvillerinin de daha uzunca bir sa
tış süresi içerisinde tamamen satılabileceği inan
cını Hükümet taşımaktadır. 

Sayın Melen'in bu vesileyle biraz önce izaha
tını Hükümet adına teşekkürle karşılamaktayız. 
Sayın Melen, bankaların bu istikraz kanunu ve
silesiyle tahvillerin bankalar vasıtasiyle satışı 
halinde hissedilen piyasadaki likidite darlığının 
yeni menfi tesirlerle ortaya çıkan birtakım neti
celere de varacağını ifade buyurdular. Evvelâ, 
şunu arz etmek isterim ki, tahvillerin satışında, 
bu tahvillerin gerçek tasarruf sahiplerine intikal 
etmesi önplânda nazarı dikkate alınmaktadır. Ban
kalarda likidite sıkıntısı olduğunu biz zannetme-
mclkteyiz. Bu ekonominin süratle gelişmesi ve ge
nişlemesi söbnbiyle vâikı kredi taleplerinin çoğal
masından doğan bir netice olarak karşımıza çık
maktadır. Gerçekten bankaların mevcut likidite
leri ekonominin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir 
seviyede bulunmaktadır. Kaldı ki, tahvillerin 200 
milyonluk kısmının Emekli Sandığı ve Sosyal Si
gortalar Kurumuna verilmesi plânlanmış bulun
maktadır. Ayrıca bankalara verilen tahviller za
man içinde gerçek tasarruf sahiplerine intikal et
tirilmektedir. Bu yıl iki milyar liralık bir mevdu
at artışı beklenmekte ve bu genişlemenin önü
müzdeki yılda da devam edeceği tahmin edilmek
tedir. 

Nakit sıfkınltısı hakkındaki Sayın Helen'in mü
talâalarına gelince; bu mütalâaların muhik bu
lunduğu 1964 senesinden beri devam eden bütçe 
açıklarının, ekonominin iktiza ettiği tedbirleri 
içinde bir neticeye varmak üzere tesbit edilece
ğini ve yüksek huzurunuza getirileceğini arz ede
rim. Bunun dışarısında sayın üyelerin teknik hu
suslara mütaallik sualleri varsa onlara yetkili 

Maliye Bakanlığı mütehassıslarının cevap verece
ğini de huzurunuzda arz ederim. 

BAŞKAN — Aktarma kanun tasarılarına oy
larını kullanmıyan arkadaşımız var mı?.. Oyla
ma işlemi bitmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
' FERİD MELEN (Van) — Soru soracaktım, 

oturduğum yerden de sorabilirim. 
BAŞKAN — Buyurun kürsüden sorun ister

seniz, daha rahat olur. 
FERİD MELEN (Van) — Bir nokta bana 

'karanlıık göründü. Bu istikrazın üçyüz mil
yon liralık kısmım İşçi Sigortaları ve Emekli 
Sandığına satacağız buyurdular. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça-
nalkkale) — İkiyüz milyon Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Devamla) — Halbuki 440 
sayılı Kanunda, bildiğiniz gibi İşçi Sigortaları 
ve Emekli Sandığının kendi ihtiyaçları dışında 
kailan gelir fazlalarını İktisadi Devlet Teşek
küllerinin yatırımlarına tahsis edilmek üzere 
Devlet Yatırım Bankasına tevdi etmek ciheti 
mevcuttur. Bildiğimiz gibi İktisadi Devlet Te
şekküllerinin bugün nakit finansman açığı var
dır ve bu yüzden bâzı yatırımlarını gerçeMeş-
tircmemektcdirler. Şimdi bu parayı Emekli 
Sandığı ve İşçi Sigortalarından hazinenin cari 
ihtiyaçları için alırsak İktisadi Devlet Teşek
küllerinin finansman ihtiyaçları açığını bir mik
tar dalha, 200 - 300 milyon lira daha büyülte
ceğiz. Bunlar Devletin büyük yatırımlarını ya
pan müesseselerdir. Netice itibariyle bu yatı
rımlara menfi surette tesir yapacağı için bunıı 
yerinde görmüyorum. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale M. V.) — 300 milyon değil, 200 mil
yon, Sayın Melen.. 

. BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz is
teyen sayın üye var mı?.. Yok. Maddelere ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1966 Kalkınma istikrazı hakkında Kanun 

Madde 1. — Hâsılı 1966 Bütçe yılında ya
pılacak yatırımların finansmanında kullanıl
mak üzere 700 milyon liraya kadar 1966 Kal
kınma İstikrazı adı ile uzun vadeli iç istikraz 
akdine Maliye Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen j 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun gereğince yapılacak 
istikraz için hâmiline yazılı tahvil ihracolunur. 

Bu istikrazın yıllık faiz nisbeti Bakanlar 
Kurulu, ihraç fiyatı, itfa müddeti ve sair şart
ları Maliye Bakanlığı tarafından tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Tahvillerin itfası, borsada ba-
şalbaştan aşağı fiyatlar ile satıldıkları müddetçe 
buradan satmalına yolu ile, başabaşı bulmuş ve
ya aşmış bulundukları takdirde kur'a çekmek 
suretiyle yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu tahviller ihraç tarihlerin
den itibaren 10 yıl geçmedikçe erken ödemeye 
veya konversiyona tabi tutulamaz. Bu tarihten 
sonra keyfiyet Hükümetçe 3 ay önce ilân edil
mek suretiyle her hangi bir faiz vâdesinde teda
vülde kalmış olan tahvillerin tamamı veya bir 
•kısmı için başabaş enken ödeme veyahut kon-
versiyon yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Tahvillerin faiz ve bedelleri, 
geçici ve kesin tahviller ve bunların kuponları 
ile ödemelerine ait evraik ve senetler, ilân ve 
istikraza ilişkin diğer işlemler istikrazın tama
men itfasına kadar her türlü vergi ve resim
den muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun gereğince çıkarıla-
caik olan tahviller; genel ve katma bütçe ile 
idare olunan daire ve kurumlarla il özel idare
leri; belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler 
ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yapacakları 
artırma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat ola- j 

j rak itibari kıymetleri üzerinden kabul olunur. 
Teminatın irat kaydına karar verildiği tak

dirde karar tarihinden önce vâdesi gelmiş faiz 
kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerine aldo-
lur. Bu tahviller Hazinece satılmış ve satılacak 
olan millî emlâk bedellerinin ödenmesinde dahi 
başabaş kaıbul olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu istikraza ait faiz kuponla
rının bedelleri tediyesi iktiza ettiği tarihten iti
baren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lâzım-
geldiği tarihten itibaren 10 yıl sonra Hazine le
hine zaman aşımına uğrar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yolk. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. —• Bu kanun gereğince yapıla
cak istikrazın her türlü ihraç giderleri ile, top
lamı tahvil satış hâsılının % 1 ini geçmemek 
kaydiyle bankalara verilecek komüsyon, Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümünden ödenir. 

Tahvillerin basımı ve bunların satışlarını teş
vik maıksadiyle hazırlatılacak afiş, pankart ve 
diğer giderleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
»tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yolk. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaıbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunun akdine izin ver
diği istikrazın yıllık faiz, itfa ve diğer giderle
rini karşılıyabilecek ödenök, her yıl Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin Devlet broçları bölümüne ko
nulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BASİLİN — Madde üzerinde söz istiyen 
1 saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi-
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yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 

5. — 657 sayılı Devlet memurları Kanununa 
ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/250; Cumhuri
yet Senatosu i/696) (S. Sayısı : 874) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Devlet memurları Kanununa ek ka

nun tasarısının önemine binaen, 
1. Tasarı ve Geçici Komisyon raporu basıl

mış ve sayın üyelere dağıtılmış bulunduğundan 
gündeme alınmasını, 

2. Sözü geçen tasarının gündemde bulunan 
diğer işlerden önce ve 

3. İvedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Turhan Kapanlı 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz. Oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Tasarının gündeme alınması ka
bul edilmiştir. Tasarının öncelikle görüşülmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üyeler isimlerini yazdırsınlar. 

Ancak, 12 . 12 . 1966 tarihinde Sayın Kadri 
Kaplan, 19 . 12 . 1966 tarihinde de Sayın Sadık 
Artukmaç söz almışlardır. 

Biz prensip itibariyle, gününde söz istiyen 
arkadaşları sıraya alıyoruz. Arkadaşlarımızı da 
bu müracaatlarını şimdi yapmış telâkki ederek 
kendilerini sıraya kaydediyoruz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Usul hakkında bir teklifim olacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

(1) 874 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
âadır. \ 
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AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, bu kanunda, müzakeresi
ne bağlıyacağımız kanunda bir hayli arkadaşımı^ 
zm söz istemekte olduğu müşahede edilmiştir. 
Gündemimizde Anayasa Mahkemesine ve Yüksek 
Hâkimler Kuruluna üye seçimi maddeleri var
dır. Bunun gecikmesinin doğurduğu mahzurları 
sayacak değilim. Ben hem bu kanunun konuşul
masına ve hem de şu seçimin yapılmasına mü
sait teklifte bulunuyorum. İlk defa bu seçimleri 
oylayalım. Oylamadan sonra tasnif yapılırken 
bu kanunun müzakeresi devam etsin. Bunun 
için. bir takrir takdim ediyorum. Kabulünü is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Mesele daha önce oylanmış ve 
kabul edilmiş olduğu cihetle bu teklif oya su-
nulamıyacaktır. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Nasıl 
oluyor yahu?... 

BAŞKAN — Oluyor beyefendi, usule göre 
oluyor. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen arkadaş
ların isimlerini okuyorum. 

Saym Kadri Kaplan, Sayın Artukmaç, Sa
yın Bekata, Sayın Hazer, Sayın Salihoğlu, Sa
yın Bozcalı, Saym Kalpaklıoğlu, Saym Ucuzal, 
Saym Hikmet İşcan, Sayın Atmaca, ayrıca grup 
adına Saym Ahmet Yıldız. 

Başka söz istiyen var mı efendim? 
Söz istiyen saym üyelerin adedi fazla oldu

ğu cihetle tasarının lehinde, aleyhinde, üzerin
de olmak üzere bir tasnife tabi tutmamız icabet-
mektedir. Bu itibarla saym üyelerden isimlerini 
okuyarak soracağım : 

Saym Kadri Kaplan? 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Saym Artukmaç? 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Bekata? 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Lehte. 
BAŞKAN — Saym Hazer? 
MEHMET HAZER (Kars) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Salihoğlu? 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Üze

rinde. 
BAŞKAN — Saym Bozcalı? 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Üze

rinde. 
BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu? 
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HÜSEYİN KALPAKLTOĞLU (Kayseri) — 
Üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı, Komisyon üye
sisiniz, «Muhalifim1» demişsiniz nasıl üzerinde 
konuşacaksınız? 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Aley
hinde. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Hikmet İsmen? 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Atmaca? 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Üzerinde. 

. BAŞKAN — Saym Koeaş? 
SADİ KOOAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Erdoğan? 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Aleyhin

de. 
BAŞKAN — Müzakerelere başlamadan önce 

iki takrir vardır, okutuyorum : 

Senato Başkanlığına 
657 sayılı Devlet memurları Kanununa ek 

kanun tasarısı müzakeresinde birçok sayın üye 
söz almış olduğundan ve zamanın da kısalırı 
nazarı itibara alınmak mecburiyeti bulundu
ğundan, konuşmaların 10 ar dakika ile tah-
did edilmesini arz ve teklif ederini. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

Başkanlığa 
Alınmış bulunan karar gereğince 16,30 da 

tatile girilecektir. Bu sebeple konuşmaların 
onar dakika ile tahdidini rica ederim. 

Hatay 
Mustafa Delirdi 

BAŞKAN — İki takrir daha vardır, birisi 
Sayın Öztürkçine, diğeri de Cemal TarlanTa 
Mustafa Tığlı arkadaşlarım izindir. 

Sayın Öztürkçine. saat 19 a kadar toplantı
nın devamını ister, Sayın Cemal Tarlan da aynı 
mahiyetle yine uzatılmasını ister. Daha önce 
Ramazan münasebetiyle Senatomuzun çalışma 
saatleri tesbit edilmiş olduğundan' ve bu saat de 
14 ten 16.30 a kadar bulunduğundan bu tak
rirleri bu münasebetle oya arz eirniyeeeğim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Usule 
aykırıdır. 

BAŞKAN —• Mesai saatleri her gün tarizim 
edilmez, Bir defa tanzim edilmiştir. Bunun ak
sine bir davranışı kabul edemem. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Saym 
Başkan tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın hatiplerin 10 ar dakika 
konuşmalarını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Olmaz efendim diğer önergeleri de oya koyma
nız lâzım. Başkanlığın bu tutumu hakkında söz 
istiyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Söz is
tiyorum. Usul hakkında, 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Cemal Tarlan'a usul hak
kında söz veriyorum. Buyurun, usul hakkında. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Senatomuz her 
zaman saat 15 tc toplantıya başlar ve bu top
lantı saat 19 a kadar devam eder. Bu arada 
Ramazan münasebetiyle devamın sağlanması 
maksadiyle bir değişiklik yapılmıştır. Ve top
lantının saat 14 tc başlamak suretiyle 16,30 a 
kadar devam etmesi hususunda Yüksek Heye
tiniz bir ara kararı ile bu çalışma müddetini 
değiştirmiş bulunmaktadır. Bugün araya bâzı 
mühim kanunlar girmiş ve bilhassa şimdi mü
zakeresine başlanacak olan memurlarla ilgili 
avans kanunu tasarısının görüşülmesine başla
nacaktır. Ama, bunun kadar mühim olarak gün
demde Anayasa Mahkemesine üye seçimi vardır, 
arkadaşlar. Başkanlık Divanına takdim etmiş 
olduğumuz önerge 16,30 da Yüksek Heyetiniz 
tatile gireceği sırada Yüksek Heyetinize okun
ması ve ondan sonra Yüksek Heyetinizin vere
ceği karara göre hareket edilmesi icabederdi. 
Yüksek Heyetinizce de tasvibedileceğini umarak 
maruzatta bulunuyorum. Riyasetin bu suretle 
hareketi biraz erkendir.^ Binaenaleyh, kendile-
rinden rica ediyorum, bu müşterek takririmizin 
16,30 da oylanması suretiyle Yüksek Heyetin 
vereceği karara göre hareket edilmesini arz ve 
teklif ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Müzakerelerin seyrine göre iş
lem yapılacaktır. 

Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak-
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kındaki kanun tasarlısına 139 sayın üye oy
lamaya iştirak etmiş, 128 kabul, 1 ret oy kul
lanılmış ve tasarının Senatomuzdaki görüşül
mesi tamamlanmıştır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ i ) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının oylamasına 129 sayın üye iş
tirak etmiş 128 kabul, 1 ret oyu kullanılmış 
ve tasarının Senatomuzda görüşülmesi tamam
lanmıştır. 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvclcrde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının oyla
masına 132 sayın üye iştirak etmiş 132 kabul, 
tasarının müzakeresi tamamlanmıştır. 

Grup adına Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar, bugün iktidar olsun, 
muhalefet olsun tam bir anlayış birliği ile 
Hükümete yardım etmemiz gereken bir durum 
karşısındayız. Gerçekten Hükümet bir çıkmaz
da görünüyor. Çare diye sandığı tedbir ise, yeni 
çıkmazlar yaratacak niteliktedir. 

Bir yandan Hazinenin tehlikeli durumu, 
Devlet taahhütlerine para ödenenıeyişinin ver
diği sıkıntı hızla yükselen fiyatların bunalttığı 
dar gelirlilerin hali ve umutlar bağlanan Per
sonel Kanununun büyük talihsizliği diğer yan
dan hesaba kitaba dayanmadan verilen sözler
le uyandırılıp canlı tutulan umutların baskı
sı, Hükümetin sözünde durmadığı yermeleri 
ve memura antipatik görünmeline çabaları Hükü
meti çok rahatsız kıldığı anlaşılmaktadır. Hü
kümet, bu bağdaştırılması gerçekten çok güç 
etken ve eğilimler karşısında çare olacağını 
umduğu bir tasarı ile Meclisin huzuruna çık
mıştır. İlk bakışta da anlaşılacağı üzere tasarı 
duruma çare bulma yenine sıkıntı ve huzursuz
lukları artırıcı niteliktedir. Zaten durumu bü
tün yönleri ile inceledikten sonra şöyle bir 
kanıya varmaktan kendimizi alamadık. Hükü
met karşılaştığı güçlükler karşısında Meclis
lere sunduğu tasarıyı kendisi de beğenmiyor. 
Fakat bunu kendi eli ile geri çekemiyor, ta
sarıyı Meclislere reddettirip işin içinden çık
mak istiyor. Fakat olaylar bu yönden gelişmedi. 
Tasarı da huzurunuza kadar gelmiş bulunmak
tadır bugün. Bu safhada yalnız avans tasarısı 

değil, bu yolla geçici bir çare bulmaya çalışılan 
esas konuyu da gerçekçi bir eleştirmeden ge
çirmesi gerekir. 

Sayın arkadaşlar, uzun yıllar söz konusu 
edilerek üzerinde çalışılan Personel Kanunu 
k mumuz vardır. 1960 yılında toplumsal yaşan
tımızda uygar bir gidişmenin sağlanabilmesi 
için iki temel kuruluş kurulmuştur. Devlet 
Plânlama Teşkilâtı ve Devlet Personel Dairesi. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı kendisini kabul et
tirerek Devlet yapımız içinde verimli, gerçek
ten güvenilir bir kuruluş haline geldi. Kuru
lan yeni Personel Dairesinin de dört yıllık ça
lışması sonucunda hazırlanan Personel Kanu
nu geçen yıl kabul edilmişti. Kabul edildi mi 
edilmedi mi sorularım sorduracak kadar büyük 
bir talihsizlikle karşılaşan bu kanun sözünü 
etmekten hepimizin haz duyduğu idari refor
mun da ilk adımını teşkil edecekti. Gerçekten, 
kanun bugün yürürlükte midir değil midir so
rusunu sorsam belki Senatomuzda da şüpheye 
'düşecekler vardır. Iteixn<m sözcüğünden bile 
kuşkulanıldığı bir dönemde uygar zihniyetler
den ancak umulabilecek böyle köklü bir re
formdan vazgeçtik, hiç olmazsa çıkmış olan 
bir kanun uygulanmış bulunsa idi çok daha 
memnun olurduk. 

Sayın Başbakanın, pekiştirilmiş beyanları, ar
ka arkaya verdiği sözler, sözlerinin senet sa
yılması için verdiği teminatlardan sonra bu
güne geldik. Vâdeleri çoktan geçmiş senetle
rin karşılığının beklediği bu sırada verecek pa
rası kalmıyan bir borçlunun alacaklılara yap
tığına benzer bir tutumla karşılaşmış bulun
mayı kötü bir talihsizlik saymaktayım. Sayın 
Başbakan Kanma Bütçe Komisyonunda Personel 
Kanununun uygulanması halinde bütün yatı
rımların durdurulması gerektiğini söyledi. Evet 
oradaki beyanı böyle idi. 

Eğer Personel Kanunu uygulansaydı bütün 
yatırımları durdurmamız gerekirdi dediler. 
Peki, kanunu uygulayacağım, taahıhüdedip, söz
lerinin senet olduğunu söylediği zaman bunu 
hiç düşünmemişler miydi sorusunu sormanın 
zamanı geldi. Hükümette kalışları bir yılı geç-

't'iği halde hâlâ aynı taahhütlere devamı ederken işin 
nereye varacağını kestirememiş mi idi Sayın 
Başbakan? Gerçeği açıkhyan sözlerimizi daima 
ıtepki ile kargılıyan Sayın Başbakan ve değerli 
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Adalet Partili sayın senatör arkadaşlarımız
dan en samimî ricamız şudur : 

Konulara, bu kalbîl soğukkanlılıkla yönelme
miz ve doğruluğu kesinleşmiş görüş ve düşünce
ler karşısında direnmenin olumsuz sonuçlarına 
meydan vermemek için çaba birliği yapmamızdır. 
Bu anlayışın hiç olmazsa .bundan böyle gösterilece
ği umudiyle genel anlamdaki konuşmamızı bitirip 
•esas konu olan avans tasarısıyla ilgili düşüncele
rimizi sunacağız. 

Sayın arkadaşlar, tasarının türlü yön ve özel
likleri vardır. Birincisi, çıktığı halde yürürlükte 
olup olmadığı dahi belli olmayan talihsiz Perso
nel Kanununun maaş kısmı için, deyimimizi ba
ğışlarsınız, teselli mükâfatıdır. Bu kanun; onun 
maaş ikisini için. 

İkincisi; kanun ile kabul ettiğim hakları vere
cek güçte değilim, çıkardığım bir kanunu ' uygu
layacak hazırlıkları da henüz yapamadım, ne za
man da yapacağımı kestiremiyorum şeklinde bir 
beyanın Devlet ağzından yapılmasının bir bel
gesidir de bu kanun. Çünkü, böyle söylendi daha 
tüzüklerini yapmak uzun zaman ister. 

palım derlerse kendi çıkarmadığı kanunun ceza
sını başkasına vermek gibi çok yadırganır bir 
iddia içinde bulunur. Bu, özürü kabahatinden bü
yük sözüne örnek olacak bir beyan olur. 

Arkadaşlarım, attığı taş ürküttüğü kurbağa
ya değmez niteliğindeki bu tasarının temsil etti
ği adaletsizliğin yaratacağı pisikolojik tepkiler 
ve zam dışı tuttuğu sektörlerin girişecekleri ayar
lama tertiplerinin tam bir kargaşalık yarataca
ğını şimdiden söylemek kehanet değildir. Gerçek
te kanun çıktıktan sonra belediyeler, özel idare
ler, İktisadi Devlet Teşebbüsleri türlü teşebbüs-
büslere girişecekler, girişmeye başlamışlar zaten. 
Şimdi soruyorum size; bu kanundan kim memnun. 
Alan memnun değil, dâhil edilmiyen memnun de
ğil. Çok yadırganacak bir kanun olduğunu her 
inceleyen anlıyor. 

Sayın arkadaşlar; niteliklerini özetlediğimiz 
tasarının bu hali ile çıkmasını çok sakıncalı bul
maktayız. Bu kanuna ve bunun bir kısmını teşkil 
ettiği Personel Kanununun tümüne yeter gerçek
çilik ve iyi niyetle yöneldiğimiz takdirde anlaşa-
mıyacağımız hiçbir husus kalmryacağı inancı ile 
görüşlerimizi .şu sorunun ışığı altında özetlemek 
istiyoruz. Ne istiyoruz bu tenkidimiz ile. Tasarı
nın neresi yanlıştır? İsteklerimizde haksız sayılan 
gerekçe nedir? Hükümetin içine düştüğü çıkmaz
dan kurtulması için çare olarak kabul ettiği bu 
tasarı asla çare değildir diyoruz. Millî gelir ar
tışından adaletli yararlanma bir yana, son yıl
lardaki hayat pahalılığını bile karşılamıyan bu 
ücret artışı sebebolacağı yeni fiyat artışları yü
zünden büsbütün etkisiz kalacaktır diyoruz. Bu 
fiyat artışının kanundan yararlananııyan bütün 
diğer dar gelirlilere yapacağı etki çok daha ra
hatsız edici olacaktır. Evet, bir kısmına yetersiz 
yapılan artışın sebebolacağı fiyat arlısı hiç zam 
alamıyan dar gelirlilerin hayatını büsbütün sı
kacak. Şu anda Hazinede bulunmayan bir para 
dağıtımının olumsuz sonuçları bundan yararlana
cak olanları dağıtılmamış olması halinden de da
ha güç durumla karşılaştırması kaygısı küçümse
nemez. Bütün bu olumsuz yönlerine rağmen ka
nun çıkarılacaksa memurlar arasında yaptığı ayı
rım giderilmelidir. Sosyal adaletin bu ölçüde 
açıkça bozulması önlenmelidir. Hele, benim yıl
lardır çıkaramadığım bir kanunun cezasını siz 
çekeceksiniz dercesine İktisadi Devlet Teşekkül
leri, belediye.ve özel idare memurları için yapı
lan ayırım tam anlamı ile bir haksızlık olur, ada-

Üç; Devlet personeline yapılan son maaş ar
tırmasından bu yana fiyatlarda görülen artıştan 
da daha az bir avans öngörmektedir bu kanun. 
Gerçekten endekste görülen % 20 lik yükselişe 
karşı tasarı esasta % 10 dan da daha az bir ar
tış .getiriyor. Millî gelirdeki artıştan sosyal ada
let ölçüsünde ücretlilere düşünmesi gereken payı 
hesaibödersek, onu da katarsak tasarının getirdiği 
zammın neyin karşılığı olduğunu kestirmek çok 
igüç olur. Esasında hiçbir şeyi karşılaması hesabe-
dilmemişe benziyor. Neyin karşılığı olduğunu da 
kestirmedik. Sadece, işte size bir küçük bayram 
harçlığı diyen bir patron, jestine benziyor tasarı. 
Bunu çağdaş uygar devlet anlayışı ile bağdaş
tırmak büsbütün güçtür. Sonra tasarı bir ada
letsizlik örneğidir. Bir kısım devlet memurlarına 
zam yapılırken diğer bir kısmının bunun dışında 
tutulması sosyal adalet ve sosyal devlet kavram
larıyla tam bir çelişmedir. Hükümetin bu adalet
sizliğe karşı gösterdiği gerekçe ise belki şaka diye 
söylenebilir ancak. Ama, ciddi bir ifade olamaz. 
Hükümet diyor ki, kanun kapsamına ^almmıyan 
teşekküllerin personellerinin henüz kanunu 
çıkmadı. Kanunu kim çıkaracak? Kanunu çıka
racak olanlar kanununuz çıkmadı ki, size zam ya- j 
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letsizliği dahi aşar. Çünkü, kabahat onda değil 
ki. Yaşama güçlüğünün en dayanılmazı ile sava
şan emekli, dul ve yetimlerin dertleri ile tam bir 
ilgisizliği temsil eden böyle bir tasarruf yalnız 
Hükümeti değil yasama organlarını da çok dü
şündürmelidir. Sanıyorum ki, bir gelenek de 
vardı. Bütün böyle genel zamlar yapıldığı zaman 
dul, yetim ve emeklilere de bundan bir pay dü
şünülürdü. İlk defa bu tasarıda bu da düşünül
müyor. 

V 

Tasarı kapsamına girmeleri halinde İktisadi 
Devlet Teşebbüsleri memurlarının zararlı çıka
cağı görüşü, bu konu dolayısiyle savunulan di
ğer bir aldatmaca mantığı olur. Eğer, böyle bir 
kanun bu memurların halen almakta oldukları 
parada bir kesinti yapacaksa bu kanuna eklene
cek bir hükümle bu husus kolayca önlenebilir. 
Parlamento üyelerinin ödenekleriyle ilgili kayda 
benzer diğer bir ifadenin bu memurlar için de 
konmasını engeli iyen bir hüküm yoktur. Hükü
metin konuyu ele alışının değindiğimiz sakınca
larından başka, genel olarak Personel Kanunu 
ile ilgili gelecek yıllara ilişkin tutumun kaygı 
yaratan bir yeni belirtisine de değinmek istiyo
ruz. Evet, Personel Kanununun geleceğine iliş
kin kaygı yaratan bir belirtiyi de yüksek tak
dirlerinize sunmak istiyorum. Personel Kanunu
na karşı bir tutumu açıkça ifade etmiş olan Ada
let Partisi ve onun Hükümeti sözü geçen kanu
nu önümüzdeki yıl da uygulamamayı plânlamış 
görünmektedir. Evet, Personel Kanununu 1987 
yılında da uygulanmaması plânlanmış görünmek
tedir. Gerçekten bütçede 1967 yılı için de bir 
470 milyon lira konmuştur. Demek ki, bu 'avans 
oyalamasiyle 1967 yılı da geçecektir. 1968 yı
lından önce Devlet Personel Kanununun uygu-
lanamıyacağım Hüküm et açıkça 'Delirtiyor. Daha 
sonrası için her hangi, bir garanti verilmiş değil
dir. Esas kaygımız Personel Kanununun bu de
recede uygulanmaz hale sokulmasından gelmekte
dir. Eğer Hükümet gerçekten bu kanunu uygula
mak niyetinde değilse bunu açıkça ifade etmeli
dir. Bir oyalamaya baş vurulmasını doğru 'Dili
mliyoruz. Böyle dürüst bir davranış Meclislerin 
işe el koymasını ve çare bulmasını sağlar. Sayın 
Başbakanın Bütçe Komisyonundaki beyanı Dev
let gelirleri çoğalıp yatırımlara dokunmadan me
mur ücretlerini artıracak hale gelmedikçe böyle 
bir ücret artışı dügünülcmiyecoğim ifade etmek

tedir. Yani memura bekle, Devlet zenginleşsin, 
para bollaşsm, senin de maaşın artar sözüne da
yalı bir politika izlenecek demek istemiştir. Bize 
göre Devlet gelirlerini artırmanın en sağlam yo
lu iyi çalışan bir Devlet makanizması kurmaktır. 
Bu mekanizmanın esas unsuru da hiç şüphesiz ki, 
memurdur. Memuru yarı tok, geleceğinden kay
gılı, Devlet sektörü dışına kaymaya hazır ve 
işinde isteksiz bir durumda bulunduran sistem 
ona en yüksek ücreti veren sistemden de çok da
ha pahalıdır. Toplumun kalkınmasını da çok da
ha geciktirici olur böyle bir sistem. Üstelik ahlâkı 
bozucu etkisi de büsbütün kötüdür. 

Sayın arkadaşlar; personel rejimimiz esasın
dan adaletsiz iken bu tasarı .yeni bir adaletsizlik 
daha getirmektedir. Personel reformu sistemin 
esasmdaki adaletsizliği düzeltmek, sistemin köh
neliğini ve bunun doğurduğu verim düşüklüğü
nü gidermek, Devlet hizmetlerinin pahalılığını ve 
yönetiminde Hükümet üyelerinin kişisel istekle
rine göre ayarlanması zorunluğunu kaldırmak 
amacını güden çek önemli toplumsal konumuz
dur. Personel idari reformunu bu yönün
den ç.ok önemli karşılamaktayız. Meclisler 
.elbirliği ile bu konuya, yönelmelidir. Bu
nun geciktirilmeye tahammülü yoktur. Ve
rimsiz Devlet örgütünü uzun süre çalış
tırmakta bu memleketin tahammülü yoktur. Hü
kümetin adaletsizliği büsbütün artıracak ve hu
zur bozucu sonuçlar doğuracak olan bu tip bölük 
pürçü tedbirlerim; aracı olmıyalım. Konuyu esa
sından ele alalım. Pek niyetli görüumlyen Hükü
metin kendiliğinden bu işe girişeceği umudu ile 
geçen uzunca bir süre bizler ie:n yeter bir uyar
ma yapmış olmalıdır. Esaslı bir çözüm bulunun
caya değin geçici bir tedbir olan bu avans tasa
rısının belirttiğimiz kusurlarının ve eksiklerinin 
düzeltilmesi kaydı ile çıkarılması yolunda Millî 
Biriık Grupu olarak olumlu katkıda bulunmaya 
çalışacağımızı ifade ile grup adına yüce kurulu
nuzu saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Belkata lehinde. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh-

tenam. Başkan, muhterem 'arkadaşlarımı, h/uzu-
runuız'da mozaik e re konusu yaptığımız tasarı
mın bütün 'bir memleketi hangi ölçüde ilıgilen-
diridiğini yalkinen biliyoruz. Bu itibarla tanın
mış bulunan 10 dakikalık zaman içinde görü
şümü kısaca dile getiıınneık istiyorum. Önce bir 
hususu belirteceğim.. 
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Senatomuzun muhterem Karıma Komisyonu 
raporlarının ikinci sayfasında, komisyonumuzla 
bu avans tasarısı hiçbir halde bir zaım kanunu 
olarak mütalâa edilmemiştir diyor. Ve nitekim, 
874 sayılı tasarının başlığı da 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa ok kanundur. 

Koımlsyonun bu mütalâasını Hükümetin or
tadan .'kaldıracak şekilde iteikziibetıtiğini belirte
rek: görüşümü açıklıyacağım. Hükümetin Mec
lise gönderdiği tasarı Millet Meclisinde sına sa
yısı 165 olarak basılmıştır. Komisyon zam ka
nunu değildir diye katî vasıflandırdığı bu ka
nunda ise Hükümetin imzasını toptan taşıyan 
şudur. maaş ve ücretlere geçici zaım uygulan
masına dair tasarısı. Demek: ki, Hükümetle ko
misyon arasında anlayış farlkı varıdır. Bu farika 
işaret ederek... 

BAŞKAN — Sayın Bökata, lehimde konu
şuyorsunuz değil mi?! 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Baş
lığını ifade ediyorum, başlıktaki görünür vazi
yeti. 

Muhtereım arkadaşlarıım, bu kanun tasarısı 
'genel ve katma bütçeli dairelerde çalışan me
murlar içindir. Meclisteki seyrli esnasında 6!57 
sayılı Kanunun kapsamına girmiyen subay, ast
subay ve yargıcıların da yararlanmasına im
kân sağlanmıştır. Memnunuz. Yine Millet Mec
lisimde görüşülmesi sırasında verilen bir öner
ge ile de özel ödenek: alan hâkim, savcı, savcı 
yardımcı] arı, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Da
nıştay ve Sayıştay mensupları ile Yarıgıltay üye
leri ve üniversite mensuplarına bu tasarıdan 
yararlanma hakkı tanınmıştır. Buna da mem
nunuz. Fakat bu kanunun genişletilmesi sure
tiyle lehinde olduğumu belirtmiş olımalk için bir 
noktaya işaret zorunluğundayıım. Madem ki, bu 
ımemilelkette bir telâkki vardır, bu telâkkinin 
adı şudur arkadaşlar, Devletten veya Devlete' 
yakınlığı oılan her hangi bir kurumdan aylılk 
veya ücret alan kimse, müstahdem, memur ve 
saire 'kendisini Devlete karşı ve herkese karşı 
memur telâkkisi içindedir, .memuru özel idare
den aylılk aldığı için veya belediyeden ücret 
aldığı için veya İktisadi Devlet Teşekküllerin-
den para aldığı için diye ayırma sistemi mem- -
leiket efkârı uımuımiyesinde tipik bir adaletsizlik 
örneği olarak, haksızlık olarak tescil edilmekte
dir. Bugün hepimizi sükûn içinde bulunan bir 

arı kovanına her hangi bir değnek koymak ka
bilinden baştan aşağı 'memleket ölçüsünde ra
hatsızlık konusu olan bu adaletsizliği izale et
me zarureti gıene sizlerin takdirinize mevdu bir 
dâva ol'aralk önümüzdedir. 

Şimdi, arkadaşlarım, 180 000 e yakın özel 
idare, belediye ve İktisadi Devlet Teşekkülle
rinden aylık alan kimseler vardır. Bunlara dul, 
yetim ve emeklileri de ilâve edebilirsiniz. Bu
rayı açık bıraktı ğımuz takdirde içimizdeki hic
ranın bu memleketteki adaletsizlik duygusu ve 
hükmünün altımdan kurtulmamıza imkân olmı-
yacağını önümüzdeki günler bize daha iyi gös
terecektir. Bu halde, bunu halledecek bir mad
deyi kurumlara yetki vermek suretiyle bu ka
nun tasarlısının içinde ilâve etmek zannediyo
rum ki, yarın medbur olacağımız bir konuya 
takaddüm eden tedbirleri almak demek olacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususu da böy
lece ifade ettikten sonra bu kanunun niçin le
hinde olduğumu bir faktör ileri sürdükten son
ra ayrıca ifade edeceğim. Bu şudur: 470 mil
yon liranın piyasaya dökülmesi de, piyasada 
belli başlı anaimaddelerde, yapılan bir etüde gö
re % 2,5 oranında alım kabiliyetlini kamçılıya-
cafc artıracaktır. % 2,5 alım kabiliyetinin art
ması ise, fiyatlarda % 15 temevvüce, dalgalan
malara, bir fiyat artışına sebebiyet verecektir. 
Esasen bu artışı Hükümet bugünden bâzı ana-
maddelere zam yapmak suretiyle ayrıca kamıçı-
ilamalktadır. Bu kanun tasarlısından kanunlaştı
ğı takdirde faydalanacak olan memurlar dışın
da doğrudan doğruya hiç ilgisi olmıyan 25 mil
yon vatandaş bu kanunun çıkmadığı ile kamçı
lanacak olan fiyat artışından ceza görecektir. 
0 halde bu konuyu fiyatları artırıcı hale ge
tirmeden halletmek, istikametinde düşünmek 
lâzım idi. Şimdi sözlerimi şöylece bağlamak 
istiyorum. 

Şimdi arkadaşlarıım, 1966 dan bu yana tera
küm eden kısmın kanun maddesi içinde 5 nci 
madde de bu paranın bulunmayışı dolayısiyle 
Balkanlar Kurulunca ayrıca verilmesi taksidi-
,nıin kararlaştırılacağı ifade edilmektedir. De-
ımelk ki, 1, 2, 3, 5 taksitte ödenecektir. Nasıl 
ödenecıdk ve kaç para almış olacak? Şeyle ya
pılan bir hesaba g;ö:ve durum şu: 1 100 - 1 200 
liraya kadar maaş alan memurlar 500- 900 ilâ 
1 000 lira civarında bir para alacaklar. Ne ka-
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dar zaman içinde? Bir sene içimde. Bunu da 
4 taksitte, 5 taksitte verdiniz mli demek ki 100 
lira, ilkiyiiz li-na bir fark yapacak, aslımda bir 
•çereız hükmünde olacak; netice itibariyle top
tan verilemediği için fbu zamanlarda menfi tesi-
Tiini oynıyacaktır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Yıl

dız için aynı müsamahayı yaptınız. 
BAŞKAN — O grapu adına konu§tu. On da-

Ikikaluk bir zaman içimde konuşacaksınız. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Pe

kâlâ, üç dakikam var bağlıyacağım. 

BAŞKAN — Vaktimiz dolmuştur. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Öyle 

imi efendim bağlıyorum. 
Şimdi şu halde hatırıma gelem şey şudur: 

Amkara Oteli, 20 tane Ankara oteli yapılabilir, 
turizm dâvası birden kaikınaibilirdi. 40 tane, 50 
tane 100 tane faJbrika yapılabilir, memleketin 
umumi yatırım hacmi genlişliyeıbilirdi. Hiç ol
mazsa tasarruf bonolarından bu ölçüde küçük 
memurların, az para alan memurların aylıklar
dan kesilmemek suretiyle ilâve edilir, zam ma
hiyeti ortadan kalkabilirdi. Bunlar yapılmayıp 
zam yapılacaksa teşmil zamiridir, teşmilden ka
çanlayız. Bıı bizim arkamızdan adaletsizliğin 
takibi hallinde gelecektir. 

Son sözüm şu arkadaşlar. Yama ile mesele
ler haîlledilmeiz. Bunun anası Personel Kamunu 
ile hallidir. Vaktiyle Sayın Melen arkadaşımız 
ıburadan Hükümet Personel Kanununu ciddî 
itutımadı, tatbik edemiyeeek, yapamıyacak de
lmişti. Bakınız bugün bunun beliritlisinli görüyo
ruz. O halde Hükümet Personel Kanununu bü
tün ciddiyeti ile ele alıp memleketteki malî dar
lığı ve kendisinin takatinin ölçüleri içinde ne 
yapacaksa cesaretle omu ifade etmeli ve umu-
ımi huzuru dalha çok sağlamak amacı ile huzu
rumuza gelmiş olmasına rağmen huzuru dalha 
çıok bozacak, böyle yama kanunları, gettirımieıme-
lidir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Beikata lehte ıkomuşıtu-
lar. Üzerinde Sayım Antnkmaç buyurun. 

iSADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkam, sayın üyeler; 

Şu anda müzakereısümi yapmakta olduğumuz 
Ikanun tasarısının, evvelemirde, adı ile muhte

vası arasında tezat vardır. Adı nedir? «'657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununa ek kanun ta
sarısı». Bu başlığa göre, kanunun; sadece 657 
sayılı Kanunun kapsamı içine giren memurları 
istihdaf ettiği anlaşılmaktadır. Halbuki birin
ci madde metni bu mânanın dışında hüküm ta
şımaktadır. Bu metne göre, kanun, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun kapsamı dışında 
kalan personele de uygulanacaktır. Bu bir ha
tadır. 

Diğer taraftan, kanaatimce, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun maksat ve gayesi
ne aykırı olarak yüksek huzurlarınıza getiril
miş bulunmaktadır. Tasarı ile gözetilen gaye, 
seçim sıkıntısı çekmekte olan bir kısım memur
lara yardımcı olmak ve daha önemlisi memur 
zümreleri arasında mevcut dengesizliği hafiflet
mektir. 

Devlet Memurları Kanununun birinci mad
desinde aynen şöyle denilmektedir : 

«Bu kanun, Devlet kamu hizmetlerinin ge
rektirdiği aslî ve sürekli görevlerde çalışan, 
genel veya katma bütçelerden veya bunlara 
bağlı döner sermayeli kuruluşlardan veyahut 
kei'alet sandıklarından aylık alanlara . uygula
rın'. 

Hâkim ve savcı sınıfından olanlarla, subay 
ve astsubaylar bu kanun hükümlerine tabi de
ğildirler. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları, 
malî hükümler dışında Üniversiteler Kanunu 
ile bu kanunun, ek ve tadillerine tabidirler. 

İl özel idareleri ve belediyeler personeli hak
kında kendi kanunları uygulanır» 

Muhterem arkadaşlar; kanunun sarih olan 
bu hükmüne göre : 

1. Hâkim ve savcı sınıfından olanlar; 
2. Subay ve astsubaylar; 
3. Anayasa Mahkememizin 4 . 2 . 1966 

tarihli iptal kararma göre, üniversite öğretim 
üyeleri ve yardımcıları; 

4. İl özel idareleri ve belediye personeli ve 
İktisadi Devlet Teşekkülleri; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
kapsamı dışında 'bırakılmışlardır. Bunlar, çık
mış veya çıkacak olan kendi kanunları hüküm
lerine tabi olacaklarıdır. Filhakika : 

1. Hâkim ve savcı sınıfında olanlar, 661 
.sayılı Kanunla, maaşlarının °/o 60 ı nis/betinde 
"denek verilmek suretiyle terfih edilmişlerdir. 
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Halen birinci derecede maaş alan bir hâkimin 
eline net olarak 3 750 lira geçmektedir. 

2. Ordu Personel Kanunu, meclislerde tek
rar müzakere edilmektedir. Pek yakında kabul 
edileceğine şüphe yoktur. Böylelikle suibay ve 
astsubaylarda kendi kanunları çerçevisi içinde 
terfih edilmiş olacaklardır. Esasen Silâhlı Kuv
vetlerde görevli muvazzaf tabip, diş taıbibi ec
zacılar 645 sayılı Kanuna göre tazminat almak
tadırlar. 

3. Üniversite öğretim üyeleri ile yardımcı
ları da, 535 sayılı Kanunla ve diğer kanunlarla 
yeteri kadar ödenek almakta ve bu suretle tat
min edilmiş bulunmaktadırlar. 

4. Anayasa Maihketmesi mensupları ile Da
nıştay mensupları da kendi kanunlarına göre, 
% 60 ödenek almaktadırlar. Sayıştay Kanunu 
ise, Parlâmentoda müzakere edilmektedir. Bun
lar da aynı haklara kavuşmuş olacaklardır. 

5. İktisadi Devlet Teşekkülleri ile il ö'zel 
idareleri ve belediyeler personeline ait kanun
ların ne zaman çıkacağı henüz belli değildir.. 
Ama, mutlaka çıkarılması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; arz ettiğim şu du
ruma göre bahis konusu avansın, Devlet Me
murları Kanununun birinci maddesinin birinci 
fıkrası kapsamı içinde bulunan mamurlara ve
rilmesi lâzımdır. Başka bir deyimle, bu avans; 
sadece Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği 
aslî ve sürekli görevlerde çalışan, genel veya 
katma bütçelerden veya bunlara bağlı döner 
sermayeli kuruluşlardan veyahut kefalet san
dıklarından aylık alanlara verilmelidir. 

Tasarıda bu lâzime göz önünde tutulmamış 
ve avansın. Devlet Memurları Kanununun kap
samı dışında kalan hâkim ve savcı sınıfından 
olanlarla üniversite öğretim üyelerine, sayıştay 
mensuplarına, subay ve asltsubaylara verilmesi 
de kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa ek olarak getirilen bir ta
sarı hükmünün, arz ettiğim veçhile, sadece bu 
kanun kapsamına giren personele şâmil olmayı 
icabeder. Tasarı bu hududu aşmıştır. 

Bu tutum yanlıştır; eşitlik prensibine, hak 
ve nasafet kaidelerine aykırıdır. Eşitliği kö
künden zedelemekte olan bu tutumun neden
lerini anlamak müşküldür. Eğer bu kanun,. 657 
sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan perso

nele de uygulanacaksa, bundan il özel ida.eleri, 
belediyeler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri me-
murlaımın ve herkesten çok muhtaç durumda 
oldukları bilinen emeklilerin, dul ve yetimle
rin dahi faydalanmalarını sağlamak lâzımdır. 
Eşitlik prensibi bunu icabettirir. 

Arz etmek istediğim cihet şudur. Eğer ta
sarı Devlet Memurları Kanununa ek bir tasarı 
ise, hükümlerinin 657 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasındaki memurlara şâmil 
ve sâri olması icabeder. 

Eğer bu sınırın dışına çıkılmak isteniyorsa, 
tasarı başlığı da değiştirilmek suretiyle, avans
tan bilaistisna her memurun faydalanması ge
rekir. Yoksa, Millet Meclisi metninde okluğu 
gibi, bir kısım memurun faydalanması ve bir 
kısım memurun da mahrum edilmesi yoluna 
gidilemez. Böyle bir tutum adaletsizliği yara
tır ve eşitliği ortadan kaldırır. 

Değerli arkadaşlarım; şunu da belirtmek 
isterim ki, ödenmek istenen para hakiki bir 
avans değildir. Bu, düpedüz bir zamdır. Zam-
mın ise, hiçbir tefrik yapılmaksızın, her sini" 
memura ve emekilere teşmil edilmesi lâzım ve 
zaruridir. Böylelikle eşitlik sağlanmış ve hak 
ve nasafet kaideleri zedelenmemiş olur.. 

Netice olarak, tasarının; eşitliğe riayetkar 
olmıyan, hak ve nasafet kaidelerini gözden ırak 
tutan bir hüviyet taşımakta bulunduğunu ve 
bu haliyle huzur değil, huzursuzluk kaynağı 
olacağını ifade etmek isterim. Saygılarımla. 

Buyurun Sayın Kaplan, aleyhte. 

KADPİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, kolay değil tabiî, 
bu kanunun getirdiği esprinin dışında başka 
bir tezi müdafaa ediyorum ve bu tezi müdafaa 
ettiğimi de değerli arkadaşlarım biliyor. Ama 
bu tezde de bâzı düşünceler hâkim, onları siz
lerin önüne sereceğim, takdir tabiî Yüce Heye
tinize aittir. Yeni seçilen değerli arkadaşlarım 
bilmiye'bilir ama evvelki arkadaşlarımın ha-
tırlıyacağı gibi, Personel Kanununun müzakeresi 
sırasında o günün, düşünceleri içinde ben bir 
hayli mücadele etmiştim, Vaktaki arkadaşlar 
«Artık bırak. Meclis dönerse bir daha çıkmaz» 
demişlerdir. Gecen gün zabıtlardan şöyle bir 
gözden geçirdim bâzı şeleri, bir iki satırını 
sizlere arz edeyim. «Buna göre bütün meslek
leri gözünüzün önüne getiriniz. Bu kanundan 
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sonra bir karışıklıkla karşılaşacağımız muhak- I 
kaktır. Yüzlerce sınıf için yüzlerce tüzük mey- • 
dana getirilecek. Üveretler de dereceli olacağı
na göre ücretler de yüzlerce dereceli mi olacak? I 
Bunlar nasıl tesbit edilecek? Çok muğlâk bir 
sistem getiriyoruz. Münakaşalarımızı daraltıl
mış usuller çerçevesi içinde boğarsak bunun I 
vicdani mesuliyetini inanınız ki uzun yıllar I 
çekeriz. Çünkü düzelmesi çok güç bir kanun- I 
dur bu.» Zabıt sayfalarından ara ara çıkartı- I 
yorum. O zaman kürsüyü işgal eden Sayın İkin- I 
ci Başkan, «maddeden yana çok hassasiyet gös- I 
teriyorsunuz» diyor bana ve diyor ki «meşe- I 
le burada fikir mücadelesi yapmak değil, tak- I 
rirler var» diyor ve Hükümeti temsil eden, j 
demiyeyim de Hükümet adına gelen o zaman I 
Personel Dairesinin başında bulunan pek de- I 
ğerii bir arkadaşımız da. «Bu meseleler teknik I 
meisclelerdir, gerçi Senatonun yetkisi içerisin- I 
dedir, ama müsaade edin pek küiıuşmıyayıın, I 
bunu» diyor. Bunlar açıkça zabıtlarda, görülü- I 
yor. İşte bu böyle geldi, şanssız bir kanun. Ve I 
ben hayretle görüyorum şu avans kanunu de- I 
nilen Hülkümeitin başlığı başka, buradaki de I 
ğiştirme başka avans kanunu denilen tasarıda- I 
ki gerekçe ümidederim sizlerin de dikkatiniz- I 
den kaçmamıştır, bu kanunun müzakereleri sı- I 
rasında atılan gerekçelerden başkadır. Demek I 
zaman geçince bâzı meseleler daha iyi anlaşı- I 
lıyor. Gönül arzu ederdi ki bu da o hale gel- I 
meşin .1985 senesinin yaz ayında bir furya ol- I 
du, böyle kanunlar arka arkaya geldi, bunlar- S 
dan biri de kat mülkiyeti kanunudur, çok ıs- I 
tıraplara sdbdbolyor, arkadaşlar birçok nokta- I 
lan biliyorlar. Böyle çıktı. I 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, benim tezim I 
şu diyorum ki, bu kanun her yerinden tutu- I 
lup her açıdan bakıldığı vakit bizi tatmin etmi- I 
yor doğrusu bir tatminsizlik var hepimizde. I 
Ama öyle bir noktaya gelmiş ki, 1967 senesi- I 
nin evvelkideyiz, bir bayramın arafesindeyiz I 
ve bir de ramazan içerisindeyiz. Yani böyle bir I 
nokta içinde düğümlenmiş ve görüş açımız I 
böylesine daraltılmış ve hasvsaslaştınlmıştır, I 
gayet tabiî bu noktaya gelince mücadele et- I 
mok güç. Şimdi üç noktada pek kısa olarak mü- I 
nakaşa edelim. Zaten vaktiniz de yok. I 

Efendim, bu kanun, esprisi bakımından I 
maksada vefa eder mi? Etmez.- Kanım perso- j 

ncl reformuna tahsis edilmiş bir parayı perso
nel reformu için kullanamıyor. 470 milyon lira 
bütçeye personel reformu için konmuştur. Bu 
kayıt Devlet Plânlama Dairesinin ortaya koy
duğu Türk ekonomisinin genel dengesine ve 
Meclislerin ka'bul ettiği havaya uygundur. 
Şiimdi bu parayı personel reformu maiksadiyle kul
lanmıyoruz. Eşit hizmet, eşit ücret prensibi 
tahakkuk etmiş, tüzükler yapılmış, meseleler 
kademelondirilmiş olmadığına göre, bu parayı 
personel reformu için kullanamıyoruz. Kullan
maydık ben yatırımı düşünmezdim. Ekonominin 
içerisinde istihlâkin de büyük bir değeri vardır. 
Eğer dengesi kurulmuşsa ekonomide onun da 
yeri vardır. Böyle olsaydı yatırım değil, haki
katen tüketimde harcedilmesi ica'bederdi. Se
beplerini takdir edersiniz. 

O maksatla kullanmıyoruz. Ne maksatla 
kullanıyoruz? Hükümetin getirdiği gerek
çenin içinde de var, bunu aşağı - yukarı söylü
yor. Bu açıklığa yakın söylüyor. Personel re
formunu ayrıca yapacağız, diyor, hazırlık ya-. 
pıyoruz diyor. O halde ne yapacağız? Değişen 
hayat şartlarına göre bugün beğenmediğimiz 
kademelenme sistemimde oturan fakat* hayat 
sıkıntısı çeken, fiyatlar karşısında sıkıntı çe
ken memurların maaşlarına biraz ilâve yapa
cağız, isterseniz avans deyin, isterseniz zam de
yin, isterseniz adı konmamış üç taksitte öde
nen yıllık bir ikramiye deyin. Yani bu, mese
leyi değiştirmez, ama avans meselesi galiba 
Anayasanın bâzı maddesine daha uygun geli
yor veya şumüllendiriyor meseleyi, yani o ba
kımdan bu. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Türk ekono
misi bakımından da faydasızdır. Beş Yıllık 
Plâna göre 1967 yılında tüketim harcamaları, 
cari harcamalar diyelim, yüzde 8 den yukarı 
çıkmazsa ekonomide bir genel denge kurula
bilecekti. Bu, bu seneki bütçede yüzde 14 e 
çıkmıştır. Yatırımlar, 250 milyonda kalırken, 
cari harcamalar, bir buçuk küsur milyarı aş
mıştır. Türk ekonomisi için tüketimi kamçılıya-
cak tarzda bir enjeksiyona gitmenin mahzur
ları açık. Türk ekonomisi bakımından, ekono
minin genel dengesi bakımından, plân bakı
mından plânın bütünlüğünü koruma kanunu 
bakımından, aykırı. Zamanın müsaadesi nispe
tinde arz ediyorum. Memurlar bakımından 
memurların menfaatine değildir. Aslında me-
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murlar menfi tasarruf yapıyor, yani borçla
nıyor. Gayet tabiî, ücret düşüktür. Türkiye'de. 
Ve çoğu şimdiden borçlandı belki, kumaşa, san-
delyeye, şuna buna. Keşke buz dolabına filân 
borçlanan olsa o temel maddeleri tahrik eden 
bir tüketim olur ki, kabul ederim, çimentoya, 
demire filân gibi olsa, kabul ama zaruri ihti
yaç maddelerine borçlanmıştır. Onun için bek
liyor. Bunu bekliyor ama lehine değildir. Fi
yatlar yükseldi, zam lâfı ile yükseldi, bundan 
sonra da yükselecek ve aldığından fazlasını 
sonradan ödemek mecburiyetinde kalacaktır. 
Lehine değil, aleyhinedir. Psikolojikman me
mur bekliyor, «Kabul ediyorum ama» diyor için
den, «Lehine olmadığını da kabul ediyorum» di
yor. Dışından söylediği ayrı. Federasyonun bu
gün bir tebliği var, bütün memur sendikası fe
derasyonları adına bunu destekliyor, aslında bir 
yatırım olan tezi. Ama bu her memurun bu şe
kilde düşündüğünü ifade etmez. Yalnız böyle 
bir şey de var. Demek ki, aklıselim hâkim olu
yor. Memurun lehine olmadığı gibi bundan fay-
dalanamıyan memurların da iki misli aleyhine 
oluyor bu sefer. Haydi, zam alanlar yükselen 
fiyatların birazını karşılayabiliyor ama ya di
ğerleri yükselen piyasa karşısında ne yapa
caklardır? Şimdi iki misal verip Sayın Başka
nın müsamahasına sığınarak, sözümü bitire
ceğim. Efendim bir yerdesiniz, 2 doktor var, 
ikinci defa tekrar ediyorum, ama mecburiyet 
tabiî, birisi Hükümet tabibi, ikincisi de beledi
ye tabibidir. Mühim olan şu; il özel idaresi fi
lân diye ayırmıyorum, İkisi de Sağlık Bakan
lığına bağlı, ikisinin de terfi, tâyin, nakil gibi 
her türlü personel muamelâtı, yani, perso
nel idaresine taallûk eden işleri aynı yerde 
yapılıyor. Hükümetin merkezî teşkilâtına bağ
lı, Ama bu kanun muvacehesinde biri alıyor, 
biri almıyor. E.. Nerede adalet bunda? Olmaz 
arkadaşlar. 

İkincisi, maliye memurları, muhterem ar
kadaşlarım, nerede bunlar? İtiraz, Temyiz Ko
misyonunda. Kimin memuru bunlar? 5656 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesindeki açık fıkra
ya göre Maliye Bakanlığına direkt bağlı, müs
takil çalışan teşekküllerdir. Bu tabiî kanun
da yok mu? Maliye Bakanlığına bağlıdır di
yor, itiraz ve temyiz komisyonları için. Maaş 
alsın diye. Denkleştirme meselesi; Bakanlar 
Kurulu bunların kadrolarını özel idarelere 

nakleder, oradan alır diyor. Terfihi, tâyini, nak
li her şeyi Maliye Bakanlığına ait. Maliye Ba
kanlığında vergi tahakkuk dairesi veya şube
sindeki bir arkadaş bundan faydalanacak, her 
gün karşısına binlerce dosya gelen itiraz ve 
temyiz komisyonundaki aynı kaynağa bağlı, 
aynı kariyerden yetişmiş maliyeci almıyacak. Ne
rede bunda adalet? Ben bıraktım özel idare
yi, belediyeyi falan ama böyle şeyler de var 
arkadaşlar. Bunlar için, değiştirilmesi maksa-
diyle benim başta arz ettiğim tarza uygun bir 
önergeyi veriyorum, maddenin komisyona iade
si için. İltifat görmiyeceği belli ama, belki bel
li olmaz, kabul edersiniz. Birinci madde için de 
demin arz ettiğim noktalar için veriyorum, yani 
özel idareler, belediyeler 'meselesi değildir. De
min iki misal verdim, takdirlerinize arz edi
yorum. 

Saygılarımı sunarılm. 

BAŞKAN — 1966 kalkınma istikrazı hak
kında Kanun tasarısının oylanmasına 129 sayın 
üye iştirak etmiş, 123 sayın üye kabul, 3 ret, 
3 çekinser oy kullanılmıştır. Tasarı kanunlaş
mıştır. 

Saym Hazer buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım, huzurunuza sunulan 
kanun tasarısı hakkında benden evvel konuşan 
arkadaşlar geniş bilgi verdiler. Aslında Dev
let memurlarının yıllardan beri beklediği bir 
kanun vardır. Fakat bu kanun prensipler ge
tiren, dertlere deva olan bir kanun olmalıy
dı. Malûm bulunduğu üzere Devlet Memurla
rı Kanunu yıllarca yapılan çalışmalardan son
ra hazırlanmış ve 1965 yılının Temmuz ayın
da yürürlüğe girmişti. Kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra Hükümette 4 ncü Koalisyon 
iş başında idi, bu kanunu tafaıamiyle kendi espi-
risi içinde kendi prensipleri dâhilinde uygu-
lıyacağmı defalarca ilân etmiş, vadetmişti. Ay
rıca bu kanunun tatbikatını sağlamak için he
yetler kurulmuş, sınıf tüzüklerinin hazırlan
ması için komisyonlar teşkil olunmuş, bir ta
raftan Devlet Personel Dairesi bir taraftan 
Maliye Bakanlığı çalışmış, bir taraftan da Hü
kümet kendi içinde bir hususi komite kurmuş 
bu kanunu mutlaka çıkaracağım, diye uğraş
mış, ilân etmiş, vadetmiştir. Fakat aradan ge
çen bu kadar müddet içinde beklenen kanun 
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uygulanamamıştır, meseleye esaslı bir çözüm 
yolu gösteren bir tedbir bulunamamıştır. Ka
naatimce getirilen tedbir, bulunan formül ge
tirilmesi mümkün olan formüllerin en zayıfı 
en zararlısı ve en işe yaramıyanıdır. Bu tasa
rı ile Hükümet memurun hiçbir derdini hal
letmiş olmuyor. Bu tasarı ile Personel Kanu
nunun esasları ihlâl ediliyor, öyle bir kanun 
ki, başlığı gerekçesiyle, gerekçesi metniyle, 
metni maksadı ile tezat halindedir. Bu tezat
lar içinden çıkarılan neticede şudur: Devlet 
memurlarının bir kısmına % 10, bir kısmına 
% 15 zam yapılacaktır. Halbuki Devlet Me
murları Kanunu yürürlüğe girdiği günden iti
baren yapılan vaidler piyasada bir artışı tah
rik etmiştir. Şimdi yapılacak bu zamlar ay
rıca piyasayı körükliyecek, ve vatandaşı bil
hassa sıkıntı içinde bulunan memuru daha da 
müfjkül duruma sokacaktır. Kadro Kanunu
nun ne halde olduğu henüz belli değil kadro 
kanunu için yapılan hazırlıkların önümüzde
ki yılda tatbik olunacağı da belli değildir. Büt
çeye konmuş olan 470 milyon liranın hangi 
hesaba göre konduğu belli olmadığı gibi 1966 
•malî yılı içinde bunun ne kadarının sarfoluna-
cağı da izah olunamamıştır. Hükümetin haklı 
olduğu bir nokta ve tasvibettiği bir tarafı şu
dur; Hükümet bu kanunu geçici olarak ge
tirdiğini ifade ediyor ve bu kanun anakanunun 
mevcudiyetini teyidediyor. Ama, Devlet Me
murları Kanunu sınıf tüzüklerinin tesbitine 
dair olan hükümlerinden şikâyet var. Devlet 
maliyesinin imkânsızlıkları sebebolarak ileri 
sürülmektedir. Sınıf tüzüklerinin hazırlanma
sında hakikaten müşkilât vardır. Bunların 
tashihi de lâzımdır, ama bunların tsahihi yo
lunda bugüne kadar ciddî, esaslı, tatmin edici 
bir çalışma yapıldığına dair ne Hükümetten 
bir beyan duymuşuz, ne de umumi efkârda böy
le bir kanaat var. 

Binaenaleyh, Hükümet hiç olmazsa bu sınıf 
tüzüklerinin niçin uygulanamıyacağmı herke
si tatmin edecek şekilde kanunun umumi esas
ları dâhilinde izah etmelidir ve bugüne kadar 
bir sene içinde sınıf tüzüklerinin hazırlanma
sı sırasında karşılaşılan güçlükler, bir kanun
la Meclise getirilip halledilebilirdi, kanaatin
deyim, bu da yapılamamıştır. Şimdi yapılan, 
arkadaşlarım çok temas ettiler, memurları bir
birinden ayıran ve sosyal adalet ilkelerine ay

kırı olan Devlet Memurları Kanunun espirisini 
tamamiyle zedeliyen bir mevcudu bölme ka
nunudur, kanaatimce. Hükümet bunu yapaca
ğına daha malî yılın başında asgari geçim 
haddi Kanununu o günkü maksadı içinde tu-
tabilseydi yani temdidetmeseydi ne böyle bir 
zamma ihtiyaç olurdu ne piyasa alt üst edilir
di, ne de memurlar uzun müddet ümit içinde 
bckletirildi. Bugün Türk memuru bir perso
nel kanunu bekliyor ve o beklediği personel 
kanunundan da hissesine düşeceği daha hesap-
lıyacak halde değildir, şimdi hesaplanacak, gö
rülecektir ki, % 15 diye takdim olunan bu zam
lar memura ancak % 6 - 7 nisbctinde intikal 
edecek ve bu suretle uzun müddet avutulan, 
aldatılan memur kütlesi bir kere daha inkisa
ra uğratılacaktır. 

Emekli, dul ve yetimler Devlet bütçesin
den maaş alan diğer yevmiyeli personel bu ka
nunun dışında tutulmuş, özel idareler mahallî ' 
idareler bu kanunun dışında tutulmuş İktisa
di Devlet Teşekkülleri bu kanun dışında tutul
muş, halbuki malûm bulunduğu üzere bizim 
bu Devlet Personel Kanunun istihdaf ettiği 
esas şu idi; Türkiye'de bugüne kadar devam 
edegelen uygulama sonunda teadül bozulmuş
tu. Bu Devlet Memurları Kanunu teadülü sağ-
lıyacaktı, bir. 

İkincisi, değişen iktisadi konjonktüre göre 
bir ücret esası tesbit edilecek ve bunlar uygu
lanacaktı. Böylece bugüne kadar şikâyet edile 
gelen aksaklıklar giderilecekti. Fakat şimdi o 
hatalar kabul olunuyor, o hataların üzerinden 
muameleler yapılıyor "ve o hatalar muayyen bir 
nisbette de artırılıyor. Binaenaleyh Hükümet 
bu kadar acele ile şimdiye kadar bekletilmiş 
olan bu kanunu bu- kadar acele ile Meclislerden 
çıkarmaya gayret edeceğine, kanaatimce Per
sonel Kanununu esas umdeleri içinde kademeli 
de olsa bir sene sonra da tatbik imkânı bulmasa 
bu kanunu tehir edebilirdi. Memur beklemiş, 
piyasa altüst olmuş iki ay daha bekleye bilirdi, 
o zaman Personel Kanunu bütün hükümleriyle 
uygulanabilseydi bu çekilen sıkıntıların bekleni
len müddetlerin acıları da unutulurdu. Esasen 
gelecek yıl da Personel Kanununun yani esas 
kadro ve katsayı kanununun getirileceği hak
kında da bir ümit ve işaret yoktur. Bu sene 
konmuş olan 470 milyon liranın tamamı da bu 
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yıl memurlara intikal edemiyccektir. Çünkü 
müddet tesbit edilmemiştir. Haziran'a kadar 
yapılacak ödemelerin şekil ve tarzı da tayin edile
memiştir. Gelecek sene de böyle bir bahaneyle 
bu Personel Kanununun ertelenmesi ihtimali 
mevcuttur. Hükümet bu geçici tedbirleri bir 
tarafa bırakmalı meseleyi kökünden ciddî ola
rak ele almalıdır. Memur sıkıntı çekmiştir, fa
kat esaslı tedbir bekliyor, memurlar ümitlen
miştir, ciddî bir kanun bekliyor. Bu geçici 
bölüştürme kanunu memura bir şey getirmiye-
cektir. Piyasayı yeniden körükleyecektir ve ay
rıca iktisadi hayatımızda yeni tazyikler yapa
caktır. Esasen, Hükümetimiz bugün tediye 
güçlüğü içindedir. Böyle tedbirlerle tediye güç
lüğünü de körüklemiş oluyor, artırmış oluyor. 
Kanunun esas maksadına irca edilebilmesi için 
kanaatimce bunun Hükümetçe geri alınması lâ
zımdır. Geri alıp bir sene sonra da olsa, yani 
1967 malî yılı içinde de olsa etrafiyle bir kanun 
getirilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Hazer bağlayınız. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Bitiriyo

rum Sayın Başkanım. 
Binaenaleyh, arkadaşlarım çok söylediler. 

Kanun tatmin edici değildir. Kanunu Hükümet 
bugün kim bilir nasıl bir bahaneyle müdafaa 
edecektir, ama kanun kabul olunacak halde de
ğildir. Bendeniz bu kanuna, üzerinde konuştu
ğum halde kırmızı oy vermek mevkiindeyim, 
saygılarımla. 

BAŞKAN •—• Teşekkür ederim, sayın üyeler, 
müzakerelerin saat 16,30 a kadar tamamlana
cağı kanaatiyle çalışmaları yeniden düzenle
meye matuf takrirleri oya koymamıştım. Görü
yoruz ki, müzakereler tamamlanmadı. Bu ka
nun tasarısı büyük bir memur kütlesinin dik
katle takibettiği ve beklediği bir kanun olması 
hasebiyle müzakereleri yarıda bırakmanın doğru 
olmıyacağı kanaatine vardım. Bu itibarla ve
rilmiş olan takriri okutuyorum, oylarınıza arz 
edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Karar gereğince 16,30 da toplantıya ara veri

lerek 17,30 da tekrar toplanmasını ve 
1. Seçimlerin yapılması, 
2. Bu kanunun müzakeresine devam olun

masını arz ve teklif eylerim. 
Maraş 

Cenap Aksu 

I BAŞKAN — Görüyorsunuz ki sayın üyeler, 
takrir daha önce alınmış olan 16,30 mesaisine 
riayet edilmesini de arzu etmektedir. Biz, 
16,30 da gene önce alınmış olan karar gereğince 
Birleşime ara vereeğiz. Ancak, takrir 17,30 da 
tekrar toplanılmasını talebetmektedir. Takriri 
dinlediniz... (Soldan başka takrirler de var 
sesleri). Sayın üyeler Sayın Öztürkçine ve arka
daşlarının bir takriri vardır, saat 19,00 a kadar 
aralıksız devamını istemektedir. Takriri okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
29 Aralık 1966 tarihli Perşembe gününe ait 

müzakerelere saat 19,00 a kadar devam edilme
sini saygı ile dileriz. 

İstanbul Eskişehir 
Rifat Öztürkçine Ömer Ucuzal 

Burdur 
Faruk Kmaytürk 

BAŞKAN — Bu takrir daha önce okunan 
takrirden daha aykırıdır. Bu itibarla önce bu 
takriri oylarınıza arz ediyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir... Aralıksız 
olarak müzakerelere devam olunacaktır. 

Sayın Boızcalı, aleyhinde buyurunuz. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh
terem Başjkan, kıymetli arkadaşlarım, bende
niz esas itibariyle bu kanunun aleyhinde deği
lim. Yalnız bu kanun istenilen gayeye matuf* 
şekilde hazırlanarak getirilmemiş ve bir kısım 
az maaş alan memurlarımızı dışarda bırakmış 
olması se!be!biyle ve bilhassa birinci maddede 
biraz evvel diğer hatip arkadaşlarımın işaret 
ettiği gibi 657 sayılı Kanunun şümulüne gir-
miyen kimseleri ithal ettiği halde en çok çalı
şan ve en az maaş olan belediye ve özel idare 
memurlarını bu kanunun dışında koymuş ol
ması selbebiyle ve bir de Anayasanın sarih 
hükmü karşısında milletvekili ve senatörlerin 
de bu avanstan istifade edip etmemesi hususu 
münakaşasını bir tarafa bıralkaralk katma büt
çelerle genel bütçeden ve İktisadi Devlet Te
şekkülleri ile bilcümle özel idare ve belediye
lerde çalışan memurların istifade edebilecekle
ri hal çaresi üzerinde durdum. Bir kısım yet
kili arkadaşlarla da görüştüm ve neticede biraz 
evvel Sayın Hazer'in de işaret ettiği gübi bu
nun geçim indirimi suretiyle yapılması şekli-

J ni bir misalle arz edecek olursam daha iyi an-
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laşılır. 3 çocuğu bulunan eVli bir memurun 
990 liraya kadar maaş alanlarını tamamen ver
gi dışında bırakmak suretiyle 105 liraya kadar 
maaşlarında zammı tevlideder mahiyette hazır
lamış olduğum bir takrir üzerinde durarak 
mâruzâtımı kısaca arz ve ifade etmeye çalışa
cağım. 

Bu kanunun tümü yerine kaim olmak üzere 
genel ve katma bütçelerle İktisadi Devlet Te
şekkülleri, ö>zel idare ve belediyelerden maaş 
veya ücret alanlar 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun malî hükümlerinin! uygulanacağı 
tarihe kadar, kendileri için günde 10, ayda 300 
ve yılda 3 600, işleri için günde 8, ayda 240 
ve yılda 2 880 ve beher çocuk için günde 5, 
ayda 150 ve yılda 1 800 lira olmak üzere 
geçim indiriminden f ay dal andırıldı ğı takdirde 
seyyanen bütün Devlet memur ve müstahdem
lerinin faydalanacağı bir usule bir nizama gir
miş ve eşitliği de temin etmiş olacağız. Bu ba
kımdan bu takririme iltifat ederseniz bu ara
daki birhayli çekişımeye de sdbebolan eşitliği 
ve Anayasanın âmir hükmünün tatbikine mâ
ni olacak bâzı hususları da ortadan kaldırarak 
yeni esaslı bir usul içerisine girmiş olacağımı
zı talhmin ediyorum. Maliyeci arkadaşlarım, 
Geçim İndirimi Kanununun münhasıran, bu 
kanunda tadadolunan memurlara inhisarının 

. umumiyet prensibini zedeliyeceği üzerinde 
durdular komisyon çalışmaları sırasında. Bu 
kanun, esasen ve^gi kanunlarımız bizatihi 
umumiyet prensibini zedelemektedir. Türki
ye'de vergilerin, bütün mükelleflerden seyya
nen alındığı hususunda bir iddiada bulunacak 
kimse tasavvur etmiyorum. Kaldı ki, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci madde
si bizatihi işçileri bu kanunun şümulü dışın
da bırakmıştır. Şu kapıda çalışan hademe is
tifade edemez falkat yevmiyeli olarak dışarda 
çalışan her hangi bir arkadaş kanundan isti
fade eder. Bunun memurların terfihini sağla
mak yönünden geçim indirimi yoluyla vergile
rinin azaltılması veya bir kısmından hiç ver
gi alınmaması suretiyle onların terfihini temin 
edeceğine kaani bulunduğum ve kanunun tümü 
yerine kaim olacak ve tatbikatın da diğer mad
delerle tedvine çalıştığını tasarıyı Başkanlığa 
takdim ediyorum. İltifat buyurursanız tahmin 
ediyorum, bu çekişme ve zıt fikirler de orta

dan kalkmış olur. Teşekkür ederim. Hürmet
limle. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan bir ricada bulunacağım, çok iyi biliyo
rum ki, bir Senatörün bir Senatöre sual sor
ması diye bir şey yoktur. Sayın Bo'zcalı bir 
takrir verdiler. Bence bu takrirde eksik olan 
bir taraf vardır. Bunun malî yönü ne kadardır 
bunu da sıöyliyelbilirlcr mi? 

BAŞKAN —• Senatör Senatöre sual soramaz. 
Ancak arkadaşım arzu ederlerse, izahat ver
mek isterlerse izahat verirler. Yok, arzu etmez
se, mecbur değildir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 
— Sayın Başkan, usul bakımından müzakere 
esnasında olabilir. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (Devamla) — 
Efendim vaktin darlığı sebebiyle kısa kesmiş
tim, arz edeyim. Geçen yıl Geçim İndirimi Ka
nununun ertelenmesi sırasında hatırlıyaeağı-
nız gibi portesi 400 milyon lira civarında idi 
geçim indiriminden mütevellit bütçeye inikas 
eden azalma. Bunun yalnız memurlara inhisar 
eden kısmıyla 200 'milyon lira civarındadır. Bu 
teklifin kabulü halinde (bütçe 170 - 200 milyon 
lira arasında bir tasarruf sağlamış bulunacak
tır. İnceden inceye heşahına henüz giriicmedi 
arkadaşlarımdan rica ettim, bu arz ettiğim 
hususu böyle kaba taslak bir hesap üzerinedir. 
Memurların vergi ödemeleri hususunda bir 
iki misal üzerinde arz edeyim. Cetvelleri çı
karttım. 

BAŞKAN — Cetvelleri ayrıca okumayı lii-
zu mlu gö r nıüy o ram. 

ÖMER LÜTUİ BOZCALI (Devamla) — Pe
ki efendim. Teşekkür ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Salihoğlu...? Yok. 
Sayın Kalpaklıoğlu, Buyurun efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 

—• Muhterem arkadaşlarım, hepinizin bildiği 
gibi 657 sayılı Kanunun tatbik edilmemesi es
babı mucibesi ile ayrılmış olan 1966 bütçesin
deki 470 milyonun muayyen nisbette memurla
ra taksimi bir zaruretin ifadesi olarak Hükü
met tarafından huzurunuza getirilmiş bulun
maktadır. Şüphesiz bu Avans Kanununa her 
yönüyle en iyisidir, bütün meseleyi hallediyor 
gözüyle bakmak mümkün değildir. Hakikaten 
eksiği, hakikaten tatmin etmiyen tarafı var. 
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Fakat bu 470 milyon lira kanun tatbik 'edil
seydi onunla ilgili memurlara tevzi ve taksim 
edilecek idi, esprisi; kanun tatbik edilmedi, 
o halde bu 470 milyon lira da verilmesin ol-* 
maz, düşüncesi ile huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. Fakat şurası bir hakikattir ki bu 
470 milyon lira keşke kanunu tatbik etmek 
imkânını bulsaydık, onun maddelerine göre 
tevzi edilseydi, bundan daha haklı olacaktı. 
Zira o kanunun tatbikatında bu 470 milyon lira 
filân maaşa kadar şu nisbette, filân maaştan 
sonra şu nisbette değil, belki mağdur olan, fa
kat kanunun verdiği haklardan istifade 'eden 
emsaline göre bugüne kadar birçok haksızlığa 
uğramış da geride kalmış kişilere verilecek pa
ra maalesef o kanunun tatbik edilmemesinden 
dolayı burada seyyanen tevzie gidilmektedir. 
Bu seyyaniyet kısmen daha haklı gösterebil
mek için yüzde 10 - 15 nisbetinde irca 'edilmiş
se de hiçbir zaman o kanunun tatbikatından 
doğacak haklı ödemeler muvacehesinde o nis
bette yararlı olamıyacaktır. Bunu Hükümet te 
bilmektedir, sizler de bilmektesiniz. Ancak ka
nunun bildiğiniz sebeple tatbikatının yapıla
maması, ona geçilememesi bu zarureti doğur
muş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, madem ki, 657 sayılı 
Kanun Devlet memurlarına tatbik edilecek ka
nundu, bu para da onunla ilgiliydi. Binaenaleyh, 
bu paranın tevzii Devlet memurlarına olması 
tezi ve diğer belediye, özel idareler, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri, emekliler gibi memur ta
bakasına bu paradan bir tevzi ve taksime gidil-* 
memesi şu espri içinde gayet mantıki; bu pa
rayı onlara vermeyiz. Elbette ki, hangi memur 
sınıfı için, hangi kanunun hangi memur sınıfı
nı kapsamına almışsa onun için tevzi ve taksi
mi bir zarurettir. Binaenaleyh, bir belediye me
muru bu paradan bize de verilsin, bir hususi 
muhasebe müdürü ben de buna hissedarım de
meye şüphesiz ki hakkı ve salâhiyeti yoktur. 
Ama onlar 657 sayılı Kanun memurlara tatbik 
edilecek, bize de arkasından bir kanun geliyor 
ümidi içinde beklerken bu kanun tatbik edil
medi ki kendilerine sıra gelsin düşüncesiyle 
bir yeise düşmüş bulunmaktadırlar. Binaen
aleyh, bizim Hükümetten istirhamımız bir zaru
retin ifadesi olarak ışu paranın tevzii ve taksi
mi avans şeklinde ne kadar bugünkü şartlar 
altında doğru bulunuyorsa bu kadar doğru 

olan bir hakikat de var, o da şu; hususi muha-
\ sebe, belediye gibi, emekliler gibi 'memurlarını 
! maaşları ela Devlet bütçesinden maaş alan me

murlardan daha çok değildir, belki daha da az
dır. Şu halde Hükümetten istirhamımız 'en kı
sa zamanda bunların da hayat şartlarını bugü
nün fiyatları muvacehesinde •geçimlerine asgari 
mânada da olsa bir medar olacak şekilde bir 
imkân arayarak buna, mümas hir kanunla yanı
mıza gelmesi ve bu tevzi ve taksime bugün için 
katılamıyan bu memur sınıfının da hayat şart
ları, aldığı maaş düşünülerek kendilerine bir 
imkân hazırlanmasını hakkaniyetin temsilcisi 
olan sizlerin umarım ki, benim gibi istediğiniz 

. ve düşündüğünüz kanaatini besliyorum. Bu is
tekle sözlerime son verir hepinizi hürmetle' se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Koçaş 
aleyhinde, buyurunuz. 

SADÎ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü-) — 
Sayın Başkan, Cumıburiyet Senatosunun sayın 
üyeleri; zaman kısa olduğu için madde mıadde 
bâzı hususlara kısaca temas edeceğim. Öyle zan
nediyorum ki, Hükümetlimize düşen görev böyle 
zam kanunlariyle huzurunuza gelmekten ziyade 
Devlet Memurları Kanununu tatbik imkânını 
aramak olmalıydı. Zira o sadece bir zaım kanunu 
değil, bir reform kanunu mahiyetindeydi. O ka
nun hakkında çıktı, çıkıyor, sözümüz senettir giibi 
en yetkili ağızlardan yapılan vaiıtler üzerine şah
san ve yaikinen biliyorınm ki, birçok memurla!* 
birçok zaruri ihtiyaçlarını temin yolunda 'borç
lanmışlardır. İster istemez böyle maaşlara zaım 
haberi piyasaya tesir eıtanliş ve bundan (bütün 
millet, tabiî bu arada en çok da memurlar zarar 
görmüşlerdir. Buna rağmen kanun tatbik edile
medi ve tabiî bütün memurlar da zor durumda 
bırakıldı. Hemen hemen bir sene sonra hrkesin 
bu kanundan ümidini kestiği, memurların ber
mutat sıkıntılarını kendi yağları ile kavruila,rak 
ve hiç kimseden bir şey istemeden halletmeye baş
ladıkları bir sırada bu avans kanununun dediko
dusu umumi efkârı ve basını sardı. 

Yine kesin söz ve vaitlier yüzünden memurlar 
harekete geçti. Piyasada tesirlerini görmeye baş-
lıyacağız. 

Dünkü bugünkü gazetelerde bırakınız piyasa
nın kendi kendine yapacağı zamları, alkar yakıta, 
şekere ve buna mümasil bâzı maddelere yapılacak 

&Q 
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zamlardan bahsediliyor. Akar yakıta zam sadece 
bizim otomobillere zarar verece/k olsaydı hiçbir 
şey söylemeye lüzum yoktu. Falkat takdir buyu
rursunuz ki, nakliyat, teshin ve saire gilbi sebep
lerle ve bilhassa bu arada gaz yağına da zam ya
pıldığı için, bu tesir köye kadar gidecek. Mesela 
Mersin'den Ankara'ya beş yüz liraya gelen bir 
feaımyon belki zaım yüzünden on, onbeş lira daha 
fazla bir akar yakıt masrafı yapacak aıma yaz, 
yüz elli lira birden zamımedeeek. Ve bu suretle bu 
zamdan bütün vatandaşlar mutazarrır olacaklar
dır, Devletin borçlarını ödemesine dahi imkân 
vermiyen malî sıkıntısı, memleketin yatırıma olan 
ihtiyacı sermaye ve para sıkıntısı da hepimizin 
bildiği hususlardır. Bu durumda Hülkülmıcıfe dü
şen vazife unutulmuş olan bu cüzi zam işini ye
niden alevlendirerek, bir kısım memura hiçbir 
faydası olmryan bir zam sağlanmasına imkâın ver
miyen yeni bir hayat pahalılığına sebebiyet ver
mek olmamalıydı. Bu para bir iki büyük veya mü-
taaddlt küçük, sınai tesislerin kurulmasayle isitih-
sale hadim bir sermaye olabilirdi. Veya aynı mak
satla turizm sahasrnda kullanılalbilir ve turizm ala
nında probl emlerimizi büyük ölçüde halledebilir
di. Bütün memurlar da bu tesisleıün istihkakları 
nisbetinde müşterek ortakları olurdu. "Böyle bir 
tasarruf hem millî kalkınmaya hadim olur, hem 
memuru böyle bir işe ortalk yapar, ona bir ek 
gelir sağlardı. Anoaik bugün dunum, yukarıda 
arz ettiğim gibi bambaşka bir şekil almıştır, me
mur yeniden bu zamlara bel bağlamış, bir kısmı 
belki bu parayı şimdiden sarf etmfiş ve en mü
himimi bu zaım haberi piyasada knsımii pahalılığa 
söbebolmuştur. öyle görülüyor ki, bütün memur
lar sırf Hükümetin âcil bir kararı yüzünden böy
le anormal bir duruma düşürülmüşler ve bu zam
mın ödenmesi âdeta bir emrivaki haline gelmiş
tir. Bu durumda bizim temennimiz kısaca şudur : 
Hayat pahalılığı sadece bu zamdan faydalanacak 
memurlara değil, bütün memlekete, bilhassa 
emekli, dul, yetim ve zamdan faydalıanaımıyan 
mamurlarda da tesirini gösterecektir. Bu yüz
den bu kanunu biz adaletsiz, bir kısım memura 
teselli mükâfatı dağıtırken geriye kalana ceza 
vermek, zarar vermek gibi bir neticeye sebebola-
cak bir kanun diye niteliyoruz. Bıı sebeple zam
mın bütün memurlara teşmili âdeta bir zaruret 
halini almıştır. Bu yapılmadığı müddetçe bu ka
nunun tümünde aleyhinde olmak durumundayız. 
Yani kanun bütün memurları kapsamıyacak olur

sa, sadece bugünkü haliyle çılkaıcaik olursa biz bu
nu adaletsiz bir kanun diye tavsif ettiğimiz için 
aleyhte oy kullanacağız. 

Burada diğer Parlâmento üyelerini ilgilendi
ren diğer mühim bir haber üzeninde durmak iste 
riım. Basında çılkan haberlere göre Parlâmento 
üyelerinin ödenekleri ile birlikte yoluklarına da 
zam verileceği hususu belirtülımiştnr. Biz kanunda 
bunu gösterecek bir alâmet bulamadık. Ama basın 
bunun üzerinde ısrar etti. Bu bakımdan Hüküme
tin veya komisyonun bu hususu açıklamasını is
tirham ediyoruz. Oradan alacağımız karara göre 
birinci madde üzerindeki mütalâamızı ayrıca 
arz edeceğiz. Şayet böyle bir şey varsa biz bu
nun, kanunun birinci maddesinin son fıkrası ile 
izah imkânını bulamıyoruz. Kanaatimiz kanunda 
istisna yapılmaması ve zammın bütün memurlara 
teşmil edilmesidir. İstisna yapılacaksa tekrar 
edeyim, bugünkü haliyle çikacak ve bâzı momur-
lar istisnai olarak zammın dışımda kalacaksa 
bundan evvelâ kanun yapıcısı olan, bizlerin 
kendimizi hariç tutması gerektiği kanaatindeyiz. 
Bu, Parlâmento üyelerine yakışan bir jest olur. 

Geçici Komisyon üyesi bulunan sayın arka
daşlarımızın büyük kısmının da görüşlerimize 
kısmen veya tamamen katılmış ve tasarının son 
şekline muhalif kalmış olmaları da arz ve teklif 
ettiğimiz hususlara Parlâmentoda, Senatoda bü
yük bir temayül olduğunu göstermektedir. Yüce 
Senatonun oylarını kullanırken bu hususla;rı dik
kat nazarına almalarını saygı ile arz ve teklif 
ediyoruz. 

Konuşmiamla arz ettiğim hususların sağlana
bilmesi için yani bütün memurların kanun şümu-
lüne girebilmesini teminen de tasarının komisyo
na iadesini istihdaf eden bir önergeyi takdim 
ediyorum. Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, yok. Sayın is
men, 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, 

Hepimizin bütün ayrıntılariyle bildiği bütün 
/memurların geçim sıkıntıları tâyin terfi gibi iş
lemlerin âdil bir usulle yürütülmediği nedenleriy
le öteden beri şikâyetler bahis konusudur. Bu sü
rekli şikâyetleri hükümetler vakit vakit göz önü
me alarak bayram, yılbaşı gibi özel günleri seçip 
memurları avutmaya çalışıreasma cüzi yardımlar
la karşılamaya gayret etmektedirler. Oysa ki, bu-

— 590 — 
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nun gerektiği gibi etüdü yapılarak geçerli bir ka
nunla bütün memurlara gereken kakları tanımak 
zarureti vardır. 

Uzun çalışmalardan sonra meydana getirilen 
657 sayılı Personel Kanununun daha geçen dö
nem kanunlaşmış durumda olmasına, rağmen son
radan yapılan etütlerle yine aynı Hükümetin 
Maliye Bakanlığı uzmanlarınca uygulanmasının 
mümkün görülmediği de kamu oyunca bilinen 
bir gerçektir. 

Bu sonuç kanunun tüm yürürlüğe girmesini 
umutla beki iyen memurların olduğu gibi aydın, 
gerçekçi çevrelerde de hayret ve üzüntüyle karşı
lanmıştır. 

Uygulanması ertelenen 657 sayılı Kanun mu
vacehesinde bekledikleri sonucu alaımıyan bütün 
şikâyetçi dar gelirli memurlar çaresizlik içinde 
kalmışlardır, bu herkesçe bilmen bir şey. 

Hükümetin sürekli geçim sıkıntısı içinde bu
lunan dar gelirli memurlarına yardımı öngören 
bir avans tasarısı hazırlıyacağı söylentileri umut 
kapılarını aralarken ortada henüz bir şey olma
dığı halde fiyatların korkunç oranlarda artması 
da çok üzücüdür. 

Bugün Hükümet bir avans tasarısı ile karşı
mıza gelmiştir. 

Biz T. t. P. olarak geçim sıkıntısı içerisinde 
bulunan dar gelirli memurlara bugünkü ortam
da maddi yardım yapılmasını önlemeyi düşüne
meyiz. Buna karşı değiliz. Geçerli bir kanunla 
ödemelerin âdil bir usulle yönetilmesine kadar 
memurların karşılaştıkları geçim sıkıntılarının bir 
dereceye kadar önlenmesi zaruridir. Ancak bu 
tasarı her yöniyle yetersiz bir zam tasarısı halin
dedir. Bu görüşlerimizi üç noktada belirtebiliriz. 
Evvelâ bir seneye yakın bir zamandan beri ele 
alındığı halde çok acele bir şekilde hazırlanmış 
olduğu görülmekte ve Devlet idaresi ile bağdaşa-
mıyacak kadar hafif ve geçici çözüm getirmekte
dir. 

1. Bu yapılan zam avans mahiyetindedir. 
2. Zam memurlar için hiçbir müktesep hak 

getirmemektedir. 
3. Emeklilik ve sair gibi memur haklarına 

bir tesiri olmıyaeaktır. 
4. Vergilenmesi ayrıca yapılacak ve tasarruf 

bonosu kesil miyece'ktir. 
Devlet idaresinde bu tip usulsüz denilebilecek 

yolların seçilmesi de uygun değildir. 
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2. Tasarı ile yapılmak istenen zam yetersiz
dir. Bu zam 1959 yılında tesbit edilmiş olan ma
aş ve ücretler üzerinde hesaplanacağı görülmek
tedir. Halbuki 1962 yılından beri memurlar o 
miktarın % 35 fazlasını almaktadırlar. Böylece 
% 10 ve % 15 olarak görülen zamlar da % 7,4 
ve % 11 oranındadır. Memurların son zammı al
dıkları yıldan bu yana hayat pahalılığı % 21, 
fert başına düşen millî gelir % 15 artmıştır. Bu 
duruma pare'lel bir zammın % 36 oranında olma-
isı ieabeder. Hiç değilse mâkul bir zam yüzdesi 
tesbit edilmeli idi. 

3. Tasarı bir kısım memurları içine almadı
ğı görülmektedir. 11 özel idare ve belediye me
murları, emekli, dul, yetimler ve İktisadi Devlet 
Teşebbüsleri nedense bu zammın dışında bırakıl
mıştır. 

Zammın gerekçesi geçim sıkıntısı karşısında 
bunalan dar gelirli memurları kısmen olsun ko
rumaktır. Ek görevler, fazla mesailer ve diğer 
usullerle kısmen hayat pahalılığını karşılıyan pek 
az bir memur grupu dışında kalan bütün me
murlar aynı geçim sıkıntısını hissetmektedirler. 
Bu grup memurların, tasarıda bu zamdan fay
dalan amıyacak şekilde dışında bırakılmış olmala
rı hayret vericidir. Bundan başka T. B. M. M. 
üyeleri zammının yolluklar dâhil edilecek onun 
üzerinden hesabedileceği de söylenmektedir. Bu
nun gerçekle ne dereceye kadar ilgisi olduğunu 
öğrenmek arzusundayım. 

Yüce Senatoyu saygıyla selâmlar. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başıkan, muhterem arkadaşlarım. Kamu hizme
tinde sorumluluk ve çalışma eşitliği vardır. So
rumluluk eşitlik, özlük haklarında ayırım âdi
lâne bir karar olamaz. 

Ayın nitelikte kamu hizmeti gören memur
lar arasında farklılık yaratmaya hiç birimizin 
hakkı yoktur. 

Özel İdare, B'elcdiye ve İktisadi Devlet Te
şekküllerinde feragatle çalışan .memurların bu 
haktan mahrum edilmesi adalet ilkeleri ile asla 
bağdaşamaz. 

Memurların bir kısmını zamdan faydalan
dırmak, bir kısmını faydalandırmamak büyük 
haksızlık olacaktır. 

Hele çok güç şartlar içinde hayatlarını 
idame ettiren ve geçmişte feragatle Devlet hiz
meti görmüş olan emekli ve dul ve yetimlerin 
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bu haktan mahrum kılınması gerçekten hak
sızlık olacaktır. Emekli Sandığı milyonlarca li
ralık lüks yatırımlar yaparken yarı aç yarı tok 
durumda olan emekli, dul. ve yetimleri görme
ni eklikten gelmek insaf duyguları ile bağdaş-
tırılamaz. 

Devlet sektöründe bir kısımlarına üvey ev
lât muamelesi yapılmasının açacağı yara ve hu
zursuzluk büyük olacaktır ve telâfisi imkânı 
ileırûde mümkün olmıyacaktır. Piyasanın tesiri 
tüm memurları etkilemekte, hattâ köylü vatan
daşlarımız ve bütün halkı içine almaktadır. 
Halkı etkilediğine göre yapılan zammın da tü
müne şâmil olması gerekir. Geçim sıkıntısı 
tüm memurlar için söz konusu okluğuna göre 
zammın yapılmasında da ayrım yapılmaması 
gerekmektedir. Yapılan zamda memurların tü
müne şâmil olmaması gerçekte bu zammın adi
lâne olmadığını göster m ektedir, miktar yönün
den sabun, tuz parası mahiyetinde olan bu 
avansın ayırım yapmak suretiyle uygulanması
nın açacağı mânevi zararlar büyük olacaktır. 

Sayın senatörler, oylarınızı kullanırken özel 
İdare, Belediye İktisadi Devlet Teşekkülleri ile 
Emekü ve dul yetimlerini gözlerinizin önüne 
getirmenizi rica ediyorum. 

Memurları sevindirirken tüm sevindirmell, 
''bir tarafa bahar bir tarafa kış havası getir
meye hakkımız olmadığını düşünmeliyiz. 

Ödemelerin taksitle yapılması, her taksit 'dö
neminde piyasayı yeniden oynatmak gibi bir 
zarar vermesi bakımından mahzurludur. 

Piyasaya taksitlerle tesir etmemek için öde
melerin de tüm yapılmasını uygun mütalâa 
ediyorum. 

'Brütün memurların dâhil edilmesi için bi
rinci maddeye bir fıkra eklenmesini bir tak
rirle arz etm'lş bulunuyoruz. Yüce Senatonun 
eşitsizliği giderici karar alacağı inancı ile say
gılarının sunarım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 10 sayın üye ta
sarı üzerinde görüşlerini açıklamışlardır. Kifa
yet takriri vardır, okutuyorum. 

•Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan mesele anlaşılın ı.şılır. 

Müzakerenin kifayetini arz ederiz. 
İstarııbul ' .Eskişehir 

Rifat Öztür'kçine Örner Ucuzal 

Başkanlığa 
Altı sayın üye konuşmuştur. Müzakerenin 

kifayetini arz ve teklif ederim. 
Hatay 

Mustafa Del i veli 

BAŞKAN — Takrirleri dinlediniz. Oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler,. 
Kaıbul edilmişti!'. 

Bir takrir vardır, tümünün reddini tazam
mum eder mahiyettedir. Maddelere geçilmesi 
için zaten oylanacaktır, tasarının tümünü bu se-
'beple, oylarınıza arz etmiyorum. 

DEVLET BAKANI ÎIEFET SEZGİN (Ça
nakkale! Milletvekili) •— Söz istiyorum, Sayın 
Başkan, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, Hükü
met adına Devlet Bakanı Eefet Sezgin. 

HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhte
rem üyeleri, söz alan sayın üyelerin beyanına 
göre çok rahat, olmıyan bir konuda Yüce Se
natonun huzurunda bulunduğumu dikkate al
mak suretiyle Avans kanunu tasarısı hakkın
da mütalâa beyan eden sayın senatörlere ce
vaplarımı arz edeceğim. 

Konuşmaları değerlendirmek bakımından 
müsaade ederseniz bu meselenin evveliyatına 
dönmekte zaruret bulunduğunu ifade ile 657 
sayılı Kanunun ne şekilde çıktığını, hazırlık 
safhalarının ne olduğunu, Yüce Senatoya kısa
ca arz etmek istiyorum. 

Bilindiği gibi Devlet Personel Kanunu 
3 ncü Koalisyon zamanında hazırlanmış, Parlâ
mentoya intikal etmiş ve 4 ncü Koalisyon zama
nında da kanunlaşmış bulunmaktadır. Her ne 
kadar Devlet Personel Kanununun tasarı ha
linde Yüce Meclislere takdimi sırasında bu 
kanunun malî portesinin kesin surette ne oldu
ğunu hesabetmek mümkün bulunmamasına 
rağmen bir fikir edinme bakımından, elbette 
ki, malî hükümleri ihtiva eden bu kanun ta
sarısının malî portesi hakkında basit bir mü
talâanın tesbit edilmesi iktiza ederdi. Hal 
böyle olmasına rağmen kanun tasarısının ha
zırlanması sırasında bu kanun tasarısının malî 
portesi, maatteessüf hesabedilmemiş bulun
makta idi. Kanun tasarı olarak böyle hazır
lanmış, tasarı olarak Parlâmentoya böyle in-
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tikal etmiş ve bu suretle kanunlaşmış bulun
maktadır. Yine bilindiği üzere Personel Ka
nununun bir kısım hükümleri ve neşrini ta
kiben, bir kısmı da bir süre sonra ve malî hü
kümleri de 1 Mart 1966 tarihinde yürürlüğe 
girmek üzere kanunlaşmış bulunmakta idi. 

Hükümetimiz zamanına tesadüf eden malî 
hükümlerinin tatbiki hazırlığı safhasında Hü
kümet Başkanının Devlet Personel Dairesini 
tedvirle görevli Devlet Bakanının bu kanunun 
tatbiki bakımından çeşitli beyanları vâki olmuş, 
bu beyanlar matbuata intikal etmiş, ondan son
ra da çeşitli vesilelerle siyasi münakaşalara 
mevzu teşkil etmiş, komisyonlardan geçirilerek 
huzurunuza kadar getirilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başbakan ve ilgili Bakan arkadaşımız, 
zamanında şunu ifade etmişlerdi «Devlet Per
sonel Kanununun malî hükümlerini 1 Mart 1966 
tarihinden itibaren tatbik edeceğiz.» 

Elbette ki, bunu ifade edeceklerdi, başka bir 
şey söyliyemezlerdi. Çünkü Parlâmentolardan, 
Millet Meclisinden ve Cumhuriyet Senato
sundan çıkan 657 sayılı Kanun malî hüküm
lerinin 1 Mart 1966 tarihinde meriyete girme
sini öngören hükümleri ihtiva ediyordu. Ka
nunların yürütülmesiyle görevli Hükümet ve 
onun Başkanı «Biz Hükümet olarak bu kamımı 
tatbik etmiyeceğiz» diyebilir miydi? Parlâmen
toya ' karşı, teşriî organa karşı bundan daha 
sorumsuz ve bundan daha hürmetiz bir beyan 
bahis konusu olamazdı. Suale verilen cevap bu 
idi ve bu cevap doğrudur. 

Kanunun emrettiği sınıflandırma tüzükleri
nin hazırlanması sırasında, maalesef, görüldü 
ki bu tüzükleri hazırlamakla görevli daire, 
onların izahat aldığı Devlet daireleri, hemen 
hemen, hiçbir personeli tatmin etmiyen, bü
tün daireleri birbiriyle ihtilâf haline düşüren 
bir tatbikatın içerisine girmiş bulunmakta
dırlar. Kanunun tatbikine biran önce geçile
bilmesi bakımından çalışmaları tevhidetımek için 
icra organı meseleye vaziyed ederek bunu daha 
yüksek seviyede kabili tatbik hale getirici çalış-
'malara girmiş, bu çalışmalar sonunda 232 tüzük 
tıaslağı tesbit edilmiş bulunmakta. Maalesef tes-
bit edilen, bu tüzük taslaklarında da eş değerde 
vazifeler ifa edeırı ve çeşitli kuruluşların bünye-
1 erinde fonksiyonları «aynı vazifeleri ifa etmek 
olan görevlilerin tesbit edilen ımaıaş tavan ve 
tabanlarınım aynı olmadığım maalesef müşahede 

etmiş bulunmaktayım. Durum hazırlanmış bulu 
nan tüzük taslaklarımın aynen tatbiki halinde 
Devlet daireleri içerisinde, idare içerisinde bir 
iğtişaşm ortaya çıkaracağı ve asıl o zaman Par
lâmentolar karşısında sorumlu iktidar olarak böy
le bir meselenin hesabını verme imkânsızlığını 
idrak ettiğimiz cihetle bunun daha salim bir mec
raya sokulması bakımından çalışmaları yeni baş
tan düzenlemek kararına geçmiş bulunmaktayız. 

Sayın senatörler, 657 sayılı Kanuın tasarısı, 
tasarı olarak hazırlandığı zaıman, yıı&e meclisler
den müzakere ve münakaşa edilerek çıktığı zaman 
şimdi huzurunuzda adaletsiz bir tatbikata mevzu 
teşkil etmesi muhtemel bulunan Avans kanunu 
'tasarısının şümulü dışarısında bırakılan memur
ları, İktisadi Devlet Teşebbüslerinde, belediye
lerde ve özel idarelerde vazifeli bulunan memur
ları 657 sayılı Kanun zaten şümulü haricinde, 
hem tasarı halinde, hem kanun olarak, bırakmak
ta idi. Biz bu avans kanunu tasarısı ile ne yapı
yoruz? Yapılan şey şudur : Kanun tasarısının ge
rekçesinde bu vazıh olarak ifade edilmiş. Malî 
portesi bakımımdan tatbik imkânsızlığı tahassul 
edince bütçeye konulan 470 milyonu bu kanunıun 
tatbiki halinde kime vermek iktiza ediyorsa bu
radaki ölçüler içerisinde, onlara zam şeklinde de
ğil, avans şeklinde Devlet Personeli Kanununun 
atiyen tatbiki halinde mahsub'edilmek ve mükte
sep hak teşkil etmemek üzere verilen bir tatbika
tı huzurunuza getiriyoruz. O itibarla isimi ne 
olursa olsun ama mahiyeti itibariyle bir zam ta
sarısı şeklinde mülâhaza edilmesi kanaatimize 
göre isabetli değildir. Bununla beraber şunu ifa
de etmek istiyoruz. Hükümet olarak; bu buluna
bilen on iyi şeıklil değildir. Bu mubalkkaik, ama 
mevcut şartlar içerisinde bulunabilen en iyi şe
kildir. Yoksa ideal olarak en iyii bir şeklin en iyi 
bir tarzın müdafii değiliz. Fakat bunun dışında 
en iyi bir şekil 657 sayılı Kanunun esprisi bakı-
kımmdan maalesef bulunamamıştır. 

Bii' önemli nokta da şudur sayın senatörler; 
hiçbir arkadaşımız bu konuya değinmediler, asıl 
güçlüklerden birisi de Davlet Personel Kanunu
nun üniversitelere taallûk eden bir hükmünün, 
tüzüklerin yapılmasına mütedair hükmünün, 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi me
selesidir. Anayasa Mahkemesi bunu bir yetkinin 
devri şeklinde mütalâa ederek Anayasaya aykırı 
bulduğu cihetle iptal etmiş bulunmaktadır. Bu 
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ahval içinde Personel Kanununun yenliden göz
den geçirilmeisi çaıl ısınmalarının ükmalli Yüce Par
lâmentoya bu çalışmaların biran evvel intikalimi 
sağlamak bakımımdan Devlet Personel Dairesin
de gerekil revizyon yapılimış ve çalışmalara çok 
zaman evvel başl'ammış bulunanıalktadır. Bu ealış-
mialar teşriî organa intikal eder şefeilde önümüz
deki Nisan ayında ikmal edlilmıiş olacaktır. Ni
san ajanı takibeden zaman içerisinde de Yüce 
Parlâmentoya çalışmalarıımızın neticesini tak
dim edeceğiz. 

Bu suretle konuşmalari'ridia ısayın bâzı sena
törlerin Adalet Partisi iktidarımın ve partisinin 
Devlet Personel Kanununun 'karşısında bulun
duğu hakkındaki mütalâalarını da huzurunuzda 
rot ve cerh etme imkânlarını elde etmiş bulunu
yoruz. 

Bu kanun hayat pahalılığını kamçılar diye 
mütalâalar serdettiler. Bâzı arkadaşlarımız da 
hiç olmazsa bu, bir defada tediye edilsin dediler. 
Bir kısmı rıezaman tatbik edileceği, bunun da ne 
zaman tatbik edileceği belli değildir, dediler. Hü
kümetin içine düştüğü çıkmazdan kurtulmak için 
bu zam tasarısını veya avans Kanunu getirdiği
mizi ifade buyurdular. Evvelâ mevsimlik fiyat 
artışlarının baz olarak ele alınmasındaki isabet
sizliğe işaret etmek isterim. Ayrıca 19-20 milyar 
liraya vasıl olan bir bütçe içerisinde çok cüz'i mik
tarlarda yapılan bir avans tevziatının hayat pa
halılığını etkiliyeceği, müessir bir şekilde artıra
cağı görüşüne Hükümet olarak katılmadığımızı 
ifade etmek isterim. 

Yine bir Sayın Senatör, «Hükümetin hangi 
bahane ile bunu Yüce Meclisin huzuruna getirdi
ğini bilmiyoruz» şeklindeki mütalâasına da de
ğinmek istiyorum: 

Sayın senatörler; 
Biz bunu bir bahane ile veya bir yasağı sav

ma gayreti içerisinde Yüce Meclislere getirmiş 
değiliz. Hükümet olarak İktisadi Devlet Teşek
küllerinde, belediyelerde, Özel İdarelerde vazife 
görmekte bulunan fedakâr memurlarımıza da, dü
şünülen Avans Kanunundaki gibi, bir tediyenin 
yapılmasını elbette istemekteyiz. Elbette bunun 
karşısında olmamız mümkün değildir. Ancak 470 
milyon Devlet Personel Kanunu tatbikatı bakı
mından bütçeye konmuş ve bütçe imkânları, ma
alesef, bu suretle tahassul etmiş bulunmaktadır. 
Kaldı ki, Devlet Personel Dairesi,Personel ıKanu
nu nda da ifade edildiği gibi, İktisadi Devlet Te

şebbüsleri ve diğer kuruluşların Personel Kanunu 
bakımından da çalışmaya başlamış bulunmakta
dır. Onların meseleleri de bu çakmaların ikmali 
halinde elbetteki ifa edilmiş olacaktır. Özel İda
relerde filhal 16 bin, belediyelerde 44 880 ve bele
diyelerde yevmiyeli personel olarak 5 897 ki ceman 
50 777 ve İktisadi Devlet teşebbüslerinde 119 542, 
yevmiyeli de 3 382 ki, bu tarh edildiği takdirde, 
116 160 kişi çalışmaktadır. Bu tasarının bâzı sayın 
senatörlerin mütalâaları veçhile bunlara teşmili 
halinde yapılan hesaba göre mahallî idareler de 
çalışan vazifeliler bakımından 82 milyon liraya 
ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışanlara 156 
milyon ki, ceman 238 milyon lira daha ödeneğe 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

Ancak bu seneki 1966 bütçesinde bu imkân 
maalesef mevcut değildir. Askerler hariç 657 sa
yılı Kanunun kapsamına giren memurların sa
yısı ise 368 bindir. Bir Sayın Senatör hanım 
tasarının tâdil edilmiş bulunduğunu hâkim, 
savcı ve yardımcıları ile bu sınıflardan sayı
lanlar ve üniversite öğretim üyeleri ile yardım
cılarının, Sayıştay mensuplarının, subay ve 
astsubayların buna ayrıca ithal edilmiş bulun
duğunu ifade buyurdular. Bu noktai nazar va
rit değildir. Aslında tasarıda olduğu gibi ge
nel ve katma bütçelerden maaş alıp da vazifeli 
bulunanlar hükmünü Komisyon tavzih etmek 
suretiyle âdeta haşiv bir muamele yapmak su
retiyle bunların içerisine kimlerin girdiğini 
ifade ederek bu madde hükmünü vuzuha kavuş
turmak istemiştir. Yoksa sevk edilen kanun ta
sarısında mevcudolmıyan bir kısım vazifeli 
memurları yeniden kanunun şümulüne ithali ba
his mevzuu değildir. 

Yine bir Sayın Senatör, bu tasarının yılba
şı gibi, bayram gibi, Ramazan gibi önemli 
günlerde memurları âdeta iyi günlerde avut
mak veya bir teselli mükâfatı verme bakımın
dan getirilmiş bulunduğunu ifade ettiler. Bu 
beyanın haksızlığına işaret etmek isterim. Eğer 
mütalâayı serd eden arkadaşlarımız kendileri
ne tevzi edilmiş bulunan tasarıyı tetkik etmiş 
olsalardı tasarının 19.7.1966 tarihinde yani 
Temmuz ayının ortalarında sevk edilmiş oldu
ğunu tesbit ederler ve bu suretle haksız ve yer
siz bir beyanda da bulunmazlardı. 

Bâzı senatörler Millet Meclisi üyelerinin bu 
kanun muvacehesindeki durumlarına işaret 
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ettiler, sordular. Bu hususta da izahat arz etmek ı 
isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin ödeneklerini tesbit eden bir sayılı Kanu
nun 1 nci maddesi, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 236 ncı maddesi ile değişti
rilmiştir. Bu hükme göre T.B.M. Meclisi üye
lerinin ödeneklerinin aylık tutarı Devlet Me- | 
murları Kanunu ile tesbit olunan en yüksek 
göstergenin tutarıdır. T.B.M. Meclisi üyeleri
nin yolluklarının aylık tutarı yukardaki fık
raya göre tesbit edilen ödeneklerinin aylık tuta
rının yarısına müsavidir. Bu fıkralarda yazılı 
ödenek ve yolluklarının tediyeye esas olan tu
tarları her bütçe yılı Devlet Memurları Kanu
nunun 154 ncü maddesinde yazılı kat sayının 
uygulanması suretiyle hesabolunur. 

Saym senatörler, memurlara avans veril
mesini derpiş eden bu kanun ile verilecek 
avanslar ileride Devlet Memurları Kanunu uy- I 
gulandısh zaman tesbit edilecek katsayıya göre 
tesbit edilecek aylık tutarlarından mahsubcdilc-
eeğine göre bu avansın yollukların tesbitindo 
de nazarı itibara alınması lâzım geleceği ilgili 
mütehassısları tarafından da mütalâa edilmek 
teclir. 263 sayılı Kanun gereğince zamma esas 
olan aylık ve ücretlerden 7244 sayılı Kanunun 
1 nci ve 5 nci maddelerinde gösterilen cetvel
lerde yazılı tutarlar kastedilmiş bulunmaktadır. I 
Bu suretle saym üyelerin kanunun kapsamı I 
hakkındaki şahsi mütalâalarını bir tarafa bırak- I 
mak ve o konuda kendilerinin takdirine müs
tenit beyanlarına cevap vermemek, ancak me
selenin esası bakımından gerekli gördüğüm 
izahatı Yüce Senatoya arz etmiş bulunmakta
yım. Bunun dışında teknik hususlarda Yüce I 
Senatonun soracağı sualleri Maliye Bakanlığı- I 
nm teknik elemanları burada emrinizde cevaba 
amadediler. Yüce Senatonun muhterem üyelerini 
hürmetle selâmlarım efendim. (Adalet Partisi 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir. Maddelere geçmeden evvel 
kanunun tümünü ilgilendiren ve Komisyona 
iadesini kapsıyan bir takrir vardır. Onu oku
tup oylarınızla neticeyi istihsal edeceğim. 

Senato Başkanlığına I 
1966 bütçesine konan 470 milyon liranın, 

adaletli ölçüler içerisinde istihkak sahipleri 
arasında bölüştürülmesini ve fakat bu paranın | 

i bütüniyle yine memurlar adına ve yararına bir 
yatırım teşebbüsü kurulmasını araştırıp, ka
nun tasarısını bu yolda yeniden kaleme almak 
amaciyle tasarının Komisyona iadesini arz ve 
teklif ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
| Kadri Kaplan Mucip Ataklı 

BAŞKAN — Takrir, kanunun Komisyona 
iadesini, takrirde yazılı olduğu veçhile kapsa
mının değiştirilmesi yönünden iadesini ta-
lebetmektedir. 

Takrir üzerinde görüşmek istiyen saym üye ? 
Yok. Takriri oylarınıza arz ediyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul. edilmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
Kanun 

Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun malî hükümlerinin uygulanacağı ta
rihe kadar, bu kanunun 236 ncı maddesi kap
samına girenlere ve genel, katma bütçeler ile 
bunlara bağlı döner sermayelerden ve kefalet san
dıklarından maaş ve ücret alan memur ve hiz-

I metlilere, hâkini, savcı ve yardımcıları ile bu 
sınıflardan sayılanlara, üniversite öğretim üye-

I leri ile yardımcılarına, Sayıştay mensuplarına, 
subay, astsubaylar ve 6320 sayılı Çavuş ve uz
man çavuş Kanunu, ile 635 sayılı Uzman Jan
darma Kanununa göre ücret ve aylık alanlara, 
263 sayılı Kanun gereğince zamma esas olan 

I aylık ve ücretlerinden her ay aşağıdaki oranlar-
I da avans suretiyle ödeme yapılır. 

Aylık veya ücret Oran 

1 100 — 2 000 % 10 
100 — 950 % 15 

Bu kanunun yürrülüğe girdiği tarihte her ne 
sebeple olursa olsun görevlerinden ayrılmış bu
lunanlar 1 nci fıkraya göre yapılan ödemeden 
istifade ederler. 

Sürekli görevle yabancı memleketlerde bu
lunan ve emsali aylık alan memurlar ile aynı 
yerlerde istihdam olunan hizmetliler bu kanun 
hükümlerinden istifade edemezler. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işten 
el çektirilmiş. Bakanlık emrine alınmış veya 
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kadrosunun ilgası doiayısiyle açıkta kalmış bu
lunanlar istihkakları miktarına güre bu madde 
hükmünden istifade ederler. 

Avans, münhasıran esas aylık veya ücretlere 
uygulanır. Ek görev ve diğer namlarla verilen 
istihkaklara teşmil edilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifin
de bulunan 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, Heyeti Umu-
miyenin almış olduğu karara göre 10 dakika sa
yın üyelere konuşma hakkı verilmiştir. 

Sekiz takrir vardır. Madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üyelerden evvelce görüşme
miş olanlara söz hakkı mahfuzdur. Çünkü He
yeti Umumiyenin almış olduğu karar gereğince 
her madde üzerinde sayın üyelere konuşma hak
kı verilirse beş maddede 50 dakika eder, alman 
karara aykırı olur. Yalnız takrirlerde konuş
mamış olan sayın üyeler arzu etiklcri takdirde 
evvelce almış olduğumuz karar gereğince kendi
lerine söz verilebilir. 

(Böyle bir karar yok sesleri) 
Yar efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
G57 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 

kanun tasarısının 1 nci maddesine aşağıdaki fık
ranın ilâve edilmesini arz ve teklif ederim. 

İlâve 
Senatör ve milletvekilleri bu kanundan fay

dalanamazlar. 
M araş 

Ahmet Tevfik Paksu 

Cumhuriyet Senatosu Başkan 1 ığına 
(TÖrüşühnekte olan (Devlet Memurları Ka

nununa ek kanun tasarısı) ııııı birinci maddesi
nin ve isminin tâdil edilerek, bütün memurların 
zamdan faydalanmalarını sağlıyacak şekilde de
ğiştirilmesi için tasarının Geçici Komisyona iade 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koçaş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1 nci madde 6 nci satırındaki (maaş ve üc

ret alan) ibaresinden sonra (veya bu sayılanlar 
dışındaki bütçelerden maaş ve ücret al malda be
raber, kanunen bakanlıklar teşkilâtına bağlı bu

lunan) ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ede
rim . 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Mucip Ataklı Kadri Kaplan 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 

kanun tasarısı 1 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun malî hükümlerinin uygulanacağı tari
he kadar, genel veya katına bütçelerden veya 
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardan 
veyahut kefalet sandıklarından maaş ve ücret 
alan memur ve hizmetlilerin; hâkim, savcı ve 
yardımcıları ile bu sınıflardan sayılanların; üni
versite öğretim üyeleri ile yardımcılarının; Sa
yıştay mensuplarının, subay ve astsubayların ; 
6320 sayılı Çavuş ve uzman çavuş Kanunu ile 
635 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre üc
ret ve aylık alanların; il özel idareleri ile bele
diyeler personelinin; İktisadi Devlet Teşebbüs
leri memur ve hizmotlilcıünin; emekli, dul ve ye
tim maaşı alanların; maaş veya ücret tutarı 
950 liraya kadar olanlarına, her ay yüzde onbeş 
avans verilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her 
ne sebeple olursa olsun görevlerinden ayrılmış 
bulunanlar 1 nci fıkraya göre yapılan ödemeden 
istifade ederler. 

Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulu
nan ve emsalli aylık alan memurlar ile aynı 
yerlerde istihdam, olunan hizmetliler bu kanun 
hükümlerinden isti iade edemezler. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işten 
el çektirilmiş bakanlık emrine alınmış veya kad
rosunun ilgası dolayısiyle açıkta kalmış bulu
nanlar istihkakları miktarına göre bu madde 
hükmünden istifade ederler. 

Avans, münhasıran esas aylık veya ücretlere 
uygulanır. Ek görev ve diğer namlarla verilen 
istihkaklara teşmil edilemez. 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 

kanun tasarısının 1 nci maddesine aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa Denizli 
Saffet Ural Hüseyin Atmaca 

— 598 — 
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1 nci maddeye eklenmesi teklif edilen fıkra : 
Özel idare, belediye, İktisadi Devlet Teşek

külleri personeli ile emekli ve dul yetim aylığı 
alanlar yukarda, fıkralar hükümlerinden fay
dalanır. Bu maksatla sözü geçen daire ve ku
rumların yetkili kurulları 1966 yılı bütçesinde 
aktarma yapmaya, 1967 yılı bütçelerine Ödenek 
koymaya yetkilidirler. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan 874 Sıra Sayılı 

kanun tasarısının 1 nci maddesinin İktisadi 
Devlet Teşekkülleri, belediye ve özel idarelerin 
de faydalanmalarını temin maksadiyle madde
nin komisyona iadesini arz ederiz. 

Samsun Konya 
_ . Rıza İsıtan. Ahmet Onar 

Konya Konya 
Sedat Çumralı Mustafa Dinekli 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununa ek kanun tasarısının 1 nci mad
desine ; özel idareler, belediyeler ve İktisadi 
Devlet Teşekkülleri memurlarının da dâhil edil
mesini arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Ağrı 
Sami Turan Salih Türkmen 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki belirttiğim gerekçe dolayısı ile 

Geçici Komisyonun 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa ek kanun tasarısının 1 nci maddesi
nin son fıkrasının sonuna aşağıdaki fıkranın ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Şükran Özkaya 

Gerekçe : 
Personel rejimimiz, 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanunu, yargıçlar, üniversite öğretim üye
leri, Askerî Personel, belediye ve mahallî idare
ler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri kanunları ve 
Emekli Sandığı kanunları ile bütünlük arz eder. 

Malî imkânsızlıklar, prensipleri ihlâl edemez. 
1 nci madde, 657 sayılı Kanunun kapsamına gi
ren bâzı bakanlıkların (Köy İşleri, İmar ve İs
kân, Bayındırlık, Tabiî Kaynaklar gibi) bir 
kısım personelini ihtiva etmemektedir. 

657 sayılı Kanunun kapsamına girmiyen bâ
zı personel de, bu haktan haklı olarak istifade 
etmektedir. İki: seneden beri fiyatlar yüzde 15 
artmış para iştira gücünü kaybetmiştir. 

Verilecek avans aradaki bu farkı dahi karşı
lamamaktadır. İktisadi Devlet Teşekkülleri ile, 
bilhassa, maaşları çok düşük olan mahallî ida
reler, belediyeler personelinin de zamdan istifa
desi sosyal adalet ilkesinin gereğidir. 

Esasen bu avansın personel reform prensip
lerine de cevap vermiyeeeği aşikârdır. Geçici 
Komisyonun 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna ek kanun tasarısının 1 nci maddesinin son 
fıkrasının sonuna ilâve edilecek metin. «Yukar-
daki hükümler İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
mahallî idareler memurlarına da uygulanır» 

BAŞKAN — Takrirleri aykırılık derecelerine 
göre okutup oylarınıza arz edeceğim. Sayın Ko-
çaş ve Sayın Işıltan,. Sayın Ahmett Onar, Sayın 
Sedat Çumralı ve Sayın Mustafa Dinekli tarafın
dan verilmiş takrirler komisyona iadesini ihtiva 
etmekte ve en aykırı bulunmaktadırlar. Tekrar 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Sadi Koç/aş'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Takrir üzerimde konuşmak isti-

•yen üye yok. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Rıza Isıtan ve arkadaşlarının önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN —• Takrir üzerimde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Sadık Artukmaç'ın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Sayın önerge sahibi evvelce gö
rüşmüş ve fikirlerini izah etmiş olduğu cihetle 
takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın özkaya'nm münhasıran eklenmesini is
tediği fıkrayı okutuyorum, gerekçesi evvelce okun
muştur. 

(M. Şükran Özkaya'nm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, okunan bu fıkra
nın birinci maddeye ilâvesini arzu etmektedir. 
Görüşmek istiyen yok. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kalbul buyuranlar... Kalbul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 
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(Ahmet Tevfik Pafcsu'nun önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Takrir üzerimde görüşmek isti-
yen sayın üye yok. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
memiştir efendim. 

(Saffet Ural ve Hüseyin Atmacanın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
memiştir. 

Her ne kaidar bu takrirler daha evvel oyla
nanlarla aynı mahiyette iseler de kıısmen ayrı ya
zıldığı için oylarınıza arz etmek suretiyle birkaç 
dakikanızı almış olacağız. 

' ' (Mucip Ataklı ve Kadri Kaplan'm önergesi 
tekrar' okundu.) 
' BAŞKAN -— Sayın Kaplan takrirlerini izah 
etmişlerdir. On dakikalık müddetlerini kullanmış
lardır. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kanım, müsaade buyurursanız iki kelime ile ye
rimden bir hususu ifade etmek istiyorum. (A. P. 
sıralarından', etsin etsin, sesleri) 

BA$KA.N — Buyurunuz, Sayın Ataklı'nın ye
rine buyurunuz Sayın Kaplan. 

jKADRt KAPLAN,(Tabiî Üye) — Efendim, 
bu tekliflimi Genel Kurula arz ettim. İki tip şey 
için, belediye ve Hükümet doktorlariyle vergi tem
yiz ve -itiraz komisyonlarındaki memur ve mali
ye -memurları iki tipik misaldir. İltifat edilirse 
yüzde'ayarım. daiM'değiştirecek durumda değildir. 
Eğer Meclise gitmesi telâfisi kabil olmajz bir du-
ruımd'a değilse muhterem' arlkadaşlarıının kabul 
etmesini rica ediyorum. 

:: @AŞKAN- — >• Sayın Kaplan kürsüden vâki 
izaıhiatına jılâyeten oturdukları yerden açıklama
larını yaptılar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.., Etmiyenler... Kaibul' edilmemiş
t i r ^ , , : . ; ! - > - / • , ' • • • I : . - » . ' •••-•:• .: • 

(Sami Turan, Salih Türkmen ve Salim Ha-
ze^ğ^'um-önerıgeşi.tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti-
yen: yofe Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.,.. Etkiyenler... Kabul edilmemiştir. 

; j , .Ta^rirlçr bitmiştir./Birinci .maddeyi oylarını
za,, ,arz ,edifyorumt>iKabruL edenler..; Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. ; " : : : - •; 
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MADDE 2. — 1 nci madde gereğince avans 
olarak ödenecek olan miktarlar Genel Muhasebe 
Kanununun avansa mütaallik hükümlerine tabi 
değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen, yok. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDİ] b\ — Bu ödemeler hakkında 484 
sayılı Kanunun igeçici 2 nci maddesi hükümleri 
uygulanır ve her aya ait ödemenin vergisi ayrı 
olarak hesaplanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yeu sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaimi edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanuna göre yapılacak 
avans ödemelerinden 5484 sayılı Kanun gere
ğince; emekli keseneği kesilmez ve 22IJ sayılı 
Kanun gereğince tasarını L' bonosu tevkif atı ya
pılmaz. Avans 5434 sayılı Kanun ile Devlet 
Memurları Kanununun tatbikatında, müktesep 
bak sayılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyeıı sayın üye"» Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Ka'bul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kalbul edilmiştir'. 

MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun malî hükümleri uygulanıncaya 
kadar, İm kanun gereğince verilecek avanslar 
sayma ı ılıkla re a bütçeye gider yazılmak suretiy
le ödeneğe mahsubedilir. Avans ödeme ve mah
sup şekli Bakanlar Kurulunca tâyin ve tes-
-bit olunur. 

19(i(i malî yılında müterakim avansın öde-
HIC şekli ve zamanı Bakanlar Kuruluııca ay
rıca kararlaştırılır. 

Şu kadar ki, müterakim avansların en geç 
1 Haziran 1967 tarihine kadar ödenmiş olma
sı şarttır. 

BAŞKAN — M adide üzerinde görüşmek is-
tlyen sayın üye? Yak. Maddeyi oylarınıza arız 
ediyorum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edil misti i'. 

MADDE 6. — Bu kanun 1 . 8 . 1966 tari
hinden ımuteıber olmak üzere yayımlandığı ta
rihi takibeden aylbaşmda yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye"' Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul elımiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 



C. Senatosu B : 19 29 . 12 . 1966 O : 1 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
saym üye! Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Ka'bul •edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
saym üye? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Kanunun tümü açık oylarınıza 
arz edilmiştir. 

7. — SEÇİMLER 
1. -

secimi. 
Anayasa Mahkemesine bir asıl üye 

2. — "Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl 
üye seçimi. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi asıl üye 
seçimi ile Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl 
üye seçimine geçiyoruz. 

Daha evvel Başkanlık Divanının almış ol
duğu karar veçhile, her iki oylama da aynı za
mandı kürsüye ayrı ayrı iki kutu konmak sure
tiyle yapılacaktır. Oy pusulaları ve zarflar da
ğıtılsın. Tasnif Heyetini seçiyorum efendim. 

Saym Ali Rııza Ulusman? Divanda görev
lidir. 

Sayın Hulusi Söylemezoğlu, tasnif heyetinin 
birinci üyesi. 

Saym Safa Yalçuk, Heyeti umremi yed e de
ğiller. 

Saym Sarıgöllü, Tasnif Heyetinin ikinci 
üyeısi. 

Saym Mebrure Aksoley, yok. 
Sayın İhsan Topalıoğlu, yok. 
Saym Sadık Artukmaç, burada. 
Saym Saim Sarıgöllü, rahatsızdır. 
Saym Çumralı, yok. 
Saym Batur, yok. 
Saym Turgut, buradalar, tasnif heyetine. 
Oy pusudan dağıtılsın. 
Domin seçtiğimiz Anayasa Mahkemesine 

üye seçimi içindi. Şimdi Yüksek Hâkimler 
Kurulu için tasnif heyeti seçimi yapıyoruz. 

Saym Tevfik İnci? Yok. 
Saym Rıza Isıtan? Yok. 

Saym Necip Seyhan? Yok. 
Saym Osman Alihocagil? Buradalar. 
Saym Fahri Özdilek? Yok. 
Sayın Mehmet Camlıca? Yok. 
Sayın Celâl Er tuğ? Yok. 
Saym Ahmet Nusret Tuna? Buradalar. 
Sayın Ali Altuntaş.. (Rahatsız sesleri). Ra

hatsız, peki efendim, Saym Ali Altuntaş ra
hatsız olduğu içdn bir üye daha çekeceğiz. 

Saym Sadik Artukmaç? Buradalar. 
Saym Erdoğan Adalı ? Yok. 
Saym Orhan Akça? Yo'k. 
Saym Arif Hikmet Yurtseveri? Buradalar. 
Sayın Alihocagil, Saym Sadık Artukmaç 

ve Saym Arif Hikmet Yuıtsleven arkadaşları
mızda ikinci tasnif heyetine seçilmişlerdir. 

Kürsünün solundaki Anayasa Mahkemesi 
asıl üyeliği sepeti, sağ tarafındaki Yüksek 
Hâkimler Kurulu üye sepetidir. 

Oy verme muamelesine Saym Kemal Şeno-
cak'tan ıbaşlanacaktır. (Afyon Kara,hi,sar Üyesi 
Kemal Şenıo.cak'tan başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye? 
Oyunu kıılanmıyan saym üye? Ydk. 
Oy verme muamelesi bitmiştir. 
Avans Kanunu üzerinde oyunu kullanmıyan 

saym üye? 
Avans Kanunu üzerinde oyunu kullanmıyan 

sayın üye? Yok. 
Avans Kanunu üzerinde oy verme muame

lesi bitmiştir. 657 sayılı 13evle.t Memurları Ka
nununa ek kanun tasarısının oylamasına 123 
saym üye katılmış, 82 kabul, 37 ret, 4 çekimser, 
Salt çoğunluk sağlanmıştır. Tasarı kanunlaş
mıştır 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 
3. — Tunceli Üyesi Arslan Bora'nın; Cum-

hııriyct Senatosu Genel Kurul çalışmalarına bir 
hafta ara verilmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Çalışmalara bir hafta ara verilmesini 

ve teklif ederiz. 
Tunceli 

Arslan Bora 

arz 
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BAŞKAN —• Takrir üzerinde konuşmak is-
tiyen sayın üye? Yok. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kaboıl edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimine müte
dair olan 48 nci tur sonucunu arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesine bir asıl üye için 

29 . 12 . 1966 günü yapılan seçime (92) üye 
katılmış ve neticede ilişik listede adları yazılı 
zevat hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif heyeti 

Üye Üye 
Sivas Denizli 

Hulusi Söylemezoğlu Kemal Turgut 
Üye 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Fevzi Muhip Alperen 7 
Halil Ertem 1 
Hal.it Zarbım 80 
Boş 3 
BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulu asıl 

üye. seçimine ait 19 ncu tur sonucunu arz ediyo
rum ; 

Yüksek Başkanlığa^ 
Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye için 

29 . 12 . 1966 günü yapılan seçime (93) üye 
katılmış ve neticede ilişik listede adları yazdı 
zevat hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif heyeti1 

Üye Üye 
Osman Ali Hocagil A. Nusret Tuna 

Üye 
A. Hikmet Yurtsever 

Ali Kadir Alpay 
Mesut Alpbaz 
Bahattin Aydmol 
Ali Bedirhanoğlu 
Mustafa Hayri Çalgüner 
Kadir Danışoğlu 
Lütfi Erdemir 
Ruşen Genç • 
Yusuf İzzetin Güyer 
Mehmet Kaya 
Celâl Öncel 
Azmi Sağıroğlu 
Sebati Yalcın 

1 
1 
1 
1 
1 

77 
3 
1 
1 

17 
2 
2 

74 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamış
tır. Gündemimizde başka konu yoktur. Anaya
sa Mahkemesi asıl üyelik seçimine ve Yüksek 
Hâkimler Kurulu asil üyelik seeimin'e devam 
edilse dahi salt çoğunluk sağlanamryacağma 
Başkanlık Divanı kanaat getirdiğinden ve Yük
sek Heyetinizin aldığı karar gereğince 
10 . 1 . 1967 Salı günü toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. Hepinize hayırlı yıllar dile
rim . 

Kapanma saati : 18,35 

i>9« 

8. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, 15 ve 16 nc% kotalardan hangi tu
ristik tesislere ne miktarda tahsis verildiğine dair 
Turizm ve Tanıtma, Gümrük ve Tekel bakanlık
larından yazılı önergesi ve Gümrük ve Tekel Ba
kanı İbrahim Tekin'in cevabı (7/309) 

5 . 1 2 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Turizm ve Tanıtma 

ve Gümrük ve Tekel Bakanları tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına tavassutunuzu istir
ham ederim. 

Derin saygılarımla. 
Ankara Senatörü 

Yiğit Köker 
1. 15 ve 16 ncı kotalardan hangi turistik 

tesislere ve ne miktarda tahsis verilmiştir. Veri
len bu tahsislerden ne miktarı porselen eşyaya 
aittir? 
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2. Turistik tesisler için verilen tahsislerde 
ithal olunacak malın aidolduğu turistik tesisin 
amblemini taşıması mecburi olduğuna göre Tu
rizm ve Tanıtma Vekâletince bu mecburiyet 
kontrol edilmiş midir. Keza mezkûr tahsislere 
müsteniden yapılan ithalâtın seyri esnasında alâ
kalı gümrük mercilerince amblem mevzuunda bir 
kontrol yapılmış mıdır, kontrol yapılmışsa amb-
lemsiz malların yurda ithaline nasıl müsaade 
olunmuştur? 

3. Turistik tesisler için verilen tahsislerden 
7 500 dolarlık porselen sofra takımı tahsisinin 
Mehmet Külekçi, 500 bin TL. lık porselen biblo 
tahsisinin Lazar Aldıç, 500 bin TL. lık sofra ta
kımı tahsisinin Billûriş Firması, 1 milyon iki-
yüz bin TL. lık çay tabağı ve kahve fincanı tah
sisinin Hasan Başmısırlı, 7 500 dolarlık sofra 
eşyasının Sabahattin Çelikcan, 20 bin dolar-. 
lık porselen tahsisinin Mehmet Külekçi ve 131 
bin dolarlık çeşitli porselen tahsisinin de Ozkar 
Kol. Şirketi tarafından fahiş bedellerle satmalı-
narak yurdumuza fiilî ithalâtının yapıldığı doğ
ru mudur? 

4. Turistik tesisleri ihtiyacı için tahsis ya
pılan firmalardan tahsis belgelerinin veya ithal 
ettikleri malları başka firmalara satan firmalar
dan turistik belgeleri iptal olunarak haklarında 
kovuşturma yapılan firma var mıdır. Tahsisle
rini satan firmalar hakkında cezai ve idari ted
bir alınması düşünülmekte midir? 

5. Turistik tesisler için yapılan tahsislerin 
hileli şekilde el değiştirmesinde ve bu tahsislere 
müsteniden malların kontrolunda ihmalleri görü
len memurlar var mıdır, bunlar hakkında ne gibi 
bir muameleye tevessül olunmuştur? 

6. Bundan sonra yapılacak tahsislerin fahiş 
kârlar karşılığında el değiştirmemesi için ne gibi 
tedbirler alınmıştır? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 26.12.1966 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 693-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 8 . 12 . 1966 günlü ve 7010/2986 - 7/309 

sayılı yazıları : 
Ankara Senatörü Sayın Yiğit Köker'in yazılı 

olarak cevaplandırılmasını istediği önergesine ve

rilen cevap 3 nüsha olarak ilişikte takdim edil
miştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

İbrahim Tekin 

Sayın Yiğit Köker 
Ankara Senatörü 

Malûm olduğu üzere tahsisli ithal malları lis
telerindeki «Turizm ve turistik tesislerin ihtiyacı 
için lüzumlu maddeler» için yapılmış tahsis Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı emrinde bulundurul
makta ve gerekli işlemler bu Bakanlıkça yapılmak
tadır. 

Soruda söz konusu edilen hususlardan Bakan
lığıma ilişkin olanlar aşağıda açıklanmıştır. 

A) Uygulamalar sonunda görülen aksaklık
ları ortadan kaldırmak gayesiyle halen hazırlan
makta olan XVIII nci Kota çalışmalarında Ba
kanlığımca ileri sürülen başlıca iki konu bulun
maktadır. 

1. Bu Kota sıra numarasından yapılacak it
halât için T. C. Merkez Bankasınca düzenlenen 
ithal müsaadelerinde ithali istenilen eşyanın 
Gümrük tarife ve istatistik numaraları dışında 
giriş tavsifinin yapılmasına imkân bulunmamak
tadır. Bu sebeple aynı tarife numarasına giren 
ve fakat ithali asla istenilmiyen eşyanın da giriş 
işlemlerinin bu müsaadelerle yapılabildiği görül
müştür. 

Buna mâni olunmak üzere, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığınca T. C. Merkez Bankasına gönderilen 
ihtiyaç belgelerinin tasdikli birer örneğinin behe-
mahal ithal müsaadelerine bağlanması ve Güm
rüklerde bu iki belgenin birlikte muameleye ko
nularak ithal işleminin ancak böyle tekemmül et
tirilebileceği hususu önemle teklif edilmiştir. 

2. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı emrindeki 
bu Kotanın tevziinde, müesseselerce yapılmış ta
lepleri incelemek üzere bir komite toplanmakta
dır. Bu Bakanlığın dış ticaret rejimi tatbikatı 
ile yakından ilgili olmaması dolayısiyle ve idari 
bir zaruretle teşekkül ettirildiği tahmin edilen bu 
komitede Ticaret, Sanayi, Gümrük ve Tekel Ba-
kanlıklariyle Odalar Birliği ve Turistik müesse
seler temsilcileri bulunmaktadır. 

İdari zaruretle kurulmuş bu komitenin çalış
masına devanı etmesi gerekli görüldüğü takdir
de toplanma, müzakere, karar gibi konularda 
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belirli bir düzen" sağlanması temenni ve tesviye
sinde bulunulmuştur. 

B) Son devrede bu konuda Bakanlığım Tef
tiş Kurulunca el konulup yürütülen tahkikatlar 
mevcuttur. Henüz neticelendirilmemiş olanları 
da bulunduğundan bu bölümde yapılan açıkla
manın - tahkikatın selâmetle yürütülmesi bakımın
dan - şimdilik yani konuların adalet mercilerine 
intikaline kadar son derece gizli tutulması zaru
retini hassaten belirtmek isterim. 

1918 sayılı Kanuna 6829 sayılı Kanunla ek
lenmiş ek ikinci maddenin I I I ncü bendine te
mas eder görülen bu konular hakkında 1918 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi ile verilmiş yetkiye 
göre Bakanlığım müfettişlerince bu tahkikatlar 
yürütülmektedir. 

1. İstanbul'da Piyerloti Oteli ve IIotel Bo : 

ğaziçi adına verilmiş müsaadelerle Philco Marka 
246 aded ev tipi havagazı fırını getirilip piyasa
ya sürülmüştür. Perakende olarak satılmış olan
lar dışında bir kısmına el konulmuştur. 

İthalâtı mutemet sıfatiyle Demir Ilepyaz, 
Ort. Koli. Şrt. (Tersane Cad. 15/17 İstanbul) 
firması yapmıştır. 

2. «Ankara Palas» adına verilmiş müsaade-

t* * < 

lerle aşağıdaki eşyanın giriş işlemleri yapılmış 
veya yapılmakta bulunmuştur. 

a) İzmir Giriş Gümrüğünde muamelesi yü
rütülen 64 800 aded tabağı ile birlikte kahve 
fincanına yaptığı ikinci muayene sırasında Ba
kanlığım Müfettişliğince el konulmuştur. 

Bu ithalâtı da mutemet sıfatiyle yine Demir 
Hepyaz Firması yapmakta bulunmuştur. 

Bu sebeple yapılan incelemeler sonunda ise; 
b) İstanbul Giriş Gümrüğünden 12 240 

aded camdan tabak, tuzluk ve biberlik; 
c) İzmir Gümrüğünden 82 800 aded su bar

dağı ; 
d) Kuşadası Gümrüğünden 1 360 aded va

zo ve küllük; 
İthal edildiği anlaşılarak tahkikatın bu yön

den genişletilmesi yoluna gidilmiştir. 
C) Turistik tesislere bu kotadan yapılan tah

sisler ile ithal edilen eşyanın tahsis gayesine uy
gun olarak kullanılıp kullanılmadığı hususunun 
- verilmiş talepnameler ve düzenlenmiş ihtiyaç 
belgelerine dayanılarak - Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığınca kontrolü gerekir bulunmaktadır. 

Bilgilerine sunarım. 
İbrahim Tekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

>»» i t 
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Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(T asan kanunlaşmıştır, )' 

TABÎÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macilt Zer en 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenlıer 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
129 
128 

1 
0 

54 
0 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğl'u 

BURDUR 
ü. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Delivcli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcab 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım. 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan' 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 
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OEDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
2le ki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Rcfct Rendeci 
Fethi Tevetoğlu. 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğiu 
Mucip Ataklı 
Emanııllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet Öz güneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çckemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri M'umcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

[Reddeden] 

AĞRI 
Salih Türkmen 

[Oya katılmıy anlar] 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Cağiıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Nizamcttin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden (1.) 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

NEVŞEHİR, 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Sadi Koçag 
Âdil Ünlü 

TOKAT 
Zihni Bctil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

URFA 
İ. Ete m Karakapıeı 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
TevL'ik İnci 

CA SEÇİLEN ÜYELER 
CUMIIURBAŞKANIN-
Ccvat Açıkalm 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Ün er 
Suad Hayri Ürgüplü 

• * • * -
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa bağiı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHlSAR 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 129 

Kabul edenler : 128 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 54 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlü 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügilı 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtf< Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Öz erdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlıı. 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteışeoğiu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
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NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. 1 ̂ nver Işıklar 
Rıza İsıtan 
Rofet Rendeci 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Cemal Gürsel 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Kâmil Karavclioğiu 
(İ. Ü.) 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

Fethi Tevetoğlu 
SİİRT 

AlHİurrahman Kavak 
SİNOP 

Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekcmoğlu 
Riıat üçten 
Ziya Önder 
liulfisi Söyllem ezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri M'ıımcuoğlu. 

[Reddeden] 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
TRABZON 

Reşat Zaloğlu 
TUNCELİ 

Arslan Bora 
URFA 

Kasan. O rai 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

AĞRI 
Salih Türkmen 

[Oya kaülmıy anlar] 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nam i Şercıhaııoğlu 

BURSA 
î. Sabrı Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp TTatunoğlu 

GAZİANTEP 
Nizamettin. Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Güııdoğan 
Ekrem Özden (İ.) 

İZMİR 
Cahit Oku re r 

İCAR S 
Sırrı Atakıy (Bşk. V.; 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Muhittin. Kılı e 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Ferit Alpisken.de r 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akit! Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Ar tur. 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Sadi Koç ağ 
Âdil Ünlü 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

URFA 
İ. Eteni. Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
TevEik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Acıkalın 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Osman Koksal. 
Cemal. Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Ün er 
Suad Hayri Ürgüplü 
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1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkaııat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlıı 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zercn 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 132 

Kabul edenler : 132 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 51 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunlıasanoğl'u 

BURDUR 
ü. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
£iva Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Oizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Delivcli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügiİ! 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztüıkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okur e i' 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 
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MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

Rıza Isıtan 
SÜRT 

Abdurrahman Kavak 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hücaoğlu 
Reşat Zaioğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmac 

[Oya katılmıyanlar] 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğiu (B.) 

GAZİANTEP 
Nizamcttin Özgül 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden (İ.) 

KARS 
Sırrı Ataky (Bşk. V.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Ferit A.lpiskender 

NEVŞEHİP, 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

SAKARYA 
Osman Salihoğl'u 
Mustafa Tığlı 

İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Sadi Koç.aş, 
Âdil Ünlü 

SAMSUN 
Roıet Rcndeci 
Fethi Tevetoğlu 

TOKAT 
Zihni Betü 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
İ. Ete m Karakapıcı 

VAN 
Fcrid Melen 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
(Jevat Açıkalm 
ÖniPi' E rg im 
En ve i* Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin T üzün 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 
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1966 yılı Kalkınma İstikrazı hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasan kanunlaşmıştır.)^ 

TABİÎ ÜYELER 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şcnocak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

Üyo sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katlim ıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
129 
123 

3 
3 

54 
0 

[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlü. 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altaıı 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM J-j J-VZJ KJ _LL LJ İ M 

Osman Alihoeagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügill 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüş oğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazcr 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 

Mustafa Din ekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 
Haldun Mcntaşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
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Rıza Ilıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎIRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlıı 
Rifat Öçten 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emaımllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URPA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Mucip Ataklı 
Haydar Tunçkanat 

[Çekinserler] 

TABU ÜYE 
Selâhattin Özgür 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hasan Kangal 

[Oya katilmıyanlar] 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİTLİS 
Z. Nam i Şeref hanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Salim Hazcrdağiı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden (1.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligill 
Sami Turan 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER, 
Lûtfi Akadk 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Erg ün 
Sadi Koçaş 
N. Zerin Tüzüıı 
Âdil Ünlü 

(Başkan) 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
TOKAT 

Zihni Betili 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
URFA 

İ. Etem Karakapıcı 
VAN 

Ferid Melen 
YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal. Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek: kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasan kanunlaşmıştır.)1 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 123 

Kabul edenler : 82 
Reddedenler : 37 

Çekinserler : 4 
Oya katı lmıyanlar : 60 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADİYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaç! ı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit 2eren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kökcr 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhaııgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Tiirkcr 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzun hasano ğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Km ay tür k 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nalıit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Sclâhattin O.izrelioğlıı 

EDİRNE 
Tahsin Ban guoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Edip S om un oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 
Gavsi Uça gök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

. GÜMÜŞANE 
Abbas Oilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

M. Tekin Ar]burun 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rilat Öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil) 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İşmefı 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Sücrsan 
Refik Ulusoy 

M AR AŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

Haldu n Menteşeoğlıı 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Eşref Ayhan 
RİZE 

O. Mecdi Ağım 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Refet Rendeei 
Fethi Te veto ğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. lû t f i Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK -
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Âdil Ünlü 
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[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muza i f e r Yrurd a kul er 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BURSA 
Saffet Ural 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Cemal • Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Mehmet Ha zer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Mustafa Din ekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tcvfik Paksu 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kum ruhi 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

[Çekinserler] 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğhı 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
N. Zerin Tüzün 

TABİÎ ÜYELER 
Fahri özdüek 
Selâhal tin Özgür 

BURSA 

Cahit Ortaç 

/ Oya katılmıy anlar] 

ERZİNCAN 

Vehmi Bay.soy 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çel eh i 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoyt rak 
Suphi Karaman 
Mehmet Öz gün eş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Malım ut V ural 
İsmail Yetiş 

ARTVİN 
Vehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğl ıı 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağiı 

ERZURUM 
Sakıp Hatuııoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

SAMSUN 
M. İhsan Topaloğhı. 

İSPARTA, 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Halûk Berkol 
Vikret Giindoğan 
Ekrem Özden (İ.) 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ah mel, Nusrct Tuna 

KONYA 
Sedat Çıımrah 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Veril; Alpiskcnder 

Al A UDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun -
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret; Bayhan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdıırraîu>ıan Kavak 

SİVAS 
Rıfat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URVA 
İ. Etem Karakapıcı 

VAN 
Verid Melen 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Ün er 
Suad Hayri Ürgüplü 

• * • > -
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

19 NCU BİRLEŞİM 

29 .12 .1966 Perşembe 

Saat : 14,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/292; Cumhu
riyet Senatosu 1/700) (S. Sayısı : 870) [Dağıt
ma tarihi : 27 . 12 . 1966] 

X 2. —• İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/298; Cumhuriyet Sena
tosu 1/699) (S. Sayısı: 871) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1966] 

X 3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/299; Cumhuriyet Senatosu 1/698) (S. Sa
yısı: 872) [Dağıtma tarihi: 27 . 12 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 





Dönem : 1 ö"7ft 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : © / U 

Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 1/292; Cumhuriyet Senatosu 1/700) 

T. a. 
Başbakanlık 10 . 12 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-462/7127 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANİ AĞ İNA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
8 . 12 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinin kuruluş kadroları 9 . 8 . 1966 tarih ve 779 sayılı 
Kanımla yürürlüğe girmiş 'bulunmaktadır. 

1966 malî yılı sonuna kadar kadroların gerektirdiği ödenek ile diğer giderleri karşılamak 
üzere gerekli görülen ödeneğin alınması için bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 26 . 12 . 1966 

Esas No: 1/292 
Karar No: 17 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilen (Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) ilgililer ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de ka
tılması ile incelendi ve görüşüldü : 

Gerekçede geniş bir şekilde izah edilmiş bulunan hiususlar Komisyonumuzca da yerinde görül
düğünden tasarı, maddeleri ve bağlı cetvelleriyle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek' ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Başkanvokili Sözcü Kâtip 
Aydın Aydın Sakarya Bolu 

/. Sezgin İ. Cenap Ege N. Bay ar II. 1. Cop 
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Adıyaman 
M. A. Ata!a 

Cumhurbaşkanınca 
E. Üner 

Eskişehir 
M. t. Angı 

Kayseri 
A. A. Hacıpusıu 

Ordu 
A. II. Onat 

I 

s. ü. 

ğiu 

A !i kara 
il. T. T ok er 

Corum 
.1. (Jetin 

içel 
(A T. Okyayuz 

Kayseri 
M. Yüceler 

Rize 
E. Y. Akra I 

Trabzon 
. 1 . /. JÜrincioğlu 

Ankara, 
T. Kapardı 

Edirne 
/. Ertem 

İ stii u bul 
Söz hakkını mahfuzdur 

*Sy. Artll 

Kocaeli 
L. T ok oğlu. 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

Bursa 
A. TürkeJ 

Erzu rum 
C. önder 

İstanbul 
M. Güren 

Konya 
.1/. İV. Kalaycı 

Tabiî Üye 
\I. Özgüne* 

HÜKÜMET TASARISI 

Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun tasarısı. 

•MADDE il. — Ankara Üniversitesi »1066 yılı 
Bütçe Kanununa 'bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı (Eği
tim Fakültesi) adı altında (yeniden açılan ter
tiplerine T90 000 lira olağanüstü 'ödenek konul
muştur. 

MADDE i2. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvele ili
şik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş
tir. 

MADDE ı3. — Ankara Üniversitesi 19'66 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72 000 '(özel gelirler) bölümünün 72 400 (Ge-
'çen yıldan devreden nakit) maddesine (190 000) 
lira eklenmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe 'girer. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun tasarısı. 

MADDE 1. — Tasarının (1 nci maddesi ay
nen kaibul edilmiştir. 

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

MADDE ı3. — ITasarının o ncü maddesi ay
nen kaibul edilmiştir. 

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 870) 
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Hükümetin tasarısı 

MADDE 5. — (Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim (Bakanları yürütür. 

8 . 12 . 1966 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
t. S. Çağlayangil 

Milli Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
7. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
1. Deriner 

Turizm ve Ta. Bakanı V. İmar ve İskân Baıkanı 
II. Dinçer II. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
S. 0. Avcı 

Kanma Bütçe Komisyonunun kalbul ettiği metin 

MADDE (5. — Tasarının S nci maddesi ay
nen 'kalbul edilmiştir. 

Cetveller 

Tasarıya ıbağlı 1 ve 2 sayılı cetveller aynen 
kabul edilmiştir. 

(\ Senatosu (S. Sayısı : 870) 
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Bölüm Madde 

Hükümet tasarısına bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 

(A/ l ) 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 

Bölüm toplamı 

Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları ile uzmanlar aylıkları 

ÜCRETLER 
12.210 Hizmetliler ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR 

12.310 Çocuk zammı 
12.340 Tedavi gideri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.430 Konferans ücreti 

TAZMİNATLAR 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.590 Üniversite tazminatı 

YOLLUKLAR 

Yönetim yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

Diğer yolluklar 
12.841 Tedavi yolluğu 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLER! 

13.410 Posta - Telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

Bölüm toplamı 

Lira 

160 850 

106 921 

14 715 
92 206 

14 040 

8 639 

500 
250 

7 889 

3 000 

27 500 

500 
27 000 

750 

500 

250 
22 300 

20 500 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

1 000 

500 
500 
800 

300 
500 

C. Senatosu (S. Sayısı : 870) 
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ödeneğin çeşidi 

14.000 

16.000 

35.000 

HİZMET GİDERLERİ 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ 
16.710 Temsil giderleri 

(A/3) 
SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YARDIMLAR 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

Kesim toplamı 

Lira 

5 000 

5 000 

250 

250 

(A/ l ) toplamı 188 400 

Bölüm toplamı 1 600 

1 200 

35.648 Talebe kantinine yardım 600 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 600 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZE
Rİ TEŞEKKÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği için yardım 400 

Genel toplam 190 000 

Derece 

[2] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin Ncv'i 

2 
9 
6 
4 
8 

10 
11 
10 

Daktilo (Yabancı dil bilir.) 
Daktilo 
Memur (Teksirci) 
Teknisyen 
Santralci 
Dağıtıcı 
Hademe 
Bekçi 

Aded Ücret 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 

1 100 
400 
600 
800 
450 
350 
300 
300 

»:>-«-« 

C. Senatosu (S. Sayısı : 870) 





Dönem : 1 Ö T İ 
Toplantı : 6 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : © / I 

İs tanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı Bütçe K a n u n u n a bağlı ( A / l ) 
ve ( A / 3 ) işaretl i cetvel lerde değişiklik yapı lması hakk ında kanun 
tasarısı ve K a r m a Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1 /298 ; 

Cumhuriyet Senatosu 1/699) 

T. C. 
Başbakanlık . 17 . 12 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-485/7270 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına arzı Bakanlar 
Kurulunca 25 . 12 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «istanbul Teknik üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı», gerekçesi ve eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

İstanbul Teknik Üniversitesinin çeşitli hizmetleri için 1959 ve 1964 yıllarında tahakkuk etmiş 
olup mezkûr yıl bütçelerinin ilgili tertiplerinde ödenek bakiyesi bulunmaması sebebiyle ödenemiye-
rek (Karşılıksız borç) mahiyetini almış bulunan borçların tasfiyesi maksadiyle adı geçen Üniver
site 1966 yılı Bütçesinin tasarrufu mümkün görülen tertiplerinden (200 018) liranın (Geçen ve eski 
yıllar karşılıksız borçları) adı ile yeniden açılacak maddeye olağanüstü ödenek olarak aktarılma
sına zaruret bulunmaktadır. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No: 1/298 
Karar No: 46 

26 . 12 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilen (İstanbul Teknik Üniversitesi 1!)6() yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) ilgililer ve Ma
liye Hakanlığı temsilcilerinin de katılması ile incelendi ve görüşüldü : 

Gerekçede geniş bir şekilde izah edilmiş bulunan hususlar Komisyonumuzca da yerinde görül
düğünden tasarı, maddeleri ve bağlı cetveli ile birlikte aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Aydın 

/ . Sezgin 

Adıyaman 
il/. A. At alay 

Cumhurbaşkanınca S. İt. 
R. tiner 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Kayseri 
. L. A. Ilacıpaşaoğlu 

Ordu 
A. 11. Onat 

Başkanvckili 
Aydın 

/'. Cenap Ege 

Ankara 
İL T. Tokcr 

Çorum 
A. Çetin 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Kayseri 
M. Yüceler 

Kize 
E. Y. Akcal 

Trabzon 
A. İ. Birincioğlu 

Sözcü 
Saka rya 
N. Bay ar 

Ankara, 
T. Kapaniı 

Edirne 
/ . Ertem 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuzdur 

*S'. Arcn-

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Tabiî Üye 
H. Küçük 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

Kâtip 
Bolu 

II. İ. Cop 

Bursa 
A. Türkel 

Erzurum 
(•'. Önder 

İstanbul 
M. Güven 

Konya 
.1/. N. Kalay e 

Tabiî Üye 
M. Özgün es 

O. Senatosu (S. Sayısı : 871) 



HÜKÜMET TASARISI 

istanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerinden 
200 018 lira düşülerek (A/3) işaretli cetvelin 
36.000 (Borç ödemeleri) bölümünde yeniden açı
lan 36.350 (Geçen ve eski yıllar karşılıksız 
borçları «bu ödenekten harcanmıyan kısmını 
ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir.») maddesine olağanüstü öde
nek olarak aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

15 . 12 . 1966 
Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
B. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakanı V. 
C. Bilgehan 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
î. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 
Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
î. Deriner 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/3) işaretli cetvel

lerde 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. 

Cetvel 

Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edil
miştir. 

Köy İşleri Bakanı 
S. O. Avcı 

C. Senatosu (S. Sayısı : '871) 
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/fiiki'onct tasarısına bağlı celvtl 

Odenegm eesidi 
i) usulen 

Lira 

13.00i) 

Rektörlük 

(A/l) 

YÖN UT İM (İ İDURLLRİ 

U E N U L YÖNETİMLE İLÜİLİ ALIMLA!? 
13.140 Yayın a i unları ve giderleri 
13.150 Yakacak ahmlar ı ve giderleri 

( I H N H L V(")\ı-yrLMLf': \\A\\\'\ C J D U R L U R 

i3.230 Aydmlalnıa giderleri 
13.240 Bahee giderleri 

14.00!) 11 İZM UT (.JİMOKLHIU 

M İ T İ M VL AKAş/TiliMA (1İ DtflİLHKi 
11.52!) Hım; giderleri 

15.000 KlMUAl (İ İHURLURİ 

'ölüm toplanıl 

>t>iM!t) t o p l a m ! 

BiMİU'i loolamı 

İ27 3İ2 

20 
50 

40 
17 
10 

. „ -

10 
12 

000 
000 

000 
312 
000 

000 
0!>r> 

(İ.000 

A R A Ş T İ R M A K l R İ ' M L A R l (i i A 
AleTİcf^^kuriMn ve LnsAnii giderle ri 

15.419 Diğer alını ve giderleri 
O US İ TL İ (ÜDURLUR Î ' Ö İ Ü I I I t o p h i ! ! - ! 

12 095 
50 000 

15AK1M. VL kCVPK ON'ARİ. 
I (i. 810 i Una. onanını 

)vAi\,\\ 
50 000 

.000 

Maden Fakül tes i 

( A / l ) 

rUMüAİ ( t İOURLURi i >'.»M! m ı ; : - ı ) ia u ı ı Ci i 

ARA Ş Tl i İMA (} İI) I fl I i I J K1 îı 
Lnsti tü giderleri 

5.41 1 Büro giderleri 

\>9<( 

(lenol toplanı 

(511 

200 01S 

(A Sena. tosu. (S. Sav is; 



Dönem : 1 Q 7 ^ 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O I Z 

1966 yık Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) , ( A / 2 ) ve ( A / 3 ) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/299; Cumhuriyet 

Senatosu 1/698) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 21 . 12 . 1966 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 489/7338 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
15 . 12 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı», gerekçesi ve eki cetveller ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEBEKÇE 
Birinci Madde : 

(A/ l ) 
Devlet istatistik Enstitüsü 

Bölüm; Madde Düşülen' Eklenen Açıklama 

12.000 12.410 — 50 000 

14.000 14.520 20 000 
14.550 20 000 

16.000 16.410 10 000 

13.000 13.420 — 45 000 

14.000 14.919 45 000 

Genel nüfus sayımı neticelerinin kıymetlerini kay-
Ibetmeden süratle işlenip neşredilebilmelerini te
min için yapılmakta <olan diazla mesainin ücretle
rini karşılamak üzere eklenmesine ihtiyaç bulun
maktadır. 

Tasarrufu mümkün 'görülmektedir. 

Bu maddeye konulan .ödenek tamamen harcan
mıştır. Telefon ücretlerinin karşılanabilmesi için 
ödenek eklenmesi 'gerekmektedir. 
Tasarrufu 'mümkün ıgöGülmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
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Bölüm ıMadde Düşülen1 Eklenen Açıklama 

Dışişleri Bakanlığı 

12.000 12.851' —- 2 400 000 Büyükelçi, elçi, meslek ve idare memuru ve .hiz
metli tâyinleri ile ilgili yollukların karşılanabil
mesi için ödenek eklenmesine ızaruret bulunmak
tadır. 

16.000 16.430 400 000 — Tasarrufu .mümkün görülmektedir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

TasaîTufu inlimküıı görülmektedir. 

12.000 

14.000 
16.000 

12,413i 
12.813 
14.310 
16.310 
16,331 
16.380 

90 000 
50 000 
50 000 
-65 000 
50 000 
50 000 

(A/2) 
Dışişleri Bakanlığı 

21.000 21:611 250 000 — Tasarrufu .mümkün görülmektedir. 
22.000 22.011 — 250 000 Bakanlık binasındaki kalorifer şebekesi fuel - rai 

sistemine çevrilmesi dolayısiyle yetersiz olan 
elektrik anataiblo sisteminin yeni bir traıfo istas
yonu kurularak yenilenmesi, Bakanlığa ait bulu
nan İstanbul'daki Hazinei evrak depoisunun ta
miri maksadiyle ibu miktar ödenek eklenmesine 
zaruret bulunmaktadır. 

(A/3) 

32.000 32.120 2 000 000 — Tasarrufu mümkün görülmektedir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Tasarrufu mümkün (görülmektedir. 
250 000 Bütçe durumu müsait bulunmıyan ve turistik 

önemi Turizm ive Tanıtma (Bakanlığınca tesbit 
edilmiş olan belediye, 'özel idare ve köylerimizin 
•giriştik!eri yatırımların bir kısmını İbu yıl yetiş-
tirebilmeleri a'maciyle ibu maddeye ödenek 'eklen
mesine zaruret bulunmaktadır. 

85.000 35.720 — 250 000 Bu maddeye konulmuş olan (ödenek tamamen 
tovzi edilmiş (bulunmaktadır. 
Turizmi ve tanıtma derneklerinin Ibaşlamış. ve ya
rım (kalmış hizmetlerinin bu yıl (içinde ikmâli için 
•ödenek eklenmesine zaruret 'hissedilmektedir. 

C. Senatosu (S. Sayıaı : 872) 

31.000 
32.000 
33.000 

31.440 
32.100 
33.320 

45 000 
100 000 

. 
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İkinci Madde : 

(A/ l ) 
Başbakanlık 

iBölüm) Madde Düşülen Eklenen Açıklama 

15.000 15.424 85 000 — Tasarrufu mümkün görülmektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

12.000 12.811 50 000 — Tasarrufu mümkün ıgörülmektedir. 
12.816 — 50 000 6Ö85 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 ncü 

maddesi ile ihdası kalbul olunan Bölge Trafik Za
bıtası Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir olmak 
üzere şimdilik dört Ibölgede teşkil olunmuş ve 
1 Kasım 1966 tarihinden itibaren faaliyete geçi
rilmiştir. 
Bu teşekkülde vazife igören 'âmir ve memurlara 
6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesine göre yol
luk karşılığı tazminat verilmesi ıgerektiğinden bu 
hususun temini için yeniden bir madde -açılarak 
ödenek konulması zaruri bulunmaktadır. 

(A/2) 
Başbakanlık 

23.000 23.511 — 85 000 Başbakanlık Devlet Personel Dairesi için 1966 
yılı içinde kiralanmış ibukman binanın telefon 
santralı ihtiyacının karşılanması maksadiyle ye
niden bir madde açılarak ödenek konulmasına 
zaruret hissedilmiştir. 

Üçüncü Madde : 

(A/ l ) 
Adalet Bakanlığı 

12.000 12.110 — 4 500 000 1966 yılı 'bütçesinde 242 sayılı Kanunla tanınan 
3 ncü üst derece farklarının tam olarak tesbit 
edilememesi ve iki yılda bir terfi eden hakim ve 
savcıların üçüncü üst derece terfi farklarını yük
sek derecelerde almasının nazarı itibara alınma
ması sebebiyle tou maddeye Ödenek eklenmesine 
zaruret bulunmaktadır. 

(A/3) 
Dışişleri Bakanlığı 

34.000 34.720 — 4 995 000 Hükümetimizin üyesi bulunduğu çeşitli Uluslar
arası derneklere ödenmesi taahıhüdediden meb
lâğlarla NATO askerî *ve sivil karargâhlarının 
Fransa dışına taşınması ile ilgili masrafların kar
şılanabilmesi maksadiyle eklenmesi gerekmekte
dir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 872) 
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ıBiölüim1 Madde Düşülen Eklenen Açıklama 

34.000 34.118 

Maliye Bakanlığı 
1 183 000 Memleketimizle (Birleşmiş Milletler Dünya Gıda 

Yard ımı Teşkilât ı a ras ında akdedi len protokol 
ıgereğinee (3 yıl süre ile gönderilecek olan top lam 
değeri 488 000 do la r t u t a r ındak i ıgıda yardımla
rının Köy İşleri Bakanl ığ ınca tâyin edilen bölge
lere nakil , tahmil , talhliye T o p r a k Mahsul ler i 
Ofisi ile 'Et ve Balık K u r u m u depolar ında muha
fazaları masraf lar ının ikarşılanalbirmesi için Hazi
ne yardımı 'olarak Karayo l l a r ı Genel M ü d ü r l ü ğ ü 
bütçesine int ikal ini temin etmek üzere ödenek 
eklenmesine ihtiyaç ıgöinilmektedir. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Jtütre Karma Komisyonu 
Esas No: i/299 
Karar No: -15 

26 . 12 . 1966 

Gumlıuriyet Senatosu Yüksek Başkanl ığına 

Komisyonumuza havale edilen (1966 yılı Bütçe K a n u n u n a bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3 ) işaret
li cetvellerde değişiklik yapılması, hakk ında kanun tasarısı) ilgililer ve Maliye Hakanlığı temsilci
lerinin de kat ı lması ile incelendi ve görüşüldü : 

Gerekçede geniş bir şekilde izah edilen hususlar komisyonumuzca da aynen yerinde görülmüş 
o lduğundan t a ş a n ı m ı 1 ve 2 nci maddeleri bağlı eetvelleriyle aynen, üçüncü maddesi de bağlı 
( A / l ) ve (A/3) işaretl i cetvellerin ilişik (4) sayılı cetvelinde Dışişleri Bakanl ığı kısmının ulus
lararas ı teşekküllere ödemeler ( 34.720 nci ku ru m ve derneklere kat ı lma pnyş) maddesinde 
NÂTO'ea yapı lan t a h a k k u k u n 1 000 000 lira eksiği ile olması gerekt iği hususu bildirilmiş oldu
ğundan bu madde 1 000 000 lira. eksiği ve bağlı eetvelleriyle değiştiri lerek, 4 ve 5 nci madde
ler ise aynen kabul edilmiştir. 

öncel ik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel" Kuru lun tasvibine arz edilmek üzere Yüksele Baş
kanl ığa sunulur . 

Başkan 
Aydın 

/ . Sezf/iit 

Başkanveki l i 
Aydın 

/. Cenap E(/e 

Sözciı 
Sakarya, 

A', lîayar 

Kât ip 
Bolu 

/ / . /. Cop 

Adıyaman 
..!/. A. Atalav 

Ankara 
/ / . T. Tokcr 

Bursa (hunhurbaşkanınca S. Ü. 
A. Türkel E. Üııer 

Çorum 
A. Çetin 

Edi rne 
/. Ertem 

Erzurum 
(*. Önder 

Eskişehir 
M. t. A-ıifj-ı 

İçel 
C. T. Okyayuk 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Aren 

İstanbul. 
M. Güven 

Kayseri 
A. A. IJactpasaoğlu 

O. Senatosu (S. Sayısı : 872) 



Kayseri 
M. Yilerle. 

E. Y. Akra! 
Tabi: l ve 

Konya. 
M. X. Kah 

Tabiî Cy 
M. fkaih 

Yozgat 

O; 
i. / / . 

T rai 
/ • > ' 

•dıı 
Onat 

)zon 
•hıcioğ'u 

HÜKÜMET TASARISI 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri ara
sınla 3 245 000 liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerinden 135 000 lira dü
şülerek (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin 
ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan 
tertiplerine olağanüstü ödenek olarak aktarıl
mıştır. 

MADDE 3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
(4) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 10 678 000 
lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

15 . 12 . 1966 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakanı V. 
C. Bilgehan 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Milli Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. --- Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilıniıtir. 

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

MADDE 3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
(4) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 9 678 000 
lira. ek ödenek verilmiştir. 

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

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

Cotvel 

Tasarıya bağlı 1, 2 ve 3 sayılı cetveller 
avnen kabul edilmiş dr. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 872) 
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Hükümet tasarısı 

Ticaret Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kür şad 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
1. Deriner 

İmar ve İskân Bakanı 
/ / . Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
8. 0. Avcı 

Karma Bütçe Komisyonunun değiştirisi 

Bölüm Madde 

Hükümet tasansma bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Ödeneğin cesidi 

(A/ l ) 
Devlet İstatistik Enstitüsü 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

EK ÇALİŞMA KARŞİLİKLAR! 

Bölüm toplamı 

Fazla çalışma ücretleri 
12.410 Sayım ve anketlerde görevlendirilecek enstitü 

ve hizmetlileri fazla 'çalışma ücreti 
m em uı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölüm toplamı 

EĞİTİM VE ARAŞT rRMA ({İ D LRLE M İ 
14.520 Burs giderle rd 

Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bö'iüm toplamı 

Düşülen Eklenen 

40 000 

ULUSLARARAS L İLİ SİCİL ER G İDERLERİ 
10.410 Uluslara Hası yurt içi toplantıları giderleri 

20 000 

20 000 

10 000 

10 000 

50 000 

50 000 

G. Senatosu (S. Sayısı : 872) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Tapu. ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 45 000 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

.13.420 Telefon giderleri 45 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ B^lüm toplamı 45 000 

ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 
14.919 Diğer alım ve giderler 45 000 

Dışişleri Bakanlığı 

12.000 PERKONEL GİDERLERİ 'Bölüm toplamı 2 400 000 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ 
16.430 UlımLara^aısı öğrenci ve istajiyer mıüba'delıeleri ve teknik 

yardım giderleri 400 000 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 140 000 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Fazla çalışma ücreti 

12.413 Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü fazla çalışma ücreti 90 000 

YOLLUKLAR 
Yönetim yollukları 

12.813 Geçici görev yolluğu 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.510 Kurs giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ 
16.310 Yurdu ve ulusu tanıtma giderleri 65 000 

Haber ve yayın hizmetleri giderleri 
16.331 Bakanlık, heber ve yayın hizmetleri giderleri 50 000 
16.380 Dıs fuar ve sergiler giderleri 50 000 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

50 000 

50 000 

50 000 

165 000 

YOLLUKLAR 
Yönetim yollukları 

12.851 Yurt dışı sürekli ^örev yolluğu 2 400 000 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölüm toplamı 400 000 

(A/ l ) toplamı 850 000 2 495 000 

C. Senatosu (S. Sayısı : 872) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A/2) 
Dışişleri Bakanlığı 

21.000 ETÜT VE PRAJE GİDERLERİ Bölüm toplamı 250 000 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
21.611 Etüt ve proje giderleri 250 000 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Bölüm toplanıl 250 000 

32.120 Dış .menılekotlerdc yaptırılacak binalar ve büyük onarım
lar 2 000 000 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE 
TEŞKİLLERİ Bölüm toplamı 45 000 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
31.440 265 sayılı Kamınım 31 nci maddesi gereğince döner ser-

ımayeyc ödemeler 45 000 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

Bölüm toplamı 100 000 

22,611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 250 000 

(A/2) toplamı 250 000 250 000 

(A/3) 
Dışişleri Bakanlığı 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
Bölüm toplamı 2 000 000 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 100 000 
33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER Bölüm toplamı 250 000 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERLE İKTİSADİ 
TRANSFERLER 

33.320 Turistik' önemi bakanlıkça tesbit edilmiş özel idare, be
lediye ve köylerin yapacakları turistik tesislere yardım 250 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER Bölüm toplamı 250 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE 
BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDIMLAR 

35.720 Turizm ve Tanıtma Derneklerine yardım 250 000 

(A/3) toplamı 2 145 000 500 000 

Genel toplam 3 245 000 3 245 000 

.-. Senatosu (S. Sayısı : 872) 



Bölüm Madde 

[2] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

15.000 

(A / l ) 
Başbakanlık 

KURUM GİDERLERİ 

12.000 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ 
Devlet Personel Dairesi giderleri 

15.424 Kira bedeli 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR 
Yönetim yollukları 

12.811 Sürekli .görev yollukları 

[3] SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR 
Yönetim yollukları 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

Düşülen 
Lira 

Bölüm toplamı 85 000 

85 000 

Bölüm toplamı 50 000 

50 000 

Toplam 135 000 

Eklenen 
Lira 

Bölüm toplamı 50 000 

50 000 

23.000 

(A/2) 
Başbakanlık 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI 
Bölüm toplamı 85 000 

Devlet Personel Dairesi 
23.511 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 85 000 

(A/ l ) ve (A/2) toplamı 135 000 

O. Senatosu (S. Sayısı : 872} 
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Bölüm Madde 

[4] SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 

12.000 

(A/ l ) Adalet Bakanlığı 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
12.110 Genel idare aylıkları 

Eklenen 
Lira 

Bölüm toplamı 4 500 000 

4 500 000 

(A/3) Dışişleri Bakanlığı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER 
34.720 Kurum ve derneklere (katılma payı 

Bölüm toplamı 4 995 000 

4 995 000 

Maliye Bakanlığı 

34.000 MALI TRANSFERLER Bölüm toplamı 1 183 000 

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

rayolları Genel Müdürlüğüne 1 183 000 

(A/ l ) ve (A/3) toplamı 10 678 000 

O. Senatosu (S. Sayısı : 872) 
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Bölüm Madde 

Bütçe Karma Komisyonunun deği§tirişine bağlı cetvel 

[4] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 
Eklenen 

Lira 

12.000 

(A/ l ) Adalet Bakanlığı 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
12.110 Genel idare aylıkları 

Bölüm topla'mı 4 500 000 

4 500 000 

34.000 

(A/3) Dışişleri Bakanlığı 

MALÎ TRANSFERLER Bölüm toplamı 3 995 000 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER 
34.720 Kurum ve derneklere katılma payı 3 995 000 

Maliye Bakanlığı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölüm toplamı 1 183 000 

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

rayolları Genel Müdürlüğüne 1 183 000 

(A/ l ) ve (A/3) toplamı 9 678 000 

•>-— *&>&<( 
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Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1966 Kalkınma İstikrazı hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 

raporu (Millet Meclisi 1/253; Cumhuriyet Senatosu 1/695) 

<Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 164) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 20 . 12 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2567/13564 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 12 . 1966 tarihli 20 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 1966 Kalkınma istikrazı hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 22 . 7 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 16 ve 19 . 12 . 1966 tarihli 19 ve 20 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 164) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon 27 . 12 . 1966 
Esas No. : 1/695 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyuruları 1966 Kalkınma İstikrazı hakkındaki kanun tasarısı, Komisyo
numuzun 27.12.1966 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle her yönden 
tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının genel gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin ver
dikleri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun 
tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzeıc Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkam Sözcü Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Manisa Konya Gaziantep 

R. tfner R. TJlusoy A. Onar Z. İslâm 

Yozgat Aydın Afyon Karahisar 
t. Yeşilyurt 1. Cenap Ege M. K. Karaağaçlıoğlu 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİcTİ 
METİN 

1966 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hâsılı 1966 bütçe yılında ya
pılacak yatırımların finansmanında kullanıl
mak üzere 700 milyon liraya kadar 1966 Kal
kınma İstikrazı adı ile uzun vadeli iç istikraz 
akdine Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanun gereğince yapıla
cak istikraz için hâmiline yazılı tahvil ihracolu-
nur. 

Bu istikrazın yıllık faiz nisbeti Bakanlar Ku
rulu, ihraç fiyatı, itfa müddeti ve sair şartları 
Maliye Bakanlığı tarafından tcsbit olunur. 

MADDE 3. — Tahvillerin itfası, borsada ba-
şabaştan aşağı fiyatlar ile satıldıkları müddetçe 
buradan satmalma yolu ile, başabaşı bulmuş ve
ya aşmış bulundukları takdirde Ikur'a çekmek 
suretiyle yapılır. 

MADDE 4. —_ Bu tahviller ihraç tarihlerin
den itibaren 10 yıl geçmedikçe 'erken ödemeye 
veya konversiyona tabi tutulamaz. Bu tarihten 
sonra keyfiyet Hükümetçe 3 ay önce ilân edil
mek suretiyle her hangi bir faiz vâdesinde teda
vülde kalmış alan tahvillerin tamamı veya bir 
'kısmı için başabaş erken ödeme veyahut kon-
versiyon yapılabilir. 

MADDE 5. — Tahvillerin faiz ve bedelleri, 
geçici ve kesin tahviller ve bunların kuponları 
ile ödemelerine ait evrak ve senetler, ilân ve 
istikraza ilişkin diğer işlemler istikrazın tama
men itfasına kadar her türlü vergi ve resimden 
muaftır. 

MADDE 6. — Bu kanun gereğince çıkarıla
cak olan tahviller; genel ve katma bütçe ile 
idare olunan daire ve kurumlarla il özel idare
leri; belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler 
ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yapacakları 
artırma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat ola
rak itibari kıymetleri üzerinden kabul olunur. 

Teminatın irat kaydına karar verildiği tak
dirde karar tarihinden önce vâdesi gelmiş faiz 
'kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerine aido-
lur. Bu tahviller Hazinece satılmış ve satılacak 
olan millî emlâk bedellerinin ödenmesinde dahi 
başabaş kabul olunur. 

GUOİOİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1966 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir-. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince 'kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince 'kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 873) 



Millet Meclisinin 'kabul ettiği ••metin 

MADDE 7. — Bu istikraza 'ait faiz kuponla
rının bedelleri tediyesi iktiza ettiği tarihten iti
baren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lâzım-
gcldiği (tarihten itibaren 10 yıl sonra Hazine le
hine zaman aşımına uğrar. 

MADDE 8. — Bu kanun gereğince yapıla
cak istikrazın her türlü ihraç, giderleri ile, 'top
lamı tahvil satış hâsılının % 1 İni geçmemek 
kaydiyle bankalara verilecek konıüsyon, Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümünden ödenir. 

Tahvillerin basımı ve bunların satışlarını teş
vik maksadiyle hazırlatılacak afiş, pankart ve 
diğer giderleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
tabi değildir. 

MADDE 9. — Bu kanunun akdine izin ver
diği istikrazın yıllık faiz, itfa ve diğer giderle
rini karşılıyabilecek ödenek, her yıl Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin Devlet borçları 'bölümüne 'ko
nulur. 

MADDE 10. — Bu ıkanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini 
Maliye Bakanı yürütür. 

(reçiici Komisyonun kabul elliği metin 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul ©dilem 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kaibul edilen 
8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edilen 
9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edi
len 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edi
len 11 nci madde aynen kaibul edilmiştir. 

..<... 
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Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı t 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/250; Cumhuriyet Senatosu 1/696) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 165) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 24 . 12 . 1966 

Kanun lar Müdürlüğü 
Sayı : 3420 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 23 . 12 . 1966 tarihli 23 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek kanun tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 20 . 7 . 1966 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 19, 22 ve 23 . 12 . 1966 tarihli 19, 22 ve 23 ncü Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 165) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 29 . 12 . 1966 
Karar No. 2 

Esas No. 1/696 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 23 Aralık 1966 tarihli 23 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen,' 657 sayılı -Devlet Memurları Kanununa ek kanun tasarısı, Millet Meclisi Baş
kanlığının 24 . 12 . 1966 tarihli ve 3420 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gön
derilmekle, Komisyonumuzun 28, 29 Aralık 1966 tarihli Birleşimlerinde, ilgili Maliye ve Millî Sa
vunma Bakanlıkları temsilcileri ile Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcisi de hazır bulundukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, Devlet personel rejimini temelinden düzenleme gayesiyle çıkartılan 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanamaması sebebiyle, bu reform için 1966 bütçesinde ay
rılan 470 milyon liranın tahsis gayesine (Bilindiği gibi bu ödenek genel ve katma bütçeli dairelerde 
çalışan personel hakkında kullanılmak üzere ayrılmıştır) uygun olarak ve söz konusu personelin ge
çim şartlarını bir ölçü dâhilinde iyileştirmek amacını öngörmektedir. 

Millet Meclisi metninin Komisyonumuzdaki müzakerelerinde üyelerce birçok tâdil teklifi verilmiş, 
bu tekliflerden bâzılarının Millet Meclisi metninden çok farklı olması sebebiyle, bunları inceleyip Ko-
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k. 

misyonumuza bir görüş getirmek üzere beş üyeden kurulu bir Alt Komisyon teşkili uygun mütalâa 
edilmiştir. 

Alt Komisyonca, Komisyonumuza arz edilen görüşte, söz konusu tahsisatın doğrudan doğruya me
murlara intikal ettirilmemesi, bu meblâğın, Devlet memurlarının iştiraki ile meydana getirilecek bir 
yatırım kuruluşuna tahsisi, öngörülmekte idi. 

Komisyonumuzun 29 Aralık 1966 günü yaptığı toplantıda, evvelâ Alt Komisyon raporu tet
kik olundu ve getirilen teklif, Millet Meclisi metninin esprisinin dışında görüldüğünden, Komisyonu
muz çoğunluğunca benimsenmedi. 

Komisyonumuzca, bu avans tasarısı hiçbir halde bir zam kanunu olarak mütalâa edilmemiş ve 
hukukî, malî ve teknik sebeplerle uygulanma kabiliyetinden kaybetmiş olan 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun elden geçirilip, personel rejimi reformu gerçekleştirilinceye kadar personelin geçim 
şartlarını kısmen iyileştirici olarak telâkki edilmiştir. 

Müzakerelerde, belediyeler, il özel idareleri ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan personelin 
de bu kanun kapsamına alınmasına dair verilen önergeler, 1966 bütçesinde yer alan 470 milyon li
ranın, bütçedeki tahsis amacı dışında olması sebebiyle benimsenememiş; ancak söz konusu personel 
için de kendilerine ait kanunların biran önce çıkartılması temenni olunmuştur. 

Millet Meclisi metni, bu gerekçeler muvacehesinde, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
I I - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul 

edilmiştir. 
Aynen kabul edilen 4 ncü madde hakkında, bu tasarı ile verilecek avanslar maaşlara bir zam 

mahiyetinde olmadığından, Emekli Sandığı Kanununun uygulanmasında olduğu gibi, 205 sayılı 
Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun uygulanmasında da, gerek Kurum üyelerinden kesilen 
aidatlarda, gerekse Kurumun yapacağı ödemelerde avansın dikkate alınmıyacağı hususunun raporda 
açıklanması uygun görülmüştür. 

III - Metnin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma
sı da kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan 
Ankara 

T. Kapantı 

Aydın 
1. C. Ege 

Konya 
Muhalifim 
A. Onar 

Sözcü 
Sivas 

A. Çekemoğlu 

Balıkesir 
M. Güler 

Sivas 
r. Söylemezoğlu 

Kâtip 
İzmir Tabiî Üye 

Muhalifim ve söz halikım Muhalefet şerhim. 
mahfuzdur 

Ö. L. Bozcah 

tçel 
T. Özdolay 

eklidir 
R. Aksoyoğlu 

Konya 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur 
8. Çumralı 

Tunceli 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Bora 

Muhalefet şerhi 

Kanun tasarısının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun öngördüğü Personel Reformu 
ile ilgili olmaması, eşit hizmet - eşit ücret prensibine aykırı bulunması, ayrıca, Avans Kanunu adı 
altındaki bu (tasarının bir nevi zam kanunu olarak, hayat şartlarının ağırlaşması muvacehesinde, 
subay, memur ve hizmetlilere daha iyi geçim imkânları tevlidedemiyeceği kanaatindeyim. 

Refet Aksoyoğlu 

C. Senatosu (S. Sayısı : 874) 



MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎĞÎ 
METÎN 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
kanun tasarısı 

MADDE 1. —- Q57 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun malî hükümlerinin uygulanacağı ta
rihe kadar, bu kanunun 236 ncı maddesi kap
samına girenlere ve genel, katma 'bütçeler ile 
bunlara bağlı döner sermayelerden ve kefalet san
dıklarından maaş ve ücret alan memur ve hiz
metlilere, hâkim, savcı ve yardımcıları ile bu 
sınıflardan sayılanlara, üniversite öğretim üye
leri ile yardımcılarına, Sayıştay mensuplarına, 
subay, astsubaylar ve 6320 sayılı Çavuş ve uz
man çavuş Kanunu, ile, 635 sayılı Uzman Jan
darma Kajıununa göre ücret ve aylık alanlara, 
263 sayılı Kanun gereğince zamma esas olan 
aylık ve ücretlerinden her ay aşağıdaki oranlar
da avans suretiyle ödeme yapılır. 

Aylık veya ücret Oran 

1 100 — 2 000 
100 — 950 

% 10 
% 15 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne 
sebeple olursa olsun görevlerinden ayrılmış bu
lunanlar 1 nci fıkraya göre yapılan ödemeden 
istifade ederler. 

Sürekli görevle yabancı memleketlerde bu
lunan ve emsalli aylık alan memurlar ile aynı 
yerlerde istihdam olunan hizmetliler bu kanun 
hükümlerinden istifade edemezler. 

Bu kanunun yürürlüğe ıgirdiği tarihte işten 
el çektirilmiş, Bakanlık emrine alınmış veya 
kadrosunun ilgası dolayısiyle açıkta kalmış bu
lunanlar istihkakları miktarına göre bu madde 
hükmünden istifade ederler. 

Avans, münhasıran esas aylık veya ücretlere 
uygulanır. Ek görev ve diğer namlarla verilen 
istihkaklara teşmil edilmez. 

MADDE 2. •— .1 nci madde gereğince avans 
olarak ödenecek olan miktarlar Genel Muhase
be Kanununun avansa mütaallik hükümlerine 
tabi değildir. 

MADDE 3! — Bu ödemeler hakkında 484 sa
yılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümleri 
uygulanır ve her aya ait ödemenin vergisi ayrı 
olarak hesaplanır. 

GEÇİCÎ KOMİSYONUN KABUL ETTÎĞÎ 
METÎN 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

^ 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 neü madde aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Mecltisinin kabul ettiği metin, 

MADDE 4. — Bu kanuna göre yapılacak 
avans ödemelerinden 5434 sayılı Kanun gereğin
ce emekli keseneği kesilmez ve 223 sayılı Kamın 
gereğince tasarruf bonosu tevkif atı yapılmaz. 
Avans 5434 sayılı Kanun ile Devlet Memurları 
Kanununun tatbikatında müktesep hak sayıl
maz. 

MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun malî hükümleri uygulanıncaya 
kadar, bu kanun gereğince verilecek avanslar 
saymanlıklarca bütçeye gider yazılmak suretiyle 
ödeneğe mahsubedilir. Avans ödeme ve 

-mahsup şekli Bakanlar Kurulunca tâyin ve tes-
bit olunur. 

1966 malî yılından müterakim avansın öde
me şekli ve zamanı Bakanlar Kurulunca ayrıca 
kararlaştırılır. 

Şu kadar ki, müterakim avansların en geç 
1 Haziran 1967 tarihine kadar ödenmiş olması 
şarttır. 

MADDE 6. — Bu kamın 1 . 3 . 1966 tari
hinden muteber olmak üzere yayımlandığı ta
rihi takibeden aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

4 — 
I Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

• » • »« 
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