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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1970 yılı Bütçe Kanunu üzerindeki görüşme
lere devam olunarak : 

Bütçe Kanununun 4 ncü maddesinden itiba
ren müzakere ve kabul edildi. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
:ihsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne kadar, 
^Devlet Bakanı Refet Sezginin vekillik edeceği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, 
Tbilg"i edinildi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teş
kilâtı hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir fıkra ve ek 
maddelerle geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı, öncelik önergesinin geri alınması, 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâh
lı KuvVeltDeri Personel Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Genel 
Kurulca kabul edilen Danışma Kurulu kararı 
gereğince görüşülemiyeceği sebebiyle müza
kereleri gelecek birleşime bırakıldı. 

21 Mayıs 1970 Perşembe günü saat 15 '00 te 
toplamlımak üzere birleşime saat 16,20 de son 
verildi 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 

Mehmet Ünaldı Ömer Vcuzal 
Kâtip 

Kayseri 
Sami Turan 

» • • « 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir) Alil Ünlü (Cumhu-başkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 74 ncü Birleşimi açıyorum, müzakerelere başlıyoruz. 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nın; 
spor sahalarında cereyan eden olaylara, spora 
siyasetin sokulduğuna ve Hükümetin tedbirleri
nin tarafsızUk içinde olması gerektiğine dair de
meci 

BAŞKAN — Spor sahalarında cereyan eden 
olayların sebepleri ve alınması lâzımgelen ted
birler hakkında Hükümeti uyarmak üzere, Sa
yın Sarlıcalı; gündem dışı konuşma istemekte
dirler. Sayın Sarlıcalı, beş dakikayı aşmamak 
üzere buyurun. Beşinci dakikada sözünüzü ke
serim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, bugün spor saha
larımızda şehirleri, şehirlere düşman eden olay

lar ve bunların sebepleri ve bu konuda alınması 
lâzımgelen tedbirler konusunda Hükümetin dik
kat nazarını çekmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Bu konuşmamı isterseniz siz seçmene selâm 
olarak kabul edin. Ama, bence bu mesele bi
rinci derecede bir memleket sorunu haline gel
miştir. Son aylarda cereyan eden olaylar, hepi
nizin dikkat nazarını çekmiş olmalıdır. Spor sa
halarında, bünyelerin ve fikirlerin gelişmesi 
için yapılan müsabakalar, maalesef idaresizlik 
yüzünden vatandaşları birbirine düşman haline 
getirmiş bulunmaktadır. Bunların sebeplerine 
indiğimiz zaman kökünde bâzı tedbirleri ve 
bâzı tahrikleri buluyoruz. Sayın Barbakan Sü
leyman Demirel ve arkadaşları, «Politikayı ca-
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miye, okula ve kışlaya sokmıyalım» derken, ma
atteessüf, bugün politikaj/ı kendi bakanları, 
kendi arkadaşları spor sahalarına kadar sok
maktadırlar. Son aylarda cereyan eden ve haki
katen memleketin muayyen bölgelerinde, üç bü
yük şehir rasmda; Giresun, Bolu ve Balıkesir 
arasında cereyan eden hâdiseler, sportif oyun
ların tarafsız ellerde yürütüldüğü kanısından 
bizi uzaklaştırmaktadır. Pekiyi biliyorsunuz ki, 
birinci sıraya geçme konusunda ikinci ligde ce
reyan eden hâdiselerde iki büyük şehrimizin, 
Bolu'nun ve Balıkesir'in puvan durumları mü
savidir. Şimdi, neticenin alınmasına çok kısa bir 
müddet kaldığı şu saunanda Spor ve Gençlik 
Bakanlığının bu konu üzerinde tarafsız bir gö
rüşle ve büyük bir hassasiyetle durması ve küt
leler arasında husumet ve düşmanlığı körükli-
yeceği yerde, alacağı tedbirlerle bunu durdur
ması gerekirken, maatteessüf Futbol Federas
yonunu da alet ederek, bu konuya politika so
kulmuştur. Şimdi, bu noktada Gençlik ve Spor 
Bakanlığının Bolu lehine almış olduğu tedbir
lerin sebeplerini ararken, Bolu senatör ve mil
letvekillerinin yeminli grupa dâhil olmaları gibi, 
bir sebebe ister istemez girmek durumunda ka
lıyorum, 

Muhterem arkadaşlar, elimde bir gazete var, 
bu gazetede başlık şöyle atılmıştır. «Ölümden 
döndük» bu gazetede bir yazı var, «Boîu'da ca
nımızı zor kurtardık» Geçen hafta Bolu'da ya
pılmış olan müsabakalarda Sayın Orman Baka
nı Özal, Sayın Enerji Bakanı Avcı, Saym Ba
yındırlık Bakanı Gülez ve Sayın Sağlık Bakanı 
Vedat Âli Özkan ile Balıkesir senatör ve mil
letvekilleri hazır bulunmuşlar ve onların huzu
runda cereyan eden hâdiseler, Bolu stadının, 
ceza vermek suretiyle, kapatılmasını icabettire-
cek seviyeye gelmiş iken, bir hafta önceki sırf 
valinin idaresizliği yüzünden Giresun spor sa
hasının kapatılmış olması, maatteessüf, Bolu le
hine ve temsil ettiğim Bakkesir'in alevlime ter
tiplenmiş bir olaydır. Bunu, bütün temsilci ar
kadaşlarımızla birlikte, avakibini ve sebeple
rini Sayın Devlet Bakanını açıkça izah ettiğimiz 
bir tedbir almak lüzumunu hissetmemiştir. 
O takdirde biz elbette spor işlerimizin de iyi 
ve tarafsız ellerde bulunmadığı kanısına varıyo
ruz. Bu sebepledir ki, Hükümeti, büyük bir böl
geyi ilgilendiren bu konuda, tarafsız tedbir al
maya davet ediyorum. Bu sebeptendir ki; Hü

kümeti, şehirliler arasında senelerce devam ede
cek olan husumeti önlemeye davet ediyorum. 
Bu sebepledir ki; Hükümeti, bu konuya hiç ol
mazsa politika sokmamaya davet ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

2. — Çanakkale Üyesi Ziya T ermen'in; Ro
manya'da meydana gelen sel felâketine ve Ro
manya'ya, daha geniş çapta yardımda bulunul
masına dair demeci. 

BAŞKAN — Dost ve komşu Romanya'da vu
ku bulan taşkın âfeti dolayısiyle Sayın Hükü
metin mukabeleten göstermesi gerekli yardım 
ve ilgi şekilleri üzerinde Sayın Ziya Termen, 
gündem dışı konuşmak istemektedirler. Sayın 
Termen buyurun, beş dakikalık bir konuşma 
rica edeceğim. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, birkaç gün evvel 
Londra radyosunun verdiği bilgiye göre Ro
manya tarihinde değil, dünya tarihinde ender 
vukubulıan nisbette büyük bir taşkın hâdisesi, 
Romanya topraklarında büyük hasar yaratmış
tır. Bir yıllık normal yağış miktarının bir gün
de yağması sonucu olarak, Romanya'daki bü
tün ırmaklar 7 ilâ 9 metre irtifaında yüksel
me kaydetmiş ve pek çok şehir ve köyleri ta
mamen silmiş süpürmüştür. 

Erzincan zelzelemizde bu dost ve komşu 
memleketin çok büyük mikyasta kereste yardı
mı yaparak, hattâ Erzincan'da büyük bir yeni 
şehir kurma arzusu ile bedel araştırmaksızın 
harekete geçmesi, Türkler olarak, hafızamızda-
dır. Romanya'da son âfet 25 bin ev yıkmış, 
1 340 köprü alıp götürmüş, 43 fabrika, 27 bü
yük silo ve takriben 1 500 kişi kaybolmak üze
re bir bu kadar da ölü kaydetmiştir. Devlet 
Reisleri seviyesinde son yıllarda dostluk ve di
ğer ekonomik ve medeni münasebetlerimizin 
gelişme kaydettiği bu çağda Romanya'nın bu 
felâketine Türk Hükümetinin ve ilgililerin mu
kabele göstermeleri tabiîdir. Kanaatimce Tür
kiye'nin ilk yardım imkânları sadece ilâç isti
kametinde ; vitamin, anti-tetanik ve anti-biyotik 
ilâçlar istikamtinde yollanacak yardım haMnde 
hülâsa görebilir. Bu hususu Hükümete arz et
mek istiyorum. Türkiye'de vukubulan her yar
dıma dost vs komşu bir ülke olarak yardımı fii
len her vakit gösteren Romanya'ya Hükümeti-

4 — 
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mizin bu büyük felâket dolayısiyle ilgi duy
masını rica ediyorum ve mevzuun lâtin kültürü 
ile beşli Romanya üe Türkiye arasındaki müs
takbel ilişîkilerin devamım sağlıyacak anlamda 
bir nezaket nüansı da hediye edeceğine inanıyo-

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — 28 . 7 . 1967 günlü 931 sayılı İş Kanunu 
ile 3.2. 1970 günlü 1225 ve 3.4. 1970 günlü 
1248 sayılı kanunların iptal edildiğine ve iptal 
kararının 12 Kasım günü yürürlüğe girmesine 
dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
(3/873) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
28 . 7 . 1967 günlü, 931 sayılı is Kanunu

nun tümünün iptali hakkında Türkiye İşçi Par
tisi tarafından açılan dâva üzerine yapılan in
celeme sonunda : 

1. — Adı geçen kanunun, tasarı halinde 
iken, Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu 
arasındaki anlaşmazlık konusu maddelerin gö
rüşülmesi için Anayasanın 92 nci maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca kurulan Karma Ko
misyon bünyesinin Anayasanın 85 nci maddesi 
hükmüne aykırı olduğuna ve bu sonuca göre, 
tümünün şekil yönünden iştaline, 

2 - 3 . 2 . 1970 günlü, 1225 sayılı ve 3.4.1970 
günlü, 1248 sayılı kanunların da, uygulanma 
olanağı kalmadığından, 44 sayılı Kanunun 28 
nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca iptalle
rine, 

3. — Anayasanın 152 ve 44 sayılı Kanunun 
50 nci maddeleri uyarınca iptal kararının 12 Ka
sım 1970 günü yürürlüğe girmesine; 

14 . 5 . 1970 gününde 1967/40 -1970 28 sa
yı ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Lütfi ömerbaş 

Anayasa Mahkemesi 
Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Ya
şar Tunagür'ün, faaliyetleri kakında kurulmuş 
bulunan Araştırma Komisyonunun çalışma sü
resinin bir ay uzatılmasına dair Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi. 

21.5.1970 O : 1 

I rom. Konuyu Hükümete takdim ediyorum, 
I saygılar sunarım. (Alkışlar) 

| BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlı-
I ğınm tezkeresi vardır, okutuyorum. 
i 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonunun süre 
; uzatılmasını isti yen önergesi vardır, okutuyo-
ı rum. 

| Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Diyanet İşleri Başkan Yardımcısının faali-
I yetieri konusunda kurulmuş bulunan Araştırma 

Komisyonunun çalışma süresi 24 . 5 . 1970 ta-
| rihinde sona ermektedir.. 
i Araştırmayı tamamlamak ve raporu hazırla-
I mak üzere sürenin, bitimi tarihinden itibaren 

bir ay daha uzatılması hususunda gereken işle
min yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

ibrahim Tevfik Kutlar 
Araştırma Komisyonu 

ı Başkanı 
l 

BAŞKAN — önerge üzerinde Sayın özgii-
neş, buyurun. 

i MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Sayın 
! Başkan, sayın arkadaşlarım, Diyanet İşleri Başka-
| nı Yardımcısı Vekili Yaşar Tunagür'ün faali-
| yetieri hakkında araştırma yapmak üzere ku-
| rulmuş olan komisyon vazifeye baslıyalı üç ay 
| olmuştur. Bu üç aydan beri komisyon sadece 
İ dört toplantı yapmış ve bugüne kadar araştır-
ı mayı âdeta onda bire bile yaklaş tıramamıştır. 
| Diyanet işleri Başkan Yardımcısı vekili ve onun 
i yerinde tutanlar, ağır itham altındadır. Türk 
| Devletinin ve Milletinin parçalanmasına hedef 
I tutan faaliyetler içerisinde bulunduğu bu kür-
! süden tarafımdan iddia ve isbadedilmiştir. Bi-
I naenaleyh, Devleti vs Milleti parçalamayı he-
j def tutan birtalam faaliyetler içinde bulunan 
i bu satın, kanaatim odur ki, tatile kadar yerinde 
j tutmak ve böylelikle komisyon çalışmalarını ta-
I tile raslatmak, tatil geldikten sonra da ta 
I Kasıma kadar tehir etme arzusunu sezmekte-
j yim. Bıı kadar ağır suş altında bulunan bir 

kimsenin daha fazla bu suç allında kalmaması, 
I eğer iddialarımız doğru ise, gerekenin yapılma-
I sı; iddialarımız yanlış ise, bu takdirde adamın 
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temize çıkması için komisyonun biran evvel faa
liyetini bitirmesi lâzım. 

ikincisi, bu zat aleyhinde ifade veren 
şahıslardan ikisi sürülmüştür. Vakaa, Danıştay 
iptal etmiş, geri çevirmiş, elinin tersiyle itmiş
tir bu tâyinleri ama; faikat, aleyhinde ifade 
edecek, vesika verecek kimseler ağır baskı al
todadır. Komisyonun biran evvel vazifesini 
bitirmesini bu kürsüden temenni ediyorum. 

ıSaygılanmla. 
BAŞKAN — Sayın Kutlar, Buyurun. 
İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım Sa
yın Özgüneş'in bizi suçlar mahiyette konuş
ması olmasaydı cevap vermek istemiyordum. 
Biz, komisyon olarak vazifemizi yapmaktayız. 
Komisyon, bir alt komisyon teşkil etmiştir, bu 
arkadaşlar muntazaman çalışmaktadır. Bin 
sayfadan fazla bir yazının okunması ve o nis-
bette de bir kısım vesikaların incelenmesi ica-
hetmektedir. Takdir buyurulur ki, bu kadar 
nühim bir konu kısa bir zamanda bitirilemez. 
Alt komisyon aşağı - yukarı maddeler hakkın
daki vesaiki hazırlamıştır. Ben, yalnız Mehmet 
özgüneş'in bizi ithamına teessüf eden, lütfet
tiğiniz takdirde, bir aylık müddeti en yakın 
zamanda bitirir, takdim ederiz. Biz, o düşün
cede değiliz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — içtüzüğün 136 ncı maddesi ge
reğince Araştırma komisyonlarının görev süresi 
iki aydır. Ancak, genel kurul bunu uzatma ve 
kısaltma yetkisine sahiptir. Komisyon görev sü
resinin uzatılmasını istemektedir. Bu hususu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Görev süresi 
24 . 5 . 1970 tarihinden itibaren bir ay uzatıl
ın ;iş bulunmaktadır. 

5. — Malî ve İktisadi İşler Komisyonuna ha
vale edilmiş bulunan «Ticaret ve Sanayi Oda
ları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ti
caret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliği Kanununun bâzı maddelerini 

değiştiren kanun teklifinin; Vzun Vadeli Kalkın
ma Plânında öngörülen esaslar yönünden ince
lenmesine imkân sağlamak üzere, Bütçe ve Plân 
Komisyonuna da havalesini istiyen Ticaret Ba
kanı Gürhan Titrek'in önergesi 

BAŞKAN — Ticaret Bakanının bir önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Malî ve iktisadi işler Komisyonuna havale 
edilmiş bulunan («Ticaret ve Sanayi Odaları», 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», Ticaret 
Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Tica
ret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsa
ları Birliği Kanununun bâzı maddelerini de
ğiştiren kanun teklifi) nin, uzun vadeli kalkın
ma plânında öngörülen esaslar yönünden tet
kikine imkân sağlamak üzere, Cumhuriyet Se
natosu içtüzüğünün 19 ncu maddesi uyarınca 
Bütçe ve Plân Komisyonuna da havale Duyu
rulmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ticaret Bakanı 
Gürhan Titrek 

BAŞKAN — Sayın üyeler, sözü. edilen ka
nun teklifinin daha önce Yüksek Genel Kurulu
nuz önünde görüşmelerinin bir kısmı yapılmış 
l.iu arada komisyon kendisine geriverülmesini 
istemişti. Genel Kurulda müddetin dolması ile 
teklifin kanunlaşmamasının endişeleri de be
lirtilmişti. Müddetin daha bir müddet mevcu-
dolduğu düşüncesiyle Genel Kurulunuz bunu 
komisyona iade etmişti. Şimdi, gerçi içtüzüğe 
uygun olarak, Sayın Bakan bunun Plân ve Büt
çe Komisyonuna verilmesini istemektedir ama, 
geciktirilmesi endişesi ve müddetin geçmesi ile 
kanunlaşmasının bir ihtimal olarak burada ifa
desi de göz önünde tutulmak üzere ve bütün 
bunların ışığı altında Sayın Bakanın, sözü ge
çen kanun teklifinin, Plân ve Bütçe Komisyonu
na havalesi önergesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etnıiyenler... Plân 
vı Bütçe Komisyonuna havalesi kalbul edilmiş
tir. 
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4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma, Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/162; Cumhuri
yet Senatosu 1/1117) (S. Sayısı : 1435) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin önergeler var
dır. Okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan 1435 sıra sayılı ka

nun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

Müstaceliyetine binaen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Faruk Kmaytürk 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve 3 geçici madde eklen
mesi hakkındaki tasarı. 

BAŞKAN — Sözü geçen kanun tasarısı, sa
dece basılmış; dağılmış değil. Aynı zamanda 
gündemimizin birinci görüşmesi yapılacak işle
rin 4 ncü sırasında da yer almaktadır. Ancak, 
gündemde bulunan diğer işlerden önce görüşül
mesi istenmektedir. Sayın Tuna bir diyeceğiniz 
mi var? Hangi hususta efendim? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bir diyeceğim var, Sayın Başkan, izah eedyim. 
Geçen birleşimde geri kalmış iki gündemin 4 ncü 
maddeye girmesini anlıyamadım. Birinci madde
ye alınması lâzım, müstaceliyeti bakımından. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, eğer gündemle 
ilişkin bir önergeyi tatbik etmezsek evvelâ ta 
komisyonlarda açık bulunan üyeliklerin seçi
minden başlamamız gerekir. Yok, eğer sizin ay
rıca bir önergeniz varsa siz de bir önerge tak
dim edin ve önergenizde şöyle deyin. «Birinci 
görüşmesi yapılacak işlerden başlanmak üzere 

(1) 1435 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

bugünkü gündemin bu şekilde işlemesini ta-
lebediyorum.» Bu şekilde bir önerge verirseniz, 
dediğinizi oylarım. Bu iki görüşten hangisini 
Genel Kurul kabul eder ise onu tatbik ederim. 
Fakat; siz Sayıştaydan başlıyacak olan hususu 
öne sürdüğünüz zaman, bir önergeniz mevcut 
değildi. Bir önerge verirseniz bu önergeyi de 
oylarım. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın Başkan, bir 
itirazımız var, izah edeyim. Geçen birleşimden 
geri kalan iki gündem maddesinin, 4 ncü mad
deye girmesini ben anlıyamadım. Birinci mad
deye alınması lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk. Şimdi, gün
demimiz mevcut. Bu gündemde ya sıra tatbik 
edilir, yahut verilen önergelere göre Genel Ku
rul yeni bir düzeni tanzim eder. Daha önce gö
rüşülme, bir öncelik anlamında değildir. Şimdi, 
komisyondan öncelikle Silâhlı Kuvvetlerle ilgili 
kanun tasarısının görüşülmesi istenmektedir. 
Sayın Tuna, buna itiraz etmekte, «hayır, gün
demin birinci görüşmesi yapılacak işlerinden 
başlansın» demektedir. Bu talep karşısında ya
pacağımız tek şey vardır : Bu 2 önergeyi de 
okutup Genel Kurulun kararını almaktır. Ge
nel Kurul hangisini öngörürse onu tatbik ede
riz. Sayın Tuna, önergeniz yetişiyor mu efen
dim? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Var, efendim, lütfen oylaymız efendim. 

BAŞKAN — Önergenizin gelmesi lâzım efen
dim. Sayın Tuna'nm önergesi gelinceye kadar 
ben konuyu bir kere daha Yüksek Heyete arz 
etmek istiyeceğim. Komisyon; 27 . 7 . 1967 ta
rih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna 3 geçici madde eklenmesine 
dair kanun taasrısmm Millet Meclisince kabul 
olunan ve Cumhuriyet Senatosu, Millî Savunma, 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe Plân komisyon
larından üçer üye almmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporunun, gündemde bulu
nan diğer işlerden önce, görüşülmesini istemek
tedir. Sayın Tuna'nm, biraz önce ifade ettiği 
ise, ayrım yapılmadan gündemde bulunan bi
rinci görüşmesi yapılacak işlerden başlanmak 
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suretiyle gündemin yürütülmesidir. Şimdi, Sa
yın Tuna'nın da önergesini okutayım. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler 

bölümünden başlanarak müzakerelerin ikmalini 
arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

BAŞKAN — Sayın Tuna'nın önergesi aley
hinde Sayın Köker, buyurun. 

YÎĞÎT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
çok muhterem arkadaşlarım, Geçici Komisyon 
Başkanı Sayın Kmaytürk arkadaşımın teklif " 
ettiği veçhile Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu ile ilgili değişiklik tasarısı bugün diğer 
işlerden mutlaka önce görüşülmek durumunda
dır. Çünkü, Meclisin kabul ettiği metinde bir 
maddi ha,ta dolayısiyle tasarı aynen kabul edil
se dahi Millet Meclisine dönecektir. Kanunun 
1 Haziran 1970 tarihinden önce de yürürlüğe 
girmesinde zaruret vardır. Bu itibarla Saym 
Tuna'nın önergesinin reddi ile Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanun tasarısının öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi hususunda arkadaşla
rımın yardımlarını istirham ediyorum. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN—Sayın üyeler, esas bakımından 
olmamakla beraber, şekil bakımından en aykırı 
olanı Sayın Kmaytürk'ün, Silâhlı Kuvvetler: 
Personel Kanunuyla ilgili olan kanun tasarısı
nın diğer işlerden önce görüşülmesi önergesidir. 
Bu önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemde diğer işlerden önce görüşülecektir. 
Daha önce dağıtılmış olması sebebiyle raporun 
okunup okunmaması hususunu oylarınıza arz : 
edeceğim. Okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok. Maddelere ı 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul' 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı: 
Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç geçici 

madde eklenmesine dair Kanun 

Madde 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
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209 ncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

b) Kademe terfii, aylıklar, harçlıklar, mah
rumiyet yeri ödeneği, öğretim yurtları ve 
burslar, aile yardım ödeneği, doğum yardımı 
ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil gider
leri, emeklilik ikramiyesi (49 ncu madde uya
rınca verilecek tazminatlar hariç) ve yakacak 
yardımına ait hükümleri 657 sayılı Devlet* Me
murları Kanununun malî hükümleri ile bir
likte ; bu Kanunun, 28, 37 - 46, 50 - 57, 59 - 68, 
76 - 78, 80, 84 - 99, 101 - 105 ve 111 nci madde
leri ile 47 nci maddesinin (c) bendi ve 65 nci 
maddesinin (f) ve (g) bendleri 14 . 7 .1965 tarih 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî 
hükümlerinin uygulandığı yılı taMbeden yılın 
31 Ağustos tarihinde, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok? Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmişttir. 

Madde 2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunun ge
çici 2, 4 ve 9 ncu maddeleri aşağıda gösterildiği 
şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici Madde 2. — Bu kanunun 209 ncu 
maddesinin (b) bendi son fıkrasında belirtilen 
süre içinde 4273 sayılı Kanunun 5, 9 vs 18 nci 
maddeleri ile bu maddelerin ek ve değişiklikleri 
(bu maddeler dışındaki diğer maddeler ile 
bunların ek ve değişikleri ve geçici maddeleri 
hariç) ve o kanuna göre çıkarılmış Subay Sicil 
Yönetmeliğinin terfi, kıdem sırası, emeklilik ve 
ayırma ile ilgili hükümleri uygulanır. Ancak, 
her sınıf ve rütbedeki genarel ve amirallerin 
terfi ve emeklilik işlemleri ile albayların terfi 
işlemlerinde Yüksek Askerî Şûranın mütalâası 
alınmak suretiyle, 49 ncu maddenin (değerlen
dirmeye ait hükümleri hariç) (a), (b), (c), (d), 
(e) ve (f) bendlerinde belirtilen kadro, konten-
jon, nisbet ve miktarlarla diğer hükümleri uy
gulanır. 

Geçici Maide 4. — Bu kanunun 209 ncu 
maddesinin (b) bendi son fıkrasında belirtilen 
süre içinde yarbay olanlar için yarbaylık bek
leme süresi üç yıl, albaylık bekleme suresi altı 
yıl ve albay olanlar için albaylık bekleme sü
resi altı yıldır. 
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5802 sayılı Kanunun uygulanması 
Geçici Madde 9. — Bu kanunun 209 ncu 

maddesinin (b) bendi son fıkrasında belirtilen 
süre içinde, astsubay ve astsubaylıktan subay 
olacaklar hakkında 5802 sayılı Astsubay Kanu
nunun 8, 10 ncu maddenin ilk fıkrasının 1 nci 
ve 2 nci cümleleri, 13, 26, 28 nci maddeleri ve o 
kanuna göre çıkarılmış olan Astsubay Sicil Yö
netmeliğinin terfi, kıdem sırası, emeklilik, ayır
ma ve astsubaylıktan subay olma ile ilgili hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler. Etmeyenler. Kabul 
edümiştir. 

Madde 3. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunun geçi-
İc 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra ekLenmiştir. 

Ek fıkra : Şu kadar ki, 25 fiilî hizmet yılı
nı dolduruncaya kadar yaş haddi sebebiyle 
emekliye sevk edilemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen. 
sayın üye? Yok Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler. Etmeyenler. Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunun 49 
ncu madde (f) bendi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir. 

f) Bekleme süreleri sonunda terfi ett-irilım-
yen general ve amiraller emekliye sevk edilir. 

Bunlardan ; 
(I) - Bekleme süresi sonunda emekliye sevk 

edilen orgeneral ve oramirallere, 
(II)" - Bekleme süresi sonunda kadrosuzluk 

ssbabiyle terfi ettirilmiyerek emekliye sevk 
edilen general ve amirallere, 

(III) - (c) fıkrası gereğince kontenjanı ar
tırılan gnıpun normal kontenjanlarına indiril
mesi için emekliye sevk edilen general ve ami
rallere, 

Emekliye sevk edildikleri tarihi takibeden 
ay başından itibaren, 3 yılını bitirmiş albayın 
maaşının tuğgeneral - tuğamirale % 35, tüm
general - tümamirale % 40, korgeneral - kora
mirale % 60, ve orgeneral - oramirale % 70 ora
nında kadrosuzluk tazminatı, rütbelerinin yaş 
haddine kadar olan sürece emekli aylığı ile bir 
likte Emekli Sandığına ödenir. Ancak bu su-
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retle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk 
tazminatının toplamı Silâhlı Kuvvetlerde gö
revli aynı rütbedeki bütün emsallerinden en 
az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline ge
çenden fazla olamaz. 

Emekli Sandığı üç aylık devreler halinde 
bu mablağı faturası karşılığında Hazineden tah
sil eder. 

Kadrosuzluk sebebiyle yaş haddinden önce 
emekliye sevk edilen albaylara da yukarda ta
rif edilen albay maaşının % 25 i kadrosuzluk 
tazminatı olarak verilir, ve ödenmesinde yuka-
rıki fıkralarda belirtilen esas ve usuller uygu
lanır. 

Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve yaş 
haddinden önce ölenlerin vârislerine intikal 
etmez. 

7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 sayılı Kanunun 
ek 5 nci maddesi şümulüne girenler bu tazmi
nattan faydalanamazlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın Başkan, bu
rada bir matbu hata vardır : 5 nci sayfada«E-
mekli aylığı ile birlikte Emekli Sandığına öde
nir.» yazılmıştır. «Emekli Sandığınca ödenir.» 
şeklinde olacaktır. Hattâ Cumhuriyet Senato
sunda olmuştur. 

BAŞKAN — efendim, o şekilde tekrar oku
nacaktır. 

(Madde tashih edilmiş şekilde okundu.) 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arzediyo-
rum. Kabul edenler. Etmeyenler. Kabul edil
miştir. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan 
söz istemiştir. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) —Çokçabuk 
okuyup, oylandınız. 

BAŞKAN — Sayın Ural oylanmış bulundum. 
Fakat tekriri müzakere için lütfen bir önerge 
verin. Çabuk oyladığım için özürümü ve bu 
çabukluğumu kabul ederek . yeniden oylama 
yapacağım. Rica ederim, bir önerge verin, üze
rinde müzakere açtıracağım. 

Devam ediyoruz; Madde 5. i okutuyorum. 

Madde 5. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk SilaJb.li Kuvvetleri Personel Kanunu
na aşağıdaki geçici maddeler, eklenmiştir. 

http://SilaJb.li
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Albay rütbesinde fazla bekliyenler 
Geçici Madde 26. — Bu kanunun 209 ncu 

maddesi (b) bendi son fıkrasında belirtilen sü
re içinde; normal bekleme süresi sonunda iki 
yıl ve daha fazla terfi etmiyerek beklemiş olan 
albaylardan, albaylığa nasıpları en eski olan
lardan ve aynı nasırlılar arasında Yüksek As
kerî Şûra tarafından yapılan ehliyet sırala
masının en sonundan başlamak üzere sınırların
daki kadro ve ihtiyaç da göz önünde bulundu
rularak yeteri kadarı emekliye sevk edilebilir. 

Yapılan ehliyet sıralanmasında uygulanacak 
kıstaslar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterile
cektir. 

Bu şekilde emekli edilen albaylara 49 ncu 
madde (f) bendi hükümleri uygulanır. 

Emekli olan general ve amiraller 
Geçici Madde 27. — 10 Ağustos 1967 tari

hinden önce 49 ncu madde hükümlerine göre 
kadrosuzluk sebebiyle emekli edilmiş olan gene
ral ve amirallere de bu kanunla değiştirilen 49 
ncu madde (f) bendi hükümleri uygulanır. Şu 
kadar ki; bu hükümlerden yararlanmak iste
ğinde bulunan general ve amirallerin daiha önec 
bu bend hükümlerine göre almış oldukları taz
minat bu kanuna göre ödenecek miktardan dü
şülür. 

Subay ve Astsubay Sicil yönetmeliklerinin 
uygulanması 

Geçici Madde 28. — 1 Eylül 1969 talihinde 
ba^lıyan 1970 sicil yılında 4273 ve 5802 sayılı 
kanunlar gereğince çıkarılmış Subay ve Astsu
bay Sicil yönetmelikleri (geçici 2 ve 9 ncu mad
deler esasları dâhilinde) uygulanır ve terfi ede
cek subay ve astsubaylara nerede bulunurlarsa 
bulunsunlar çift hükümlü sicil tanzim edilir. 

10 Ağustos 1967 tarihinden sonra aynı Su
bay ve Astsubay Sicil yönetmelikleri gere
ğince tanzim edilmiş siciller de 1970 ve mütea
kip yıllarda yapılacak terfi işlemlerinde geçer
li sayılır. 

AKİF TEKİN (Antalya) — Geçici 26 ncı 
madde üzerinde komisyondan bir sorum olacak
tır. 

BAŞKAN — Sayın Tekin, hangi hususta? 
AKİF TEKİN (Antalya) — Efendim, 26 ncı 

geçici maddede «kadro ve ihtiyaç göz önünde 
bulundurularak yeteri kadarı emekliye sevk edi

lebilir» yazılmıştır. İhtiyacın çeşidi ve kadro 
hakkında tereddüt vardır, Komisyon tarafın
dan açıklanmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon? Sayın Tekin tered
düt hissetmektedirler lütfen açıklar mısınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın Başkan, bu 
kanun tasarısının geçici 26 ncı maddesinde bah
si geçen kadrodan maksat, halen tatbik edilen 
TMK kadrosu veya her yıl Bütçe Kanunu ile 
alınan fiilî Ikadro olmayıp hizmetin yürütüle
bilmesi için sınıfların ihtiyacına göre bu kanu
nun tatbiki için Genelkurmay Başkanlığınca 
tesbit edilecek kadrolardır. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Hiçbir şey ianlaşılmadı. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Tekin. 
AKİF TEKİN (Antalya) — Anlaşılmış bu

lunuyor. Kadro cetvellerindeki kadro, bütçe
deki kadro değil de Genelkurmay Başkanının 
göstereceği kadrolar olacak. 

BAŞKAN — Genelkurmay Başkanının tesbit 
edeceği kadrolar olarak. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Madde 5 te; geçici 
madde 28 e ait iki tashihat vardır. «Terfi ede
cek subay ve astsubaylar» denilmektedir. Bu, 
«terfi edecek subay ve astsubaylara» olacaktır. 

2. «10 Ağustos 1967 tarihinden sonra ay
nı subay, Astsubay Sicil Yönetmelikleri» den
mektedir. Buraya bir «ve» ilâve edilecek «10 
Ağustos 1967 tarihinden sonra aynı subay ve 
astsubay sicil yönetmelikleri» 

BAŞKAN — Evet. Başka söz istiyen yok. 
Beşinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeden sonra 4 ncü maddenin ye
niden görüşülmesi hususunda Sayın Ural'ın ver
miş olduğu önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesiyle ilgili kanun tasarısının 4 ncü mad
desi üzerinde görüşlerimizi belirtmemiz için 
maddenin tekriri müzakeresini arz ve teklif 
ederim. 

Bursa 
Saffet Ural 

10 — 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Ural'm 
hakkı vardır. Başardık; diğer maddelerde ko
nuşma istenmediği cihetle bu madde üzerinde 
önceden bir görüşme istenilmediği kanısı içeri
sinde süratle bir oylama yapmış bulunmaktadır. 
Üyelerin söz hakkı kutsaldır. Bu sebeple, izin 
verirseniz, reylerinize müracaat edip 4 ncü 
maddenin yeniden görüşülme konusu edilmesi
ni istiyeceğim, 4 ncü maddenin yeniden görü
şülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ural buyurun. Sayın Ural mümkün 
mertebe kısa rica edeceğim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; sözlerime başlarken ev
velâ bana konuşma fırsatını verdiğiniz için siz
lere ve bu husustaki işlemi tehalükle yaptığı 
için Sayın Başkana, yürekten teşekkürler ede
rim. 

Muhterem arkadaşlarım 927 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu tasarısının ilk 
müzakeresinde kanun burada çıkarken birçok 
tenkidlerde bulunduğumuz hatırlardadır. Bir
çok eksiklikleri o günden belli idi. Ancak, bir 
duruma süratle çare bulunabilmesi için acele 
kanunlaşması fikri hâkim oldu. Sayın Bakan da 
kısa zamanda gerekli değişiklikler için kanun 
tasarılarının sevk edileceğini o zaman vadetmiş 
ti. Nitekim görüşmekte olduğumuz kanun tasa
rısı da bunlardan bir tanesidir. Ama., dikkat 
edersek 927 sayılı Kanun, bu kadar çok sık de
ğiştirmelerle, bir yamalı bohça haline gelmekte 
ve korkarım ki, bir gün bunun içinden çıkılamı-
yacak bir kargaşalık doğacaktır, işin bu nokta
sına işaret ettikten sonra bu görüşmekte oldu
ğumuz 4 ncü maddedeki, tazminat fikri üzerinde 
duracağım. Burada hiç kimsenin böyle bir ka
nun tasarısına karşı çıkmamış olmasını şahsan 
büyük üzüntü ile karşılıyorum. 

Bilindiği gibi bendeniz de bir eski ordu men
subuyum. Ordumuzda zaman zaman çeşitli ne
denlerle ve zaruri olarak bâzı tasfiyelere gitmek 
lüzumu hâsıl olmuştur, bugün de olmaktadır, ya
rın da olacaktır. Nitekim 1960 yılında, bir raka
ma göre 7 bin; bir rakama göre 5 - 6 bin ara
sında değişen, bir tasfiye de olmuştur. Şimdi, o 
tasfiyede de gerekçe; «Başın çok büyüdüğü, pi
ramidin tersine döndüğü, ayakların çöp gibi 
kaldığı» misaliydi. Yani kadro fazlasıydı. Ben, 

34 yaşında genç bir Binbaşıya, o zamamn icap
ları ve emirleri gereğince, emekliliğini tebliğ et
tiğimi hatırlarım. Kendim de aynı 42 sayılı Ka
nunun kurbanı mı oldum diyeyim, yoksa tatbi
katına mı uğradım diyeyim, her nasılsa şikâye
tim yoktur, makbulümdür. Ancak, ben de 41 
yaşında bir emekli generaldim ve 42 sayılı Ka
nunun geçici 2 nci maddesi gereğinde re'sen 
emekliye sevk edilmiştim. Ayrılırken sordum. 
Bu muameleyi haklı bulmadım, «gerektiği tak
dirde kanuni merciler önünde hakkımı arayabil
mem için hangi sebeple emekliye sevk edildiği
min Bursa'da filân adresime bildirilmesini dile
rim.» diye bir dilekçe verdim. O dilekçeye Ge
nelkurmay Başkanlığı Personel Başkanlığı tara. 
fmdan cevap verildi. Çocuklarıma, Türk Devle
tinin 1964 yılında nasıl hazin bir zihniyetle ida
re edildiğinin bir vesikası olarak yadigâr bıraka
cağım. Bana deniyordu ki; «1960 yılında vermiş 
olduğunuz dilekçe yürürlüğe konmak suretiyle 
re'sen emekliye sevk edildiniz.» Şimdi, bugün 
de yaş haddini doldurmadan müspet sicil aldık
ları halde kadrosuzluk nedeni ile terfi ettirile-
miyecek kişiler; sayın albaylar, sayın Tuğ, 
Tüm, Kor, Oramiraller ve generaller emekliye 
sevk edilecekler ve bunlara rütbelerinin büyük
lüğü arttıkça nisbeti artan bir emekehlik tazmi
natı, yaş haddi sonuna kadar verilecek. Neden 
acaba hep emekliliklerde şehit, dul ve yetim ma
aşlarında birlik ve beraberliği, birleştirmeyi na
zarı itibara alıyoruz da, neden acaba daha evvel
ce aynı mağduriyete uğramış kişilerin mağdu
riyetlerini de izale edecek bir kanun tasarısı ile 
buraya gelmiyoruz? Ben, bu kanuna bütün ava-
kibini şerefle kabul ederek karsıyım, arkadaşla
rım. Türk Milleti, 27 Mayıs 1960 tan sonra, Türk 
Silâhlı Kuvvetleri personelinin çeşitli kanunlar
la durumunun ıslah edilmiş olduğu, düzeltilmiş 
olduğu kanaatindedir. Bu kanaatledir ki, bugün 
ordu mensuplarına yapacağınız her hangi bir 
personel gelir artışı, milletin gözünde büyük 
üzüntüler yaratmakta, gönlünde yaralar açmak
tadır. 

Şimdi, ben soruyorum; niçin halen elinde 
silâhı bulunan, omuzunda rütbeleri bulunan tu 
kişilere yapılıyor da bugün aldıkları emekli ma
aşları ile geçinemiyen ve çok defa suçsuz ve gü
nahsız emekliye daha evvelce sevk edilmiş asker 
ve sivil bütün insanlar nazarı itibara alınmıyor? 
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Evvelki sene Bursa'da bir muhtar seçimi ya
pılıyordu. Bir delikanlı gördüm, deli dolu. Bana 
dedi M; «Senatörüm, ben bu sene köyümün muh
tarı olacağını.» Allah Allah, dedim sizin köyde 
muhtarlık seçimle değil mi? «Seçimle ama ben 
olacağım.» dedi. Peki ya seçilmez isen, «Seçili
rim ben.» dedi. Hasıl seçilirsin?, dedim. «Ya 
Allah'ın emriyle, ya tüfeğin demiri ile.» dedi. 
Ben, öyle görüyorum ki, bu kanun da o muhtar 
vatandasın söylediği gibi tüfeğin demiri ile çık
maktadır. 

Ben, bunu reddediyorum arkadaşlarım. Bu 
Meclis bütün yaralan saracak, birleştirici bir 
kanunu çıkarırsa bundan hepimiz şeref duyarız, 
ama sadece vatan ve millete hizmet etmek, bü
yük aylıklar, büyük emeklilikler almakla olmaz; 
büyük fedakârlıklar ister. Bütün emeklilerin 
tümüne teşmil edilecek bir emeklilik tasarısına 
evet, bu tasarıya hayır. 

Saygılar sunarım, efendim. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın 

üyeleri, biraz sonra bu kanun tasarısının tümü
nü açık oylarınıza arz edeceğim. Açık oylarını
zı kullandığınız zaman hiçbiriniz Tüfeğin de
miri ile değil, vicdanlarınızın sesi ile oy vere
ceksiniz ve oylarınızı bu sekilide kullanacak bir 
parlâmentonun ancak itibarı olur. Bu şekilde 
bir oy kullanmaya gidileceği, bunun dışında 
Cumhuriyet Senatosu sayın üyelerinin oylarının 
bir demir namlusunun korku, endişesi veya 
kaygısı içinde olmamasını, Başkanlık Divanı 
adına önemle ifade ve bunu sizin adınıza işa
ret etmek istiyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Miiletvekiîli) — Söz istiyo
rum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuna buyurun. 
Sayın Bakan tercih hakkınız vardır ve söz 

\ ereceğim, bir dakika. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA FARUK KI

NA YTÜRK (Burdur) — Sayın Başkanım, Sa
yın Bakanın tercih hakkı vardır, kendisine 
;&Ö7 verseydiniz belki de arkadaşlarımızın ko
nuşmalarına meydan kalmıyabilirdi. 

BAŞKAN — Tercih hakları vardır, izin 
verirseniz; konuşmaların uzamaması yönünden 
arkadaşlar konuşsunlar. Sayın Bakan hapsine 
birden cevap verirse daha iyi olur. 
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j MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Böyle bir 
konuşmadan sonra söz verseydiniz daha iyi 
olurdu. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanın sat
hını, her halde Başkan ifadesiyle, biraz yumu
şatmış olur. 

Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, Ben de bu konuşulan kı
sımdan sözüme başlamak istiyorum. Burada 
millet mümessilleri tam vicdanî hürriyet içeri
sinde... 

BAŞKAN — Sayın Tuna, hepiniz adına 
bunu Başkanlık izah etti, bu sebeple lütfen bu 
konuyu geçin, başka şekilde beyanda bulunu
nuz. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Yani şunu ifade etmek isterim, elbet bu kanu
nun lehinde, aleyhinde düşünenleriniz olacak
tır. Netice itibariyle bir oylama sonunda millî 
irade tecelli edecektir. Benim de bu kanun do-
Oayısiyle kafamda tebellür eden bâzı şüpheler 

I var. Bunun Hükümet tarafından izahını rica 
edeceğim ve ona göre de nihai kararımı vere
ceğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, histen tecer-
rüdederek mevzuu mütalâa etmek lâzım. Ha
kikaten ordunun emekliliğinde bir hususiyet 
var. Aşağı - yukan orduya intisabeden subay
larımız Albaylık derecesine kadar, liyakatla-

ı rina göre, terfi etmekteler iken, o kademeye 
geldikten sonra, daha evvel kabul ettiğiniz Per
sonel Kanunları ile bu liyakatli arkadaşlar 
içinden muayyen bir kısmının generallik sını
fına geçebilmesi dolayısiyle, diğerleri müsbet 
sicil aldığı halde, müsbet durumda olduğu hal-

I de, her bakımdan terfie lâyık olduğu, sivil ar
kadaşları ile birlikte ölçüldüğü zaman, lâyık 

j ciduğu halde, bu ordunun mahdut sayıda gene-
lal bulundurması ve bir piramit seklinde olması 
zaruretiyle bir kısım subaylarımızın terfi ede-
ır- ediği bir vakıadır. Hakikaten çalışkandır, 
namusludur, her bakımdan terfie lâyıktır. Fa
kat mahdut kadro lâzım, mahdut kişide kimse 

I paşa olacaktır. Bu itibarla orada bir tasviyenin 
vukuu bir vakıadır. Şimdi, şu zaruretle erken 
emekliye sevk edildiğini anlıyoruz, doğru. Di-

i ^er memurlardan farklı bir muamele yapıyoruz. 
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Daiha 65 yaşına gelmeden daha evvel emekli | 
oluyor. Şimdi, yalnız bu sistemi tatbik eden ilk 
Devlet biz değiliz. Acaba, emsali Avrupa dev
letlerinde muayyen bir merhaleye geldikten son
ra tıkanan bu subayların durumu nasıl oluyor, 
bunu tetkik etmek lazım. Terfi edemiyeni emek
liye şevket, emekli iksn bir maaş verme suret-
leriyle terfilerini temin ediyor gibi bir tazmina
tın ödenmesi artık ağır gelmektedir. 

Benim aklımdaki sual şu: Acaba ordu içeri
sinde artık generalliğe terfi edemiyen kimsele
rin çalıştırılması mümkün değil mi? ikincisi; 
Ordu içinde çalışmıyorsa; bu, bir tasarıdır, Hü
kümet topyekûn bu mevzuu ele alacaktır. Sivil 
sektör içerisinde çalıştırma suretiyle, istihdam 
etme suretiyle bu terfi edemiyen arkadaşların 
tatmini mümkün değil midir? Karşılıksız bir 
para vermeden - hakikaten mağdur olduklarını 
kabul ediyorum - bunun icabı olarak muayyen 
bir yaşa geldiği zaman bir mağduriyet kendisi
ni hissettirmektedir. Acaba, sivil sektörde veya
hut ordu bünyesinde çalıştırmak suretiyle, ça
lışmanın karşılığı olarak tatmin etme mümkün 
müdür, değil midir? Diğer Avrupa devletleri 
de bizim gibi zaruretlerle karşı karşıya bulunu
yorlar. Mukayeseli bir surette bu derdi nasıl 
halletmişler? Hükümetimiz veyahut komisyonu
muz bu mevzuda bizi tatmin eder, aydınlatırsa 
memnun olacağım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın özgüneş 
ve Sayın Kalpaklıoğlu söz istemişlerdir. Acaba 
bunların konuşmasından sonra mı, yoksa he
men mi söz istersiniz? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Hemen ko
nuşmak istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — içtüzüğe göre tercih hakkınız 
vardır, buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; Sayın Emekli General 
Saffet Ural konuşmalarına başlarken, Yüce Se
natosunun bu kanuna muhalefet etmeyişine üzün
tülerini ilâve ederek, sözlerine başlamış idi. Ben 
de Yüce Senatonun şu anda tekriri müzakere 
ile konuştuğumuz madde hariç, diğerlerinin, 
Yüce Senatonun kabul oyları ile gelmiş geçmiş j 
olmasını ve Yüce Senatonun bu kanuna karşı [ 

durmamasını ve kanunu tasvibetmesini şük
ranla ara ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Evvelâ, bu kanunla Hükümet olarak neyi ge
tiriyoruz, bu kanunun sevk maksadı nedir? Bu
nun üzerinde durmak isterim, yoksa bu kanun 
ile sayın emekli generalin, sayın senatörün söy
lediği gibi, «Namlunun tahdidi ile» mi yoksa 
bir sosyal bir adalet esprisi ve Hükümet ola
rak bir reformu tatbik ettiğimiz, personele bir 
sosyal adalet tatbikatını getirdiğimiz için mi 
bu kanunu sevk ettik, bunu izah etmek isterim . 

Sayın arkadaşlarım, 926 sayılı Kanun bir 
reform kanunudur. Bu kanunu iki sene evvel 
burada müzakere ettik. Bu kanun ile Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinde bir reformun yapılacağını 
ve bir mahrutun teşekkül edeceğini ifade ettik. 
Bu mahrutun teşekkül edebilmesi için, bir re
formun yapılması ve bu sebeple de erken emek
liliklerin yapılması tabiîydi. Bunun için iki yıl
dan beri yapılan tatbikatta 47 yaşında bir ge
nerali emekli etme, ki bir generalin emeklilik 
yaşı 60 olmasına rağmen, 47 yaşında bir gene
rali emekli etme durumu hâsıl olmaktadır. Bu 
kanun sadece askerî personele tatbik edilecek 
bir kanun da değildir. Eğer yarın Hükümetimiz 
sivil personelde de bir reform kanunu ile huzu
runuza gelir ise, şu veya bu bakanlığın memur 
kadrosunda bir azaltmayı, bir tasarrufu göze 
alır ise, bir reforma gider ise, emeklilik yaşın
dan on sene evvel, onbeş sene evvel ayırdığımız 
memurlar için de böyle hükümler huzurunuza 
getireceğiz. Bu sosyal hukuk devletinin, sosyal 
adaletin ta kendisidir. Yoksa bugün bir fab
rikatör çalıştırdığı işçisini fabrikasında şayet 
bir indirme yapıyorsa, fabrikasının sahasını da
raltıyorsa, işçisini kolundan tutup dışarı ata
biliyor mu? O halde Devlet çalıştırdığı maaşlı 
personelini kendisinin Devlete zımmi bir muka
vele ile bağlı ve emeklilik yaşına kadar Devlete 
hismet edecek personeli çıkardığı bir reform ka
nunu ile rütbesinin yaş haddinden evvel vazife 
dışma çıkarırken; onu, manen, rütbesinden 
mevkiinden ediyorsunuz, ama çocuğunun ailesi
nin günâhı ne? Elbette ki bunun karşılığını Dev
let olarak, sosyal hukuk devleti olarak, kar
şılamak durumundasınız, işte bu kanun böyle 
bir kanundur. Yoksa Sayın Saffet Ural'm de
diği gibi, «Namlunun tehdidi ile gelmiş bi ka
nun» değildir. 
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SAFFET URAL (Bursa) — öyle bir beyan
da bulunmadım, namlunun tehdidi altında de 
medim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Sayın Başkanın bura
daki konuşmaları da zapta geçmiştir, Sayın 
üral . 

Bu kanun ile, biraz evvel arz ettiğim gibi, 
bir albay 48 yaşında, bir tuğgeneral 47 yaşın
da emekli edilmektedir. Bu kanunla getirdiği
miz şudur: 65 yaşma kadar değil, rütbesinin 
yaş haddine kadar albay için 58 yaşma kadar, 
tuğgeneral için 60 yaşma kadar, rütbesinin yaş 
haddine kadar bu kanunun getirdiği tazminatlar 
verilecektir. Bu tazminatlar da yine maaşın
dan eksiktir, okuyorum: Bir orgeneral için 
810 lira eksik verilecektir. Bir korgeneral için 
609 lira, bir tümgeneral için 671 lira daha eksik, 
emekli edildiği zaman, yani tam maaşla tekaüt 
etme değildir. Verdiğimiz tazminatlar dahi ken
disine verilmekte olan maaştan daha az bir ra
kam teşkil etmektedir. 

Sayın Nusret Tuna arkadaşım, acaba dedi
ler, diğer memleketler de bu yollara mı gidi
yorlar? Evet. arkadaşlarım, taptaze, 3 Nisan 
tarihinde Belçika Millî Savunma Bakanınm 
Parlamentodaki konuşmasından aynen bizim 
gibi Personel Kanunu reformu sebebiyle, yaptı
ğı konulmasını aynen burada okuyorum. Belçi
ka Millî Savunma Bakanı Segers, Parlâmento
sunda yaptığı konuşmada hulâsa olarak şunu 
söylemektedir : «Ordu, üst kademelerindeki şiş
kinlikleri gidermek ve gençleri mesuliyet ve sa
lahiyetli kılarak, daha faydalı olmalarını sağ
lamak maksadını güden ve tedbirin aynı şekil
de Fransa ve Holânda tarafından da alındığım 
ve tatbik edildiğini bilgi ve takdirlerinize arz 
ederim» diyor. Belçika Millî Savunma Bakanı; 
generallerin ve albayların, yüksek rütbelilerin 
bir tazminat karşılığı emekli edildiği, ordu kad
roları dışarısına çıkarıldığından bahsettikten 
sonra, bu tatbikatın kendi komşu memleketleri 
arasında aynı şekilde tatbik edilmekte olduğu
nu söylemektedir. Diğer memleketlerin tatbik 
ettiği yol budur arkadaşlarım. Bu kanun ile 
Hükümetiniz sadece askerî personel için değil, 
sosyal hukuk devletinin icabı olarak, eğer sivil 
sektörde de böyle bir reformu yapar ise, böyle 
'"ir kanunla huzurunuza gelecektir. Bu kanun 
bir sosyal adaletin tatbikatının ta kendisidir 

j ve gene de s öyüyeyim ki, hiçbir zaman sivil me
murların yaş haddine kadar da beklememekte
dir. Albay için söylediğim gibi 58 yaştır. Size 
sorarım arkadaşlarım, bileniniz var mıdır, 47 
yaşında emekli olan sivil memur? 65 yaşma ka
dar bir sivil vazifesine devam edecektir. Bizde 
gene bu da kadrosuzluk mülâhazasiyle yapılan 
emekliliklerdir. Sicil mülâhasadyîe yapılan 

I emekliliklerde bu tazminattan istifade etmiye-
cektir. Sadece bundan 2 sene evvel kabul etti
ğiniz, reform niteliğindeki Askerî Personel Ka
nununun tatbikatı sebebiyle, kadrosuzluk nıülâ-
hazasiyle emekli edilen askerî -personele tatbik 
edilen bir tazminattır. İzahatına bu kadarla 
iktifa ediyorum. Esasen kanunun müzakeresi 
sırasında, Yüce Senatonun kanuna ka^şı göster
diği alâka ve kabule minnettarım. Sadece Ba
yın General Saffet Ur al, kendi emekliliklerin
den bahsederek, bu kanuna karsı çıktılar. Ve 
kendileri 1964 yılındaki bir tatbikattan bahset
tiler. 1964 yılında ben Millî Savunma Bakanı 
değildim. Bu tatbikatın mesulü değilim, onu da 
arz ederim. 

Saygılar sunarım, (A. P. sıralarından alkış
lar) 

SAFFET UR AL (Bursa) — Sayın Başkan, 
sataşma vardır, söz istiyorum, 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gerçi, Sayın Ba
kan Saym Ural'a «kendi emekliliği ve üşüntü
sü» ifadesiyle konuşmasının, bir bakıma göre, 
kendisini ilgilendirmesini işaret etmek istediler. 
Öyle sanırım ki, Sayın Ural burada çok samimî 
olarak bir görüsünü ifade etti. Görücünde sa
kıncalı olan tarafları, Başkanlık - rejimle ilgili 
noktalarda - düzeltmiş bulunmaktadır. .Ancak, 
Sayın Ural'm kendisiyle ilgili, hele emekliliği 
ile ilgili bir görüşünü Başkanlık asla konu ile 
ilgili görmemekte ve Sayın Ural'm böyle bir 
konuşma jrapmıyacağmı ve yapmadığını ifade 
etmektedir. Sayın Ural bunu kâfi görüyorlar 
mı? 

SAFFET URAL (Bursa) — Kâfi görüyo
rum, Başkanım. 

BAŞKAN — Peki. Sayın Özgüııeş buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Ö. FARUK 

KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın Başkan, ko
misyon olarak Sayın Ural'm konuşmalarına ce
vabımızın, bir noktada, zabıtlara geçmesini arzu 

j ediyoruz, 
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BAŞKAN — Bir dakika, sayın üyeler de ko
nuşsunlar. Sayın Özgüneş, buyurun. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri; bu kanun, haklı bir kanun. İnancımı;? odur 
ve buna şahsan müspet rey vereceğim. Ancak, 
kanunun sevk gerekçesi kâfi derecede açık ol
madığı, yeteri kadar gerekli bilgi verilmediği 
için ve bilhassa bu kanunun neden çıkarıldığı
nın gerçek sebepleri ortaya açıkça konulmadığı 
içindir ki, bâzı çevrelerde Orduya birtakım im
tiyazlar verilmekte olduğu kanaati uyanmak
tadır. Esasen son zamanlarda ordu ile ilgili bâzı 
kanunlar Meclise sevk edilirken, maalesef, ge
rekçeler açık olmamakta, iyice izah edilmemek
te, hele halk efkârına yeteri kadar açıklıkla 
duyurulmadığı için maalesef bâzı çevrelerde 
bu intiba uyanmaktadır. Ben, öyle zannediyo
rum ki, Sayın Ural bu çevrelerde meydana ge
len bâzı endişeleri burada belirtmişler ve bâzı 
görüşleri ortaya getirmişlerdir. Ben, bu görüş
lerin gerçeğe uymadığını, aslında bu kanunun 
sureti katiyde Ordu'ya bir imtiyaz vermek için 
veya Ordu lehine, sivillerin aleyhine her hangi 
"bir hüküm getirmediğini izah etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; evvelâ bir noktayı 
açıklamak îâzım. Deniliyor ki, neden asker, si
vil beraberliği yok, aynı hükümler hepsine tat
bik edilmiyor da, askerlere evvelâ tatbik edili
yor, sonra sivillere sıra geliyor. Arkadaşlarım; 
bir fark, evvelâ hizmetten doğmaktadır. Asker 
hizmeti ile sivil hizmeti birbirinin aynı değil. 
Bu Meclis tarafından çıkarılmış olan iç Hizmet 
Kanununun 33 ncü maddesi der ki, «askerlikte 
hizmet, bütün işler bittikten sonra, kumanda
nın müsaadesi ile sona erer.» Şu hale göre as
kerlikte icabında hizmöt 24 saat, fakat siviller
de aynı dâva yoktur. Sivil bir personel saat 
17,00 den sonra çalıştığı zaman ek mesai üc
reti aldığı halde sureti katiyede askerler için 
böyle bir şey mevzuubaJbis değildir. Gayet ta-
biiki, bu aradaki fark, bâzı kıt'a tazminatı gibi 
veya buna benzer tazminatlarla, kapatılmaya 
çalışılmaktadır. Ve Ordu'nun almış olduğu bu 
tazminatlar sadece askerî hizmetlerin küçük bir 
mukabilidir. 

Arkadaşlarım, ikinci fark; sivil teşkilâtta 
üstüvane sistemi kullanıldığı hailde askerlikte 
ıpahrut sistemi kullanılmaktadır. Bu şu demek
tir: Bir sivil personel 65 yaşma kadar bulun

duğu yerde çalışabilir ve ondan sonra tekaüt 
olur. Halbuki askerlikte bir subay, meselâ; bir 
Binbaşı, bir Yarbay, bir Albay, bir General, is
terse Dünyanın en muktedir askeri olsun, eğer 
kadro mevcuttan daha fazlaya imkân vermiyor
sa... Meselâ; 1 000 tane binbaşı var. Fakat 800 
yarbay kadrosu varsa, 200 tane binbaşı ne ka-
aar mükemmel sicil alırlarsa alsınlar, ne ka
kar iyi çalışırlarsa çalışsınlar mutlaka tekaüt 
edilecektir. Çünkü, mahrüt nizam bunu icabet-
tirmekbedir. öyleyse üstüvane sistemi ile mah
rüt sistemi arasındaki fark, gayet tabiî ki, açık 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

Şimdi arkadaşlarım, bir ordu 4 anaunsurun 
üzerine dayanır. Bütün harb tarihi tetkik edi
lirse görülür ki, bir harbin, bir ordunun mu
harebe gücü, mânevi muharebe gücü> silâhının 
dışındaki muharebe gücü 4 anaunsura daya
nır. Disiplin, moral, kütle ruhu ve ehliyettir. 
Eğer bir ordu'nun disiplini tamsa, morali sağ
lamışa, kütle ruhu varsa, ehliyetli ise bu ordu 
başarı kazanır. Aksi halde disiplinden, hele mo
ral ve kütle ruhundan mahrum bir orduya 
Dühya'nın en mükemmel silâhlarını eline ver
seniz, sadece bu silâhlar düşmana yarar. Düş
manın eline geçer ve size karşı kullanılır, öyle 
ise ordu ile ilgili mevzuları münakaşa ederken, 
mutlaka şu hususları dikkate almak zorunluğu 
vardır. Acaba bu disiplini takviye ediyor mu? 
xVcaba morali takviye ediyor mu? Kütle ru
hunu kuvvetlendiriyor mu? Ehliyeti artırıyor 
IMI? 

Arkadaşlarım, üstüvane sistemi tatbik edil
meden evvel mahrut nizam tatbik edilmeden 
evvel Türk Ordusunda üstüvane sistemi vardı. 
Yani Harb Okuluna giren bir subay normal ola
rak albaylığa kadar yükselirdi. Bunun birçok 
faydalan var idi. Çünkü, askerlikte bir kari
yer sistemi vardır. Harb Okuluna giren bir ta
lebe, lasker olmak için girer. Yüzbaşılıkta, bin
başılıkta orduyu terk edip tüccarlık yapmak, 
arsa spekülâsyonu yapmak, veya şu, bu işleri 
yapmak için girmez. Onu, siz askerlikten ayır
dığınız gün âdeta her şeyi sarsılmış hale ge
lir. Şu halde bu kadar bağlı bir kütleyi daha 
binbaşılığında, yarbaylığında, albaylığında or
dudan ayırdığınız gün disiplin, hele moral ve 
kütle ruhu sarsılır. İşte bundan dolayıdır İki, 
birçok ordular üstüvane ssitemi tatbik ederler. 
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Yani aldıkları personeli, Harbiyeden albaylığa 
kadar, yükseltmenin çarelerini arar. Fakat 
Türk Ordusu son zamanlardaki büyük sıkı
şıklık, bilhassa İkinci Dünya Harbinin arifesin
de harbe girme ihtimalimize karşı Harbiye'ye 
alınmış olan büyük talebe sayısı dolayısiyle üst 
kademede büyük sıkışıklık meydana getirmiş 
ve bunu önlemek için mahrut nizamı tatbik edil
meye başlanmıştır. Aslında Türk Ordusuna 
mahrut nizamı uygun değildir. Sayın Bakan 
burada dedler ki, «mahrut nizamı tatbik edece
ğiz.» Hayır arkadaşlıarım, şimdi izah edeceğim 
İM, Türk Ordusuna mahrut nizam uygun değil. 
sorayım size şimdi: Binbaşılıktan mecburen 1 000 
binbaşınız varsa, eğer kadroda, mahrut :a yar
bay için 800 ise 200 tane binbaşıyı tekaüt ede
ceksiniz. Ne yapacaksınız bu binbaşıları Sa
nayii çok gelişmiş, eğitilmiş insan gücü ko
laylıkla, absorbe edilen memleketlerde bu gi
bi personel dışarıda rahatlıkla iş bulur, çalışır 
ve bundan dolayı ordu içerisinde bir huzursuz
luk meydana gelmez. Ama, bizim gibi dışarı
da iş imkânları son derece mahdut, sanayii henüz 
emekleme safhasında olan memlekette, eğer 
siz birtakım binbaşıyı, yarbayı, yüzbaşıyı te
kaüt etmeye başlarsanız, ordu içerisindeki bir 
kısım personelin mecburen gözü dışarıda olma
ya, beni yüzbaşılıktan, binbaşılıktan emekli et
tikleri takdirde çoluk, çocuğumun istikbali ne 
olacak diye düşünmeye mecbur kalır, işte bun
dan dolayıdır ki, mahrut nizamında mecburen 
sırf bunu kurmak için dışarıda kalan persone
le bir miktar tazminat vermek zarureti var. İş
te getirilmiş olan bu kanun böylelikle kendile
rinin hiçbir sunu taksiri olmadığı halde, vazife
leri de sağlam yapıp, kendileri sicil aldıkları 
halde sırf kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen 
personele bütün tazminatlarını değil, sadece bir 
kısmını; o da, yaş haddi doluncaya kadar, ver
mek için getirilmiştir. Bunda sureti katiye de 
bir imtiyaz, bunda sureti katiyede bir tazyikin 
altında razı olma yoktur. 

Dedim ki, demin, Türk Ordusuna mahrut 
nizam tıygun değildir. Evet, arkadaşlarım. 
Öyle ise nasıl bir nizam Türk Ordusuna tatbik 
edilmelidir? Gönül çok isterdi ki, Hükümet bu 
kanun tasarısı ile beraber bu mahrut nizam
dan doğan Uksaklıkîarı giderecek bir tasarı da 
beraber getirsin. Kanaatimizce bu tasarı şöyle 

olmalıdır: Bu sistemin adı mahrut içinde üstü
vane sistemidir. Bizim memleketimizin şart
larında bulunan memleketler albay hesabını ya
parlar, azalma miktarını da hesaba katarak 
harb okuluna, ancak albay yapabüece|kleri ka
dar talebe alırlar. Şu halde m&hrutun içerisin
de bir üstüvane. Harb okulu talebesi ta albay
lığa kadar, hastalık, v. s. sebeplerle azalmalar 
hariç, albaylığa kadar yükselir. 

Şimdi, mahrutla üstüvane arasında kalan 
müsellesler yedek subaylarla, mukaveleli subay
larla veya uzatmalı subaylarla doldurulur. 

Şu hale göre Türk Ordusu için en uygun sis
tem mahrut içinde üstüvane sistemidir. Üstü
vane mutlaka albay olabilecek kadar talebenin 
hesaplanıp, Harbiyeye 'alınmasıdır. Üstüvane 
ile mahrut arasında kalan müsellesin, kenar
larda kalan müselleslerin yedek subaylarla, 
uzatmalı yedek subaylarla veya mukaveleli su
baylarla doldurulmasıdır. 

I Arkadaşlarım ben sözlerimi uzatmak istemi
yorum. Fakat bir hatıramla ve büyük Mara-
şalın birde sözü ile sözlerimi bitirmek istiyorum. 
Rahmetli Mareşal bir konuşmasında demişti İd; 
«Kendi ordusu için fedakârlıkta bulunmaya kat-
lanmıyan milletler bu fedakârlıkların en az bir
kaç misline düşman işgali altında katlanırlar.» 

Türk Milleti hiçbir zaman kendi ordusu için 
fedakârlığa katlanmaktan çekinmediği içindir 
ki düşman çizmesinin tadını tatmamıştır. Allah 
tattırmasın. 

İkincisi de arkadaşlarım; bir hâtıramı nakle
deceğim. Sa3/ın emekli Orgeneral Fahri Özdi-
lek Paşa da burada iken sözlerimi ben anlatayım 
eğer bir hatası varsa kendileri lütfen düzeltsin
ler. 1960 Nisanında ben istanbul Örfi idare Ha
rekât Başkan Yardımeısıydım. Bir gün Hükü
metten bir emir geldi. Hükümet diyordu ki; 
«Örfi idarede çalışan bütün subaylara birer 
yevmiye verilsin.» Arkadaşlarım, subaylar kış
lalarından çıkmışlardı, şehrin içindelerdi. Bilhas
sa eğle yemeklerini, çok zaman sabah kahvaltı
larım dışarda, lokantalarda yapmak zorundalar-
dı ve bu paralan, zaten çok as olan maaşların
dan keserek çoluk çocuklarının rızkından kese
rek ödüyorlardı. Fakat arkadaşlarım, burada 
gururla, iftiharla söylerim ki; bir tek subay is
tanbul örfi idare Kumandanlığından, bir tek 
astsubay bu yevmiyeyi almaya tenezzül etmedi; 
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çünkü, haklı olduğuna kaani değildi. Türk Or
dusu hiçbir zaman haklı olmıyan, lâyık olmadı
ğı, alın terinin karşılığı olnııyan bir kuruşu al
maya tenezzül etmemiştir. 

Saygılarımla. (O. H. P. ve A. P. sıralarından, 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Görüşülmekte olan 4 ncü mad
de, yeniden görüşülen bir maddedir. Bu sebep
le Başkanlık içtüzüğün 61 nci maddesinde taor'h 
edilen yetkisini kullanarak görüşmelerin 10 ar 
dakika ile tahdidini istemektedir. Bu hususu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.,, Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Kalpaklıoğlu, buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar, bu tasan vesilesi ile be
nim öğrenmek istediğim bir husus vardı. Sayın 
Nusret Tuna benden evvel sordu, Sayın Bakan 
da cevap verdi. Fakat bu eevap beni tatmin et
medi. «Eğer Hükümet, siviller için de böyle bir 
şeyi düşünürse, böyle bir revizyonu lüzumlu gö
rürse onlar için de tatbik edilir.» dedi. Bu, ka
çamaklı bir cevap idi. Gönül istiyor ki; eğer 
maksat haksızlığı önlemekse askerler için yapı
lan haksızlığı önlediği kadar Hükümetin, sivil 
memurlar için de aynı şekilde haksızlığa uğra
yanları düşünmesi gerekir idi ve bunu Hükümet 
namına Sayın Bakanın kati olarak cevaplandır
ması ve «biz bunu düşünüyoruz, bunun hazırlı
ğı içindeyiz, onlara da bunu zamanı gelince tat
bik edeceğiz, bunu uzatmıyacağız.» demesi gere
kirdi ve ben de tatmin olurdum. Olamadın, Sa-
nıy Bakandan özür dilerim; Bir. 

İkincisi; muhterem arkadaşlar, askerin husu
siyeti var, askerin hususiyeti vardır, gidiyor. An
ladım var. Sivilin de hususiyeti var. Niye bir 
tapu memurunun hususiyeti olmasın? Herkes 
yapabilir mi? Bir nüfus memurunun, nüfus kay
dının ehemmiyeti yok mu? Zavallı nüfus memu
ru, kadro yoksuzluğu yüzünden, 20 sens terfi 
edemez, kadrosunu 25 ten 30 a çıkaramazsınız, 
20 sene o kadronun üstünde durur. Oğlu teğmen 
olur, yüzbaşı olur, binbaşı olur; o, 2 bin lira 
maaş alır; o nüfus memuru 200 lira ile tekaüt 
olur. Gönül bunun da ıslahını istiyor. Yoksa yan
lış anlaşılmasın. Askere bu niçin veriliyor mâ
nasına değil. Madem ki, şu tasarı haksızlığı gi
derine mânasına gelmiştir, haksızlık nerede ise 
oraya gidelim, sivil - asker ayırımı yapmadan 
hepsini tatbik edelim, çaresini arayalım, bula

lım. Hükümet olarak siz, Parlâmento olarak biz 
bunu düşünmeye ve tatbik etmeye mecburuz. 
Bunu ifade ediyorum. Yanlış anlaşılmasın. 

Efendim, Sayın Bakanımız ve ondan evvel
kiler Askerî Personel Kanunu getirdiler çıktı, 
getirdiler çıktı... 926 sayılı Kanunda bu mahrut 
hikâyesi anlatıldı. Şuna göre Harbiyeye şu ka
dar talebe aaicağız. Bunlardan bu kadarı teğ
men olacak, bu kadarı üsteğmen, bu kadarı yüz
başı, bu kadarı binbaşı, yarbay, albay, tuğge
neral, tümgeneral, korgeneral, orgeneral ola
cak. Bu ehram mı idi? Mahrut mu idi? Üstü
vane mi idi? Muhterem arkadaşlar, şu tasarıya 
rağmen ben şuna kaaniyim ki; bu mahrut me
selesi hallolmıyacak. Neden olmıyacak? Harbi
yeye girerken bin talebe mi alacaksın, 500 ta
lebe mi alacaksın? Bunun bir pazarlığını yapa
lım. Türk Ordusu bu sene askere 300 bin mi ala
cak, 400 bin mi? Hesap bu. Ben. Kayseriliyim, 
Sayın Bakan da Adanalı, hemşehri sayılırız. 
O da hesabına, şunun içine girsin, böyle ezbere 
gitmiyelim. Harbiyeye 800 tane alacağız. Bu
nun % 2 si fire verir, hastalıktan şundan bun
dan çıkar, % 98 i % 97 si mezun olur. Şu ka
dar teğmen şu kadar bilmem ne olur. Şu kadar 
senede bunun sonu şu olur. E, biliyorsunuz ki, 
hepimiz biliyoruz bunlar muntazam yetiştirilir 
hepsi sicil alır; hakikaten albaylığa kadar, bu
güne kadar bildiğimiz gibi, terfi eder muntazam 
gider. Belki % 3 ü, % 4 ü dökülmez. Hepsi al
bay oluncaya kadar, son rütbesine kadar varır. 
Peki, o halde bunun hesabı ta bidayetten Har
biyeye alınırken düşünülmezse, her sene askere 
alman düşünülmezse, her sene Türkiye nüfusu
nun artışı nazarı itibara alınarak 10 bin ilâ 15 
bin insanın her sene yeniden askere alınmak 
suretiyle bu sene 300 bin almıyorsa gelecek se
ne 315 bin, öbür sene 320 bin, rakamları da he
saba katarak bölük, alay, takım, tabur, tümen, 
kolordu, ordu mevzuu da hesaba alınmazsa bun
ların kadroları birer birer bir hesap mevzuu 
olarak karşımıza çıkarılmazsa, Sayın Bakan 
size ve bütün arkadaşlara arz ediyorum; şu za
bıtlara da geçiyor. Bir sene veya iki sene sonra 
Sayın Bakan siz, eğer vekil olarak gelirseniz, 
yine aynı sloganla karşımıza geleceksiniz. Siz 
olmaz da bir başkası olursa o da gelecek ve bu
na yeniden hal tarzı aramaya çalışacağız. İki 
sene evvel söyledikleriniz kulağımızda çınlıyor. 
İki sene sonra geldiniz yine aynı maksada mâ-

17 — 



O, Senatosu B : 74 

tuf, yeni bir tasarının müdafaasını yapıyorsu
nuz. Kolay şey değil, belki sizin de durumunuz 
zor. Ama, ben olsaydım, sizden çok özür dile
rim, askerlere sorardım, Askerî Şûra üyelerini 
çağırırdım; arkadaşlar, şunun hesabını veriniz. 
Bu hesabı ben de Parlâmentoya vereyim de şu
nun bir seferde altından kalkalım. İkide birde 
şu mevzu olmasın» derdim ve Türk efkârı ımıu-
miyesi de nasıl düzelecek, ne olacak bilirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, 1981 de geldik, bu. 
ehramla başladık, 1969 a geldik, 1970 e girdik, 
hâlâ ehramla başladık, ehramla bitiremedik ve 
bitiremiyeceğiz bu ehramı. Eğer benim söyledi
ğim yola gitmezse, bitmez, Canımız sağ olursa 
göreceksiniz bu ehram ve mahrut hikâyesi, üs
tüvane hikâyesi iki sene, üç sene sonra yine ge
lecek. Yapamadık, şurada aksadı diyecekler. 

Sonra, Sayın Bakan, siz siyasi bir mesuliyet 
taşıyorsunuz. Size bu notları getirenler ve .size 
verenler askerdir. Bunların siyasi mesuliyeti 
yok. Karşımızda siyasi mesul sizsiniz. O halde 
size soruyorum; 27 Mayısta bir tasarruf yapıl
dı. îyi yapıldı, kötü yapıldı, bunun münakaşa
sını da yapmıyalım, geçti artık tarihe mal oldu 
ve şu anda bunun da müzakeresinin münakaşa
sının içine girmeye lüzum da yok, zaruret de 
yok. Yalnız ben öyle ak arkadaşlar biliyorum 
ki; - Parlâmentoda da var - binbaşı rütbesinde, 
yarbay rütbesinde henüz 25 hizmet yadını da 
doldurmamış; ama sicilden tekaüt olmuş, ra
pordan tekaüt olmuş, bunların ekranda siyasi 
maksatla tekaüt olmuş, olmuş. Kütbesi, elbisesi 
elinden alınmış, sivilsin denmin tekaüt o;mı;ş. 
Peki, eğer bir adaletse o zamandan bu zamana 
kadar yapılan bu tasarrufları su tasarı ile bir
likte getirmeniz ve daha evvel tekaüt olanların 
da şu şekilde bu kadar büyük ve aşikâr haksız
lığa uğramaları karşısında, niçin ve neden sus
tunuz? Niye onları da bunun içine ithali düşün
mediniz? Bir A. P. li senatör olarak, bir A. P. 
Hükümetinin Millî Savunma Vekili olarak şu 
sözlerime cevap verseydiniz; ben, sizi oturdu
ğum yerde alkışlıyacaktım, iftihar edecektim. 
Çok da güzel olacaktı. Çok da rahat reyimi ve
recektim. Ama, görüyorum ki; yine boşluklar 
devam edip gidiyor. Muhterem arkadaşlar, bu 
arkadaşlarımın içinde bugün 700 küsur lira 
alan var. Sayın Bakan burada az evvel; «onu 
tekaüt ediyorsunuz da karısını, çoluğunu ço-
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cuğıınu düşünmüyor musunuz? ne günahı var» 
dedi. Aynı suali kendisine tevcih ediyorum. 
Binbaşı rütbesinde tekaüt edilmiş, eline 700 lira 
maaş veriyorsunuz. Türkiye'nin bugünkü şart
ları malûm, o da sokakta iş buluyor veya bu-
l&mıyor. iyi sicil almış bu kişinin, kurmaylığa 
kadar gelmiş bu kişinin, binbaşı rütbesi ile 
•dışarıya çıkmış bu kişinin eline 700 lira ge-
ç yor da onun çoluğunun çocuğunun bu işte 
ne kabahati var? Bunun da cevabını bu kürsü
de dile getirseydiniz size çok teşekkür ederdim, 
memnun kalırdım. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu müddeti
niz doldu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Evet. 

Muhterem arkadaşlar, bir iki kelime daha 
söyliyeceğim vardı. Sayın Başkan, birinci sözü
nü duymadığım zannına kapıldı ki; ikinci kere 
ihtar ediyor ve «müddetiniz doldu» diyor. E, 
biz kanunsuzluklara nizamsızlıklara karşı hak
kın müdafaasını şu kürsüde yaparken riyasetin 
hakkına tecavüz etmek de, şüphesiz, bizim vazi
femiz değil. Onun için burada ister istemez 
sözümü kesme mecburiyetinde kalıyorum. Ten
kiti ettiğim hususlarda haklı olduğuma samimî 
olarak inandığım için bu tenkid ve temennileri-
:r,i huzurunuzda, kendi anlayışım ölçüsünde, 
if adiye çalıştım. Sayın Bakanımız inşallah ikinci 
kere kürsüye çıktığında tereddütlerimi izale 
edecek cevapta bulunurlar. Hakikaten ben bu 
lenkidettiğım noksanlıkları tasarıda görmek
teyim. Bu mevzuun yeniden Parlâmentonun 
önüne gelmesine taraftar olmadığım için, bun
da fayda mülâhaza etmediğim için tenkidetmiş 
bulunuyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize 
şükranlarımı arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, buyurunuz. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa

yın senatörler, bu madde ile ilgili olarak bir
kaç hususu açıklamak istiyorum. 

27 Mayısdan önce silâhlı kuvvetler içerisin
deki generaller, albaylar, yarbaylar ve binba
şı] ar harb senelerinde, harb okullarına geniş 
çapta talebe alınması yüzünden, bir hayli ka
barmış ve bir sürü albay ve generaller vazife 
yapamaz hale gelmişti. Yani kendilerine vazife 
verilemiyordu. Bölük kumandanlığı evvelâ yüz-
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başıdır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, yüzbaşılık- j 
tan başlamış yarbaylığa kadar çıkmıştı. Neden? 
Bir zaruret. İki defa, üç defa bölük kumandan
lığı. yapmış insanlar var. Onun için 27 Mayıs 
evvelâ bu fazlalığı, ordu içerisindeki huzursuz
luğu tasfiye etmek için evvelâ bu fazlalığı bir 
tazminatla sivile aktarmaya mecbur oldu. 

Ondan sonra bir mahrut teşkili istendi, Si
lâhlı Kuvvetlerde, maalesef aradan geçen usr.n 
zaman içerisinde, savsaklandığı için, o mahrutu 
meydana getirecek olan Silâhlı Kuvvetler Per
sonel Kanunu çıkarılamadı. Sonradan bu ka
nun buradan geçti. Sayın Bakan, tahmin edi
yorum, her ikisinde de yani bu kanunun çıkarıl
masında aynı Bakan görevli bulunuyorlardı, bu
raya geldiği zaman ela mahrutu teşkil edecekle
ri üzerinde teminat verdiler, ilk kanun görüşü
lürken. Üst rütbelerdeki sıkışıklığın sağlana
madığı, çoğalmanın, yoğunluğun tasfiye edileme
diği gerekçesiyle bir tadil teklifi ile gelindi, 
katî olarak bizi temin ettiler, tutanaklarda var
dır, «artık bunu uygulayacağız» dediler. G-üzel, 
o kanun da çıktı. Fakat maalesef o da uygula
namadı. Gittikçe yukarı rütbelerdeki sıkışıklık, 
izdiham artık son haddini buldu, Hava Kuvvet
lerinde ; 4 tayyareye bir general, Deniz Kuvvet
lerinde; iki gemiye veya bir gemiye bir amiral, 
Kara Kuvvetlerinde; her halde bir tabura, bir 
general düşecek kadar çoğaldı, generaller. Al
baylar görev alamıyacak kadar çoğaldı. 

Şimdi, yeniden bir tasfiye kanunu, taamina-
tiyle beraber, getiriliyor. Fakat, ben şu kana
atteyim ki, bu kanun da uygulanamıyacaktır. 
Yani mahrut teşekkül edemiyecektir. 

Kaldı ki, mahrutun teşkil edilmesini biz 926 
sayılı Kanunla kabul etmiştik zaten, başka tür
lü olmaz. Biz, mukaveleli subay da denedik, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde. Fakat onlar da bi
zi tatmin etmedi. Başka milletlerde uygulanabi
liyor. Fakat Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, maale
sef, menşe birliği çok önemlidir. Aynı okuldan, 
aynı kaynaktan yetişmiş olmanın vermiş olduğu 
birtakım birlik ve beraberlik vardır ki, bu sefer 
Silâhlı Kuvvetler içerisinde; uzatmalı, mukave
leli subay şeklinde, ayrıcalıklar meydana geti
riyor. Ve bunlar da ordunun birliğini içten içe 
sarsacak bir durum arz ediyor. 

Nitekim, vardı bizde mukaveleli subaylar. 
Bunlann da bir kısmı, tekrar Harb Okulunda 
okutulmak suretiyle, menşe birliği temin edile- | 
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rek orduya maledilmiştir, bir kısmı da tazminat 
verilmek suretiyle emekliye yahut sivile terk 
edilmişlerdir. 

O balamdan Sayın Bakandan bilhassa önem
le istirham edeceğim, şu hususu açıklasınlar. 
Acaba, bu tazminat kanunu da çıktıktan sonra 
albay ve general rütbelerinde bir tasfiye yapıla
cak mıdır? Bunu öğrenmek istiyoruz. Ve kanun 
uygulanacak mıdır, mahrut teşkili yönüne gidi
lecek midir? Bu, zaruri... O bakımdan vaziyet, 
eski durumlara nazaran, farklı değildir. Acaba 
bunun malî portesi ne olacaktır? Onu da mali
yeden öğrenmek istiyorum. Çünkü, biliyorsu
nuz yeni çıkan Personel Kanununa göre 15 maaş 
ikramiye verilecektir, emekli olanlara. 15 maaş 
farz edelim, yeni çıkacak Personel Kanununa gö
re, 7 kat sayısına göre 1 000 olanın 7 bin lira 
eder, 15 le çarpacak olursak 105 bin lira eder. 
Acaba, orgenerallere yüzde 70 ve daha aşağı 
doğru azalan bu tazminatların malî portesi ne 
olacaktır, tüm olarak? Emekli etmek, tabiî bir 
plân içerisinde olduğuna göre, bu sene Ağustos
tan sonra, şu kadar albay, şu kadar general 
emekli edilecektir diye her halde Millî Savun
manın bir plânı var, bu plân içerisinde acaba 
malî porte ne dereceye kadar yükselecektir? Bu 
hususu da öğrenmek istiyorum. 

Sayın Bakan, «Sosyal adalet ilkesine uygun 
olarak» dediler ki, bu icabında sivillere de uygu
lanacaktır. Buna çok memnun oldum. Çünkü, 
yarın, öbür gün bu yeni gelen Personel Kanunu 
kabul edildikten sonra bir de Kadro Kanunu ge
lecek. Tahmin ediyorum ki, kadroda tâyinleri 
yapılamıyanlar, Kadro Kanununa tâyinleri ya-
pılmıyanlar emekliye sevk edilecektir. İnşallah 
o zaman da böyle bir durumu karşılamak üzere 
bir tazminat ile gelinir ve böylece adaletsizlik 
önlenmiş olur. 

Ben, bu kanunun pek uygulanacağı kanısın
da değilim. Bu, bir başlangıçtır, gönlüm arzu 
eder, bu kanun uygulanmak suretiyle mahrut 
teşekkül etsin. Fakat bu da kâfi değil. Türk Si
lâhlı Kuvvetleri sayıca bugün büyük bir yekûn 
tutmaktadır ve bunlara Personel Kanunları, yol
luklar; şunlar, bunlar eklendiği takdirde cari 
giderler % 98, belki de % 100 e çıkacaktır, Si
lâhlı Kuvvetlerin masrafları. Bu ise eğitime ve 
diğer harb malzemelerinin satmalınması için bir 
fon ayrılmasına müsaade etmemektedir. Ordu-
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nun personel, yani sayıca azaltılması cihetine de 
gidilmesi zaruridir. Bu hususun da dikkate alın
masını bilhassa Sayın Bakandan istirham ediyo
rum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Melen, buyurun, 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; ben, bu komisyonun 
üyesiyim ve komisyonda müspet oy verdim. Bu
rada da bu kanuna kabul oyu vereceğim. 

itiraf edeyim; komisyona giderken gazete
lerden aldığım bilgi sebebiyle pek müspet değil
di kanaatim. Yani bu kanunu o tarihte, yani ko
misyona gitmeden önce, şöyle gazetedeki bilgiye 
dayanarak, müspet karsılamamıştım. Fakat ko
misyonda tasarıyı tetkik ettikten sonra haklı, 
yerinde bir tasan olduğuna kanaat getirdim. 
Sözcümüz, şüphesiz, komisyon kararlarım müda
faa edecektir fakat Sayın Saffet Liralın söyle
diği bir, iki cümle sebebiyle bu konuşmayı yapı
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, bizim mücadele haya
tımızı, bizi yakından tanıyan arkadaşlarımız bi
lirler, biz inançlarımızdan hiçbir gücün ve kuv
vetin karşısında dönmedik ve bu kanun müza
kere edilirken de dönmem. Bâzı kanunlar ta-
kibedilir, ilgililer gelirler rica ederler, yalvarır
lar, şunu yaparlar, bunu yaparlar. Bu kamın 
hakkında böyle bir takip de yok. Bana hiç kim
se bu kanun için «müspet oy ver, veya menfi oy 
ver veya bu kanun iyidir, kötüdür» demedi. Ben, 
kendim gittim, okudum ve aldığım kanaate göre 
oyumu kullandım ve kullanacağım, 

Muhterem arkadaşlar; bu, hakikaten arka
daşlarımızın da belirttiği gibi, haklı bir kanun
dur. Ve bir sosyal güvenlik tedbiri olarak müta
lâa ediyorum. Şimdi, bir insan, Saym Bakan da 
işaret ettiler, bir mesleğe girdiği zaman o mes
lek için kabul edilen yaş haddi, emeklilik süre
si içerisinde orada çalışacağını hesabederek gi
rer. Ve hayatını ona göre tanzim eder. Artık 
istikbali oradadır. Kendi kaderini, çocuklarının 
kaderini, her şeyini oraya bağlar. Bu, yaş haddi 
devresinde işte hasta olur, hizmeti yapamaz ve
yahut sicil alamaz, onlar hariç şüphesiz, zaten 
bu kanun onlara şâmil değil. Ama, vazifesini 
liyakatla yapmıştır, sicil almıştır, terfie hak ka
zanmıştır, fakat bu takdirde dahi kendisini hiz
mete alırken «şu kadar müddet istihdam edece
ğiz» demişsiniz, fakat zamanından evvel vazife-
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den, işinden ayırmak zaruretleri doğabilir. Ni
tekim, ordumuzda mahrııt teşkil etmek zarure
tiyle veya başka zaruretlerle bu, doğabiliyor. Bi
naenaleyh bu halde bir tazminat vermeden bir 
vatandaşı, kaderini, çocuklarının kaderini oraya 
bağlamış, hizmete bağlamış bir vatandaşımızı, 
bir subayımızı bir tazminat vermeden oradan 
ayırmak, hakikaten, haksızlık olur. 

Arkadaşlar, sivil hayat ile bunlar arasında 
bir fark oluyor. Bfr defa bu prensibin, hakika
ten, sivil memuriyet hayatına da teşmil edil
mesi yerinde olur. O hususta ben de arkadaş
larımın görüşlerine iştirak ediyorum. Eğer ora
da da bu türlü ameliyeler dolayısiyle, genç yaş
ta, daha hizmet yapacak çağda zamanından ev
vel bâzı memurlarımızı alıp dışarıya, kapının 
önüne koyma zarureti hâsıl oluyorsa onlara da 
teşmiline taraftarım. 

Yalnız şunu arz etmek isterim. Sivil memu
riyet hayatı ile askerlik mesleki arasında bu 
bakımdan bâzı farklar da mevcuttur. Sivil me
muriyet hayatında bir hizmetten diğer hizmete 
allamak zor değildir. Nüfus memurluğundan 
tahrirat kâtipliği veyahut oradan ma
liye memurluğuna, maliye memurluğundan 
bilmem iskân memurluğuna atlamak güç değil
dir. Yani oralarda istihdam imkânı vardır. Bir 
yerde kadro tıkanır veyahut da kadro dışı bı
rakılır memur, atlamak imkânı vardır. Kal
dı ki, orada bir başka müessese daha vardır. 
Kadrosuzluk dolayısiyle açıkta kalanlara açık 
maaşı verilir, devamlı olarak bir yere tâyin 
edilinceye kadar açık maaşı verilir, öyle bir 
müessese vardır, fakat burada yoktur. Burada 
kesip atıyorsunuz, emekliye ayırıyorsunuz ve 
bitiriyorsunuz. G-enç yaşta, 30 yaşında, 35 ya
şlıda, 40 yaşında ve bir başka mesleke girmesi 
ûe güç olur. Binbaşı olmuş, yarbay olmuş, al
bay olmuş genç yaşında ondan sonra «efendim, 
kadrom, mahrutum budur, seni istihdam edemi-
•/SG-sğim» diyorsunuz ve meslekten çıkarıyor
sunuz. Ona, «yeniden git, falan memuriyete 
başla» demeye de imkân yoktur. Çoğu zaman bu 
mümkün olmuyor. Yeniden gidip bir meslek tu
tacaktır, bir iş tutacaktır, başlıyacaktır, oraya 
intibak edecektir. Bu, kolay bir şey değildir 
Bühassa emri kumanda mevkilerinden gelen
ler için bu kolay bir şey değildir. Bu sebeple 
bu tedbir, hem sosyal adalete uygundur, hem 
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bir sosyal güvenlik tedbiridir ve hem de ordu- ] 
ihuzu güçlendirecek bir tedbirdir. Bir defa, su- j 
baylık meslekini cazip hale getirmek lâzımdır. 1 
Cazip hale getirmek lâzımdır ki, memleketimi-
zin değerleri, kıymetleri bu mesleke rağbet 
etsinler, gitsinler, memleketimizin kabiliyet
leri; suJbay olsun, üstün kabiliyetli subay ol
sun. Bilhassa bu modern harblerde buna daha 
büyük ihtiyaç her gün çoğalmaktadır. Bu ba-
kinıdan da faydalı bir tedbirdir. 

Muhterem arkadaşlar, sivil memuriyet haya
tına geçmiye gelince sanıyorum ki, Personel Ka
nununda biraz bu imkânlar açılmıştır, bu yol
lar açılmıştır. Bir defa Personel Kanununda 
kadro meselesi; her yıl kadroları Meclis tâyin 
\(. tesbit edecektir. Kadroılarda bir supleks 
vardır. Kadrosuzluk sebebiyle terfi imkânları, 
ufki terfiler mevcuttur. Kadrosuzluk sebebiyle 
terfi ödememe zorluklan otftadan kalkmakta
dır, Personel Kanununda. Sonra, arz ettiğim 
gibi, açık maaşı vardır ve sonra bir meslekten 
diğer bir mesleke kolaylıkla geçmek, intibak 
etmek imkânları vardır. Burada, o yoktur. Ama 
bütün bunlara ve bu kolaylıklara rağmen bu 
prensibin, eğer bilhassa idari reform yapmayı 
düşünüyorsan, idari reformlar sebebiyle bâzı 
memurlarımızı zamanından evvel genç yaşta 
dışarıda bırakmak zarureti hâsıl olursa Perso
nel Kanunumuza da buna benzer bir hükmün 
konulması faydalı olur, lüzumlu olur. Aynı 
samanda bir eşitlik de doğar ve dışarıda haki
katen bir imtiyaz şeklinde görülmemiş olur. Za
ten göze batan noktası daha çok bir imtiyaz 
şeklinde görünmesidir. Bana da başlangıçta 
böyle göründüğü için karşısında idim, bu fikir 
'bana yumaşak gelmemiş idi. Ama tetkik ettik
ten sonra, haklı gördüm. Bu sebeple müsbet oy 
vereceğim. Bu oyumu hiçbir tehdit ile, bilhassa 
namlu tehdidi altında vermeyi düşünmüyorum 
ve rahatlıkla, serbestçe vicdan huzuru ile vere
ceğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Komisyon olarak 
bir noktayı arz edeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Evvelâ 
yeterlik önergesini okutayım, ondan sonra Ko

misyona ve sırada bulunan bir üyeye söz verip 
meseleyi bir çözüme götüreceğiz. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Saygılarımla.. 

Samsun 
Enver Işıklar 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Komisyon mu, Hükümet mi konuşacak? 
KARMA KOMİSYON BAŞKANI FARUK 

KINAYTÜRK (Burdur) — Komisyon konuşa
cak efendim. 

BAŞKAN — Komisyon konuşacak, buyurun 
efendim. Komisyondan da 10 dajkikalık konuş
mayı aşmamasını rica edeceğim. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Muhterem Bıaşkan, 
sayın senatörler; Komisyon olarak zabıtlara 
tescil edilmesini lüzumlu bulduğumuz bir nok
ta için söz almış bulunuyorum. Vaktinizi çok 
almıyacağım. Sayın senatörlere teşekkürle söze 
başlıyorum. Konuşmalarda detaylar izah edil
di. Yalnız Sayın Saffet Ural arkadaşımız ko
nuşmasına başlarken buyurdular ki «Sayın se
natörler... 

BAŞKAN — Sayın Kınaytürk, bu konu üze-, 
rinde yeniden bir görüşme açmaya lüzum yok. 

FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkan, bu konu üzerinde görüşme açmıyorum. 
Tescil edeceğim. Komisyon, niyabeten çalışı-
yoı. Vazifesini görmüş olduğunu tescil ettire
ceğim. 

Buyurdular ki «eğilmedıklerini gördük» sa
yın senatörlerin hepisi eğildiği gibi, komisyon 
da titizlikle, sizler adına niyabeten hizmet gö
ren bir Karma Komisyon olduğuna ve muh
telif partilerden arkadaşlarımız; Tabiî Senatör
ler, bütün parlâmanter üyesi arkadaşlar bulun
duğuna göre, Komisyonumuz titizlikle bunu tet
kik etti. Sayın Melen ar|kadaşım da ifade etti, 
hakikaten ben de Komisyon Başkanı olarak, 
hattâ bir asker olarak, bize gelmeden, Meclise 
intikalden sonra, dışarıdaki sivilden ve sağdan 
soldan işittiğimiz şeyler karşısında «askerler 
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rütbesi ile ayrılıyor, aynı parayı alıyor, bu nasıl 
kanundur?» gibi etkiler altında vazifeye başla
dık. Ve bu yolda titizlikle durduk. Yetkili 
Millî Savunma Başkanlığı temsilcileri ve hukuk
çu arkadaşlar izah ettiler. Detay, detay, mad
de madde üzerinde durduk ve tam bugünün 
realitelerine, sosyal adalete tamamiyle ışık tu
tan bir kanun olduğunu gördük. 

Bu bakımdan Komisyonumuz, bunun üzeri
ne, Sayın Umumi Heyetiniz gibi, eğilmiştir. 
Bunu tescil etme|k isterim. 

Ayrıca, Saym Özgüneş arkadaşımı da aydın
latmak isterim; Yine hakları var. Buyurdular 
ki «yerinde bir kanundur. Ama, gerekçe, iste
nildiği şekilde, jaleme alınmamıştır» doğrudur, 
Meclisten gelen gerekçeyi uygun, yeterli bul
madık ve Komisyonumuzdaki -arkadaşların 
teklifleri ile - huzurunuza gelen gerekçe kaleme 
alındı ve bu gerekçe - eğer okunursa - iki hu
susu kapsamaktadır. Gayet sarih, aç^k olarak. 

Bunlardan birincisi; subay ve astsubaylar 
hakkında terfie ait hükümler, Devlet memur
ları Kanununun malî hükümleri yürürlüğe gir
mediğinden, uygulanamamaktadır. Bu itibar
la 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun malî hükümleri ile irtibatlı hüküm
lerinin ertelenmesinde zaruret vardır. Birinci 
getirdiği anatemel fikir bu. 

Kanun tasarısının getirdiği ikinci husus ise, 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 49 ncu maddesinin (E) bendini de
ğiştirmeye matuftur. Halen uygulanmakta olan 
926 sayılı Kanunun bu maddesi hükümlerine 
göre; Rütbesine ait bekleme süresi sonunda 
müspet sicil aldığı halde üst rütbe kadrosunda 
yeri olmadığı için terfi ettirilemiysn Silâhlı 
Kuvvetler personeli, yaş hadlerini doldurma
mış olsalar bile, emekliye sevk edilmektedirler. 
-Malûm, Memurin Kanununda 65 yaşında 
emekliye sevk ediliyorlar - Birçok arkadaşla
rım izah ettiler. Gerekçede var. Onun için 
işaret ettim. Silâhlı Kuvvetlerdeki rütbe mah-
rutunun mahafazası zaruridir, hizmetin özel
i ğ i bakımından. 

Binaenaleyh, gerekçe sarahaten kaleme 
alınmıştır. Komisyonumuz 14 . 5 . 1970 günü 
toplandı bu havayı sezdiğimiz için bir karar 
aldık. Komisyon Başkanı olarak da, efkârı 
umumiyeye yedi ajansında bildirin diye radyo

dan rica ettik. Ama, askerliğin indirilmesi ko
nusu vardı, askerî hizmeti ilgilendiren iki ko
nuyu radyo neşredemedi. Onbir ajansında; halk 
efkârına bu gerekçenin özeti, anlaşılacağı şekil
de, açıklıkla izah edildi. 

Binaenaleyh, muhterem senatör arkadaşları
mızın hiç şüphesi ve tereddüdü olmasın, sosyal 
adaleti getiren bir kanun olarak komisyonumuz 
bütün elinde olan imkânlarla her şeyi düşün
müş ve efkârı umumiyeye de radyolarla aynî 
gün onbir ajansında ilân etmiştir. 

Yine, mahrut nizamında Saym Özgüneş ar
kadaşım; «Emekli olma» - yanılmıyorsam, öyle 
not aldım - «Yüzbaşı, binbaşıya kadar» diyor. 
Mahrutta binbaşılıkta emeklilik 25 senede baş
lar, yüzbaşı da emekli olduğunu sanmıyorum. 
Ayrıca, yine arkadaşlarımızın verdiği bilgiye 
göre, 926 sayılı Askerî Personel Kanununun 
katı hükümlerini, mahrutu ilgilendiren ve baş
ka hükümlerini giderici 70 maddeyi, sanıyorum, 
içinde taşıyacak ve arkadaşlarımın burada be
lirttiği ihtiyaçlara cevap verecek şekilde bir ta
sarı hazırlanmıştır. Huzurunuza yakında gele
cektir. Bunu da Millî Savunmada yetkili arka
daşlarım ifade etmişlerdir. Bütün arkadaşları
mın titizlikle durdukları hususları orada da 
görmüş bulunuyoruz, 

Sonra, yine hepinizin bildiği gibi, hakikaten 
bu kanun sosyal adalet ilkelerine - Sayın Bakan 
arkadaşım da ifade etti - Hükümetimiz sosyal 
adaleti düşünmektedir. Terfi sicili almış sivil 
memur arkadaşlara da yaş haddinden evvel 
emekliliklerinde bu imkânlar sağlanmalıdır. 
Saym Melen arkadaşım da, «Açıkta kalma ma
aşı diye bir şey vardır» dedi. Ben, bir noktayı 
daha izah edeceğim; 1101 sayılı Kanunu hatır-
hyacaksımz. emekli olan arkadaşlarımız dışar-
da vazife alamamaktadırlar. Binaenaleyh, bun
lara genç. yaşta rütbesinde terfi edemediği an, 
vereceğimiz tazminat tam yerindedir ve o, ilâ-
nihaye verilecek tazminat değildir. Eütbe yası 
geldiği zaman o emekli aylığı kesilecektir. Mu-
vakkatir, Kaldı ki, yine Saym Bakan arkada
şım okudu, ben de tekrar hatırlatayım. Bugün 
çalışmakta olan bir emekli orgeneral arkadaşı
mın emekli olduğu saman, bu kanunun getirdi
ği imkânlar nisbetinde dahi emekli olduğu sa
man, eline geçenden 810 lira aşağı bir para ala
cak. Bu da gerekçemizde vardır. Bir albay 314 
lira eksik para alacaktır. 
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Yani bu kanun bütün sosyal adalet ilkeleri
ni, düşünerek, içine almasına rağmen, yine bu
gün eline geçen paradan as, albaylar 314, bir 
emekli orgeneral 810 lira aşağı alacaktır. 

îşte şuradan, zabıtlara geçmesi için ifade 
ediyorum. Halk efkârı duysun - «Bir subay, bir 
albay, bir emekli orgeneral ayrılıyor, orduda 
çalışmış gibi vazife veriliyor» diye halk efkârı
na intikali yanlıştır. Tamamiyle sosyal adaleti 
ilgilendiren bir kanundur. İltifatınızı Yüce He
yetinize arz eder. Saygılar sunarım. 

KUDRET BAYHAN (Niğde) — Komisyona 
bir sual sormak istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sayhan. 
KUDRET BAYHAN (Niğde) — Efendim, 

emekli olan bir memur, emekli olduktan sonra 
tekrar bir hizmete girerse almakta olduğıı 
emekli maaşı kesiliyor. Çıkarmakta olduğumuz 
bu kanunla emekli olan bir subaya ayrıca taz
minat veriliyor. Böyle bir subay hariçten bir 
vazife aldığı zaman geçmişteki emekli maaşı 
kesileceğine göre bu tazminatta kesilecek midir? 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI ö. FARUK 
KINAYTÜRK (Devamla) — Tabiî kesilecektir. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun. 
M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım, kanun teklifi 
çok önemli bâzı faktörleri de ortaya çıkarmak 
suretiyle münakaşa edildi. Kısa zamanda eski 
ve birçok safhalarını görmüş bir asker arkada
şınız olmak sıfatiyle, kanatimce bâzı önemli 
olan hususları bu vesileyle arz etmek mecburi
yetini hissettim. 

Epey zaman evvel muvazzaf iken, henüz 
emekli olmamış iken, bir ingiliz generali ile ko
nuşuyorduk, bâzı bilgiler aldı, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri ve subayları hakkında. «Sıkıntı çe
kiyor musunuz, çekiyorsanız hangi usullerle bu 
sıkıntıyı gideriyorsunuz. Türk Silâhlı Kuv
vetlerine kâfi derecede subay bulabiliyor musu
nuz» demişti. O zaman, bizim hiç bir sıkıntımız 
yoktu. Ben şaştım dedim ki; bizde böyle bir şey 
yok. Ne bir tedbir alınmıştır, ne de bir sıkıntı 
mevzuubahistir. Ne kadar istersek o kadar çok 
subaylığa talibolan insanlar var ki, biz bilâkis 
okullarımıza müsabaka imtihanları ile almakta
yız. ve bir çoklarını geri çevirmekteyiz, 

! «Ne bahtiyarsınız» demişti. «Ne batiyarsı-
nız ki, hâlâ Silâhlı Kuvvetlerinize istediğiniz 

j kadar subay bulabiliyorsunuz.» Ve kendileri 
Ü hakkında bâzı malûmat vermişti. Ancak, sene

ler sonra bu hususun kıymetini ve ehemmiyetini 
anlıyabiliyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; harb olmasın, temenni 
ederim. Daima en çok korktuğumuz şey budur. 
En çok ta askerler korkar, bu işten. Fakat 
harb yarın olacakmış gibi, hazır bulunmamız 
icabeder. En mühimi de moral davasıdır. Hiç 
aklımızdan çıkarılmaması lâzımgelen bir hu
sus daha vardır; en kudretli, en kıymetli, en ol
gun çağa geldiği zaman bir asker, albaydır, 
yarbaydır, generaldir. O zaman yetişme tarzı 
itibariyle, en çok kıymet sarf edilmiş, en çok 
masraf edilmiş, emek sarf edilmiş bir durumda, 
en olgun çağında, - hem insan olarak, hem mes
lek sahibi olarak - emekliye ayırmaya mecbur 
oyulorsunuz. Hangi bahaneyle?. Kadrosuzluk 
bahanesiyle, mahrut bahanesiyle... 

Arkadaşlar, istirham ederim; bu vesileyle 
sarf ettiğimiz, hovardaca sarf ettiğimiz kıymet
leri düşünün... 

Heyecanımı mazur görün. Memleket çapın
da, yetişmiş bir subayın, bir generalin vazife
den alınıp bomboş bırakılıvermesi hâdise yara
tır. Daha evvel de bir kanun çıkardık. Emekli
ler, bilhassa emekli subaylar, gayet güzel, fay
dalı surette birçok kadrolarda çalışmakta idi
ler. Şimdi, o çalışma imkânlarından da mahrum 
ettik onları. 

isteseler de istemeseler de çalışacak durum
ları yoktur. Büyük bir eksiklik idi bu kanu-

I nun bulunmaması. Ne zaman görüldü, hissedil-
I di ise o zaman derhal tedbir alınması, gideril

mesi icabederdi. Şimdi, görülmüştür, büyük 
mikyasta hissedilmiştir, şimdi giderilmiye ça-

j lışılmaktadır. Zannediyorum hepiniz benimle 
aynı fikirde müttefiksiniz. Tebrik etmemiz lâ-
zımgelir, böyle bir kanun getirdiği için Millî 
Savunma Bakanlığını. 

Sayın arkadaşlarım, büyük bir şey değildir. 
Ne masrafı vardır, ne şunu, ne bunu. Meslek 
sahasında gayet kıymetli olarak yetişmiş ve bü
tün milletçe güvendiğimiz kimselere, - sivil, as
ker söylemiyorum, hepimizin - gösterdiğimiz 

I kadirşinaslıktır bu. O kıymeti tanımaktadır, bu. 
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istirham ederim, ufak tefek teferruattan kaçı
nalım, böyle ehemmiyetli ve yerinde bir kanu
nu mutlaka çıkartmak ve bundan sonra eksik
likler, gedikliler olursa onları da, misal teşkil 
etmek suretiyle tamamlamamız, böyle bir izhni-
yet yaratmamız icabeder. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — 5 nci maddeyi okunan şekli ile 

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

Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 7. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma içişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

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

Kanun tasarısının tümü üzerinde leh ve 
aleyhte söz istiyen? 

SAFFET URAL (Bursa) — Söz istiyorum. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, sizinki ayrı, 

sizinki tümü üzerinde, oyunuzu belli etmek için
dir. 

Sayın Ural lehinde mi, aleyhinde mi? 
(SAFFET URAL (Bursa) — Bir hususta tav

zihte bulunacaktım. 
BAŞKAN — Hayır, görüşmeler bitti. Şimdi 

yalnız iki hususta söz verebilirim. Tümü üze-
rirde lehinde veyahut aleyhinde.. 

Bir de şu hususta; Sayın Orhan Kürümoğ
lu gibi siz de oyunuzun hangi şekilde kullanıl
ması gerektiğinin gerekçesini belirtebilirsiniz. 

SAFFET URAL (Bursa) — Hayır, Sayın 
Başkan, ben sadece bir tavzihte bulunmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — işte o şekilde. Oyunuzu kul
lanacağınızın gerekçesini ifade ile tavzihi de 
yaparsınız. 

Leh ve aleyhte söz istiyen? Yok. içtüzüğe 
uygun olarak Sayın Kürümoğlu. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, Sayın Millî Savunma Bakanına 
bâzı hususları sormuştum. Cevap verilmedi. 
Acaba cevap verecekler mi, vermiyecekler mi? 

| BAŞKAN — Vermediler. Sayın Millî Savun
ma Bakanından rica edelim, Sayın Tunçkanat'-
m sorularına yazılı olarak cevap versinler, icbar 
edemeyiz. 

Sayın Kürümoğlu, «Tasarının aleyhindeyim, 
bu sebeple, oyumun rengini belli etmek üzere 
Jümü üzerinde söz istiyorum.» diyor. Tümü 
değil, içtüzüğe göre oyunuzu ne şekilde kulla
nacağınızı, yine gayet kısa olarak arz etmek 
üzere, tasrih edilmiştir. Oyunuzu ne şekilde 
kullanacağınızın gerekçesini lütfen kısa olarak 
izah edin. 

Sayın Oral, size de aynı konuda söz vere
ceğim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 
bendeniz tasarının aleyhindeyim. Yalnız aleyh
te olmamı gerektiren Yüce Senato içinde ce
reyan eden bâzı hâdiseler oldu. Meselâ buradan 
tikrini ifade eden bâzı arkadaşların fikirleri
nin menfi olması dolayısiyle bir telâş havası
nın estiğini bizzat müşahade ettim. Veya bilmi
yorum bana öyle geldi. 

I Bu arzu etmediği halde muayyen istikamet-
j te müsbet hareket etmenin zarureti mevcut 

olduğu noktasında Sayın Oralin beyan ettiği 
fikri teyideder mahiyette bir hattı hareket ol
duğu için hoşuma gitmemişti. 

Bendeniz tasarının tümü yönünde menfi fik
re sahip bulunmamın sebebini şu şekilde izah 
etmek istiyorum. Tasarı, evet sosyal adaleti te
sis için getirilmiş bir tasarı olabilir. Yalnız, 
sosyal adaletin tecellisi muayyen bir yönde bir 
zümreye inhisar eder mahiyette tasarılar getir
mekle mümkün olmıyacağını kabul etmek mec
buriyetindeyiz. Nitekim, birçok arkadaşlarımız 
bu konuda fikirlerini beyan ettiler. Teferruata 
girmemişe lüzum yok. Sosyal adaletin tahak
kuku eğer mutlak zaruret ise, getirilecek bir 
tek maddelik bir kanun ile, bütün Devlet per
sonelini de içine alacak şekilde bunun halledil
mesi mümkün olabilirdi. Meselâ denirdi ki, 
«Yas haddinden evvel emekliye sevk edilen sivil 
veya subay bütün memurların yaş haddine ka
dar olan devreye inhisar etmek üzere şu kadar 
nisbetlerde tazminat ödenmesi suretiyle uğra
dıkları zarar telâfi edilir.» şeklinde olabilirdi. 
Fakat, bu muayyen bir tek subaylara munha-

j sır olarak getirilince bunun âmme efkârı üze-
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rinde olan tesiri maalesef menfi olmuştur. Bu
nu her hal ve kârda tahmin ederim İri, Yüce Se
natonun bütün üyeleri temas ettikleri, konuş
tukları her yerde müşahede etmişlerdir. Böyle 
bir allerji yaratan neticeyi doğuracağımıza mil
letin, ekseriyetin, halkın tasvibini teşvik edecek 
yönde tasarılar getirilmesi daha uygun olurdu. 

Dikkat buyurulursa, bu tasarıda sadece yas 
haddi üzerinde durulmuştur. Halbuki, emekli
likte bâzı şartlar aranır. 

BAŞKAN* — Sayın Kûrümoğlu, izahına gir-
miyeceksiniz. Oyunuzun renginin gerekçesini 
izah edeceksiniz. 

ORHAN KÛRÜMOĞLU (Devamla) — Evet, 
oyumu neden kırmızı kullanacağımı ifade edi
yorum efendim. 

Yas haddi mevzuu vardır, Hizmet müddeti 
mevzu vardır. 25 hikmet müddetini dolduran 
memur emekli olur. Emekli olduğuna gere su
baylar yönünden böyle bir fark yaratılması için 
sebebolamaz. Ben bunu gayriâdil olarak kabul 
ediyorum. Adalet yönü âdil olduğu yönünde 
muhterem üyelerin beyan ettikleri fikirler, şu 
ana kadar bendenizi tatmin etmemiştir. Bu se
beple şahsan halihazırda dahi bunun gayriâdil 
bir tasarı olduğu kanaatinde bulunduğum için 
oyumu kırmızı kullanacağım. Sayın Bakandan,, 
getirdikleri tasarı üzerinde kırmızı oy kullana
cağım için özür dilerim, kusura bakmasınlar; 
irademi serbest ifade etmek, serbest izhar etmek 
mecburiyetinde bulunduğum için buradayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın üral . 
SAFFET UEAL (Bursa') — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım: deminki konuşmamda 
anlattığım bir hâdise kanaatimce benim mu-
radetmediğirn bir mânada tefsir edildi. Bundan 
şahsan şu sebeple üzüntü duymaktayım. Bah-
setiğim delikanlı normal,, meşru yapılan bir se
çim sonucunda hakikaten muhtar oldu. Bugün 
bu kanuna müspet veya menfi oy vereceklerin 
tüfeğin demiri ile böyle oy verecekleri düşün
cesinde değilim, bunu böyle söylemeyi muradet-
medim. Ancak, benden bir önce konuşan Sayın 
Kûrümoğlu'nun da ifade ettiği gibi halk vic
danında bu çok aleyhte ve tüfeğinin demirinin 
soru ile çıkartılmış bir kanun duygusu ve kana
atini uyandıracaktır. Benim ifade etmek istedi
ğim mâna budur, 

Sayın Bakan sosyal adaletten bahsettiler, 
doğrudur. Ama, halen silâh altında bulunan 
adamı tasfiye ederken, bunu veriyorsunuz. Ay
nı sebeple daha önce tasfiye edilmiş olanları 
nazarı itibara almıyorsunuz. Bir genellik pren
sibinden mahrum ediyorsunuz ve sonra da sos
yal adalet diyorsunuz. Efendim, o zaman ben 
bakan değildim. Yani, zamanın bakanlarının 
ayıbı senin o başına gelenler... Ben yakınmadım 
kendim için. Feda olsun Saffet Ural'lar memle
ket için. Ama bugün Sayın Topaloğlu ret ve 
inkâr edebilir mi ki kendi devrinde de pekçok 
benim emekli olduğum sırada benim gibi mua
meleye uğrıyan bir iki general oldu. Ama, 
kendi Bakanlıkları devresinde abduhu deyip 
imzayı bastı, pek çok kimseleri kararname ile 
emekliye sevk ettirdi. Danıştay'dan karar, al
dılar icra etmedi. Etti ise zaten devam ediyor. 
Ben bu tasan bir genellik taşımadığı için, 
sivil ve asker bütün kadrosuzluk sebebiyle 
emekliye sevk edilenlere teşmil edilmediği için 
oyumu kırmızı kullanacağım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tasarı açık oylarınıza arz edi
le-çektir. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve 
teşkilâtı hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri-
r.ra eleğiştirilmesine, ve bu kanuna bir fıkra ve 
ek maddelerle geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
korları (Millet Meclisi 1/238; Cumhuriyet Senet
ti su 1/1099) (S. Sayısı : 1436) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» kısmında bulunan Vakıflar Genel Mü
dürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir fıkra ve ek maddelerle geçici mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısı» nm, öne
mine binaen, gündemdeki diğer işlere takdimen, 

(1) 1436 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır. 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sözü geçen kanun tasarısının 
gündemde bulunan diğer işlerden önce görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Sayın Köker?.. Burada. Sayın Bakan?.. Bu
rada. Raporun okunup okunmamasını oylarını
za arz ediyorum. Okunmasını kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Maddelere 
'geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifi de vardır. 
ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
e iyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü vezife ve teş
kilâtı hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir fıkra ve ek 
maddelerle geçici maddeler eklenmesine dair 
Kanun. 

Madde 1. — 6760 sayılı Vakıflar Genel Mü
dürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki Kanu
nun 2, 9,10 ve 11 nci maddeleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü mer
kez kuruluşu, Genel Müdürün yönetimi altında 
iki genel müdür yardımcısı ile mütehassıs mü
şavirlerden ve aşağıda yazılı dairelerden kuru
lur. 

1. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
2. Hukuk Müşavirliği, 
3. Âbide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, 
4. Mülhak Vakıflar Müdürlüğü, 
5. Hayır İşleri ve Sosyal Hizmetler Mü

dürlüğü, 
6. Emlâk Müdürlüğü, 
7. işletmeler ve iştirakler Müdürlüğü, 
8. Arşif ve Yayın Müdürlüğü, 
9. Muihasebe Müdürlüğü, 

10 özlük işleri Müdürlüğü, 
11. Levazım ve Daire Müdürlüğü, 

Madde 9. — Genel Müdürlük merkez ve il
lerdeki yapı, onarım ve tesisatın mimarlık, 

] mühendislik ve şehircilik hizmetlerini gerektir
diğinde, kısmen ve tamamen, ücret karşılığında 
kendi kuruluşundan başkasına yaptırabilir. Bu 
hizmetleri yarışma konusu da yapabilir. 

Genel Müdürlük, yapı onarım ve tesisat iş
leri için gerektiğinde yevmiyeli veya mukave
leli teknik eleman çalıştırılabilir. 

Yukarda yazılı işler için yapılacak harcama
lar ve verilecek ücretler ona ait ödenek veya 
fondan ödenir. 

Madde 10. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
kuruluşundaki veznedar ve veznedar yardımcı
ları ile fiilen bu görevlerden birini yapan me
murlara ve kıymet muhafızlarına, Genel Mü
dürlükçe aylıkları tutarının % 30 - % 50 sine 
kadar aylık kasa tazminatı verilebilir. 

Madde 11. — Merkez ve iller kuruluşundaki 
memurlara bütçede yer alan gelirlerin tahsi
latından temettü ve faizler, yardım ve bağış
lar, işletmelerle icra dairelerinden yapılacak 
tahsilat ve (taşınır taşınmaz mal satış bedelleri) 

I % 5 e kadar tahsil aidatı verilebilir. 
1 Bu kanunun 1 nci maddesi ile değiştirilen 

10 ncu maddesinde yazılı kasa tazminatından 
faydalanlar (Veznedar ve veznedar yardımcı
ları ile fiilen bu görevleri yapanlar hariç) ile 
ek 5 nci maddesi uyarınca ödenek alanlara tah
sil aidatı verilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok, Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler. Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Aynı kanunun 17 nci maddesi
ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

8 . 3 . 1934 tarih ve 2387 sayılı Vakıf Akaar 
ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle kiraya 
verileceği ve idare olunacağı hakkındaki Kanun 
20 . 4 . 1936 tarih ve 2950 sayılı Vakıf malların 
taksitle satılması ve kiraya verilmesi ve satış 
paralarının kullanılması ve emaneten idare 
edilen mülhak vakıflardan idare ve tahsil 
masrafı alınması hakkındaki Kanunun 4 ncü 
maddesi, 27 . 12 . 1937 tarih ve 3294 sayılı Vak
fa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına ne 
suretle satılacağına dair Kanun, 21 . 8 . 1940 
tarih ve 3913 sayılı Vakıf memba suları ile or
man ve zeytinliklerinin işletilmesi hakkında 
Kanun ile ek ve değişiklikleri ve 27 . 6 . 1956 
tarih ve 6760 sayılı Kanunun 8 nci maddesi kal-

j dırılmıştır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen Sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Aynı kanuna aşağıdaki ek mad
deler eklenmiştir : 

Ek Madde 1. — 6760 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen 
(3) ve (3) sayılı cetvellerde yazılı kadrolar 
kaldırılmış ve bunların yerine ilişik (1) ve (3) 
sayılı cetvellerde yazılı kadrolar konulmuştur. 

Ek Madde 2. — 2762 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesine göre vakıf akaar ve topraklan 
(KEahlûl ve metruk yerler dâhil) satışından el
de edilecek paralar, aynı kanunun 3668 sayılı 
Kanunla değişik 32 nci maddesinde bahsolunan 
tâviz bedelleri ile Genel Müdürlüğün en son 
yıla ait kesin hesabı sonucu hâsıl olan gelir faz
lasından idare meclisince kararlaştırılacak mik
tardaki para, özel bir fon hesabında toplanır. 

Mülhak Vakıfların akaar ve toprak (Mah-
lûl ve metruk yerler dâhil) satış bedellerinin 
bu fona katılmasında mütevellisinin muvafakati 
aranır. 

Bu fondan Genel Müdürlük Devlet Plânla
ma Teşkilâtının müspet görüşünü aldıktan son
ra idare Meclisinin karan ve Başbakanın ona
yı ile ticari, sınai, zirai ve eğitim sahalarında 
işletmeler ve sermayesinin en az % 51 i Vakıf
lara aidolmak üzere şirketler kurabilir veya ser
mayesi Vakıfları hissesi ile Devlet ve Kamu ik
tisadi Teşebbüslerinin hissesi toplamı % 51 den 
az olmamak üzere kurulmuş veya kurulacak iş
tiraklere katılabilir. 

Bu fonla ilgili harcamalar ve yapılan işlem
ler 1050 sayılı Muhasebei Umumiye, 2490 sa
yılı Artırma, Eksiltme ve ihale, 3611 sayılı 
Bayındırlık Bakanlığı vazife ve Teşkilâtı hak
kındaki kanunlar ile ek ve değişiklikleri hüküm
lerine tabi değildir. 

Ek Madde 3. — Tarihî veya mimari kıymeti 
Iıaiz bulunduğu tesbit edilen muhafazası ge
rekli âbide ve eski eserlerin onarım ve restoras
yonu ile diğer vakıf taşınmaz malların inşaat 
ve onarımlarında ve bu işler için lüzumlu mal
zemenin satmalmmasmda, vakıf taşınmaz mal
ların kiraya verilmelerinde, mahsullerinin sa-
Uşlarında ve taşınmaz mal satmalınmasmda, 
"•190 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu 
Lükümleri uygulanmaz. 

Ek Madde 4. — Genel Müdürlük memurları 
bu kanuna göre kurulacak işletme ve şirket
lerin ve iştiraklerin idare meclisi veya. mura-
'tiplıiklarında görev alabilirler. 

Ek Madde 5. — Gureba Hastanesinde çalı
şan tabip, diştabibi, eczacı, biyolog, kimyager, 
kimya mühendisi, kimya lisansiye ve veteriner 
hekimlere; (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışmakta olup hususiyet arz eden 
yer ve hizmetlerde görevlendirilen sağlık per
soneline ödenek verilmesine dair 14 . 5 . 1964 
tarih ve 472 sayılı Kanun) hükümleri uygula
nır. 

Ek Madde 6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
ne yapılan her türlü bağışlar, bağış yapanın 
göstereceği şartlara uygun surette kullanılır ve
ya sarf olunur. Taşınmaz mallar özel bir deftere 
kaydedilir. Paralar ile diğer menkul kıymetler 
T e taşınmaz malların gelirleri ayrı bir fon hesa
bında toplanır. Bu fon ile ileili harcamalar ve 
işlemler, ek ikinci maddenin son fıkrası hükmü
ne tabidir. 

Ek Madde 7. — Genel Müdürlüğün idare 
Meclisi Başkanı ve üyeleriyle genel müdür ve 
genel müdür yardımcıları kadrolarını işgal 
edenlere, müktesep maaş derecelerine bakıl
maksızın ilişik (6) sayılı cetvelde yazılı mik
tarlarda tahsisat verilir. 

Bu kadrolara atananlardan yıllık izinlerini 
kullananlar ile, yurt içine ve yurt dışına geçici 
bir görevle gönderilenler hariç, görevleri başm-
d bulunmıyanlara görevlerinden ayrı bulun
dukları sürece tahsisat verilmez. Hastalık sebe
biyle görevi başına gelemiyenlere bu yüzden 
görevlerine devam etmedikleri günlerin topla-
ILI bir yılda 60 günü geçmemek kaydiyle bu 
tahsisat ödenir. Tahsisatla ilgili diğer hususlar
da, 5027 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hük
mü uygulanır. 

Bu ödeme 26 . 6 . 1964 tarih ve 484 sayılı 
Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümlerine 
tabidir. 

işletmeler, şirket ve iştiraklerde görev alan
lara bu tahsisat verilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen Sa
yın Üye?.. Yok. Maddeyi ek 1 ve 7 nci madde
lerdeki cetvelleri ile beraber oylarınıza ıarz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Madde 4. — Deği§ik 9 ve 11 ne maddeler 
di© ek 2 ve 3 ncü maddelerde belirtilen husus
ların ne suretle uygulanacağı bir yönetmelik!© 
düzenlendi1. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
Sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kâbuil edilmiştir. 

Madde 5. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir. 

Geçici madde 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte Genel Müdürlük merkez ye iller 
kuruluşlarında çahşanlardan unvanlarında de
ğişiklik yapılmış olan veya olmıyan veya hiz
metleri İkaldırılmış olanlar, üç ay içinde mük
tesep derece aylıkları ile maaş derecelerine uy
gun görevlere yeniden atanabililer. 

Geçici görev, hastalık, izin gibi kanuni se
beplerle görevi başında bulunmıyanların, .Genel 
Müdürlük kuruluşunda aylıklı bir göreve atan
maları halinde işe başlama kaydı aranmaksızın 
aylıkları verilir. 

Geçici madde 2. — Bu kanunun ek 2 nci 
maddesine göre şirket ve işletmeler kurulun
caya kadar mevcut işletmeler hakkında 3913 
sayılı Kanun, ek ve değişiklikleri hükümlerinin 
uygulanmasına: devam olunur. 

Geçici madde 3. — Bu kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolardan ilişik (4) sayı
lı cetvelde gösterilen kadrolar, bu kanunun yü-
rürüğe girmesini takibeden malî yılda kullanıl
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Ydk. Maddeyi cetveli ile beraber oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunun 4 ncü maddesi ka
nunun yayımı tarihinden üç ay sonra, diğer 
maddeleri 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 7. — Bu kanunun hükümlerini Baş
bakan yürütür. 

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

Kanun tasarısının tümü üzerinde leh ve 
aleyhte söz istiyen?.. Yok. Tasarı açık oylarını
za arz edilecektir. 

3. ~ 21 . 2 . 1.967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay 
Kanununda değişildik yapılması ve bu kamına 
geçici üç madde eklenmesi hahkkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Ana
yasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi : 2/289; Cumhuri
yet Senatosu : 2/293) (S. Sayısı: 1432) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin diğer bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Ka

nununda değişiklik yapılması ve bu kanuna ge
çici üç madde eklenmesi hakkındaki kanım tek
lifinin mahiyet ve önemine binaen; gündemdeki 
bütün işlere öncelik tanınarak, ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

BAŞKAN — Sözü geçen kanun tasarısının 
gündemde bulunan diğer işlerden önce görüşül
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) —• Sayın Başka
nım, gündem yapılacağına gündeme desek ki, 
«Toplantıda verilecek takrirlerin gösterdiği ka
nunlar müzakere edilir.» daha iyi olur, kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Atabeyli? 
Burada. Komisyon burada. Rapor basılmış, 
dağıtılmıştır. Raporun okunup, okunmamasını 
oylarınıza arz edeceğim. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Maddele
re geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önergede ivedilik hususu da bulunmaktaydı. 
ivedilik hususunu oylarınıza arz edeceğim. Ka-

(1) 1432 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dad.ır. 
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bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

21 . 2 . 1987 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanu
nunda değişiklik yapılması ve bu kanuna geçici 

üç madde eklenmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı 
Sayıştay Kanununun 8 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 
Savcı ve yardımcılarının nitelikleri, atanmaları 

Madde 8. — Sayıştay Savcısı ve yardımcıla
rı, Sayıştay Birinci Başkanının mütalâası alın
dıktan sonra Maliye Bakanlığınca yapılacak 
teklif üzerine ortak kararname ile atanırlar. 

Bunların, Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat 
fakülteleriyle, iktisadi ve Ticari ilimler akade
milerinden veya öğretim itibariyle bunlara denk
liği Millî Eğitim Bakanlığınca onanmış yurt 
içindeki veya dışındaki Fakülte veya yüksek 
okullardan birini bitirmiş ve sonradan malî ve 
iktisadi konularla ilgili görevlerde en az on yıl 
başarı ile çalışmış olmaları şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Aynı kanunun 10 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Genel Sekreter ve Yardımcıları 
Madde 10. — Birinci Başkanın seçeceği bir 

üye Sayıştay Genel Sekreterliği görevini yapar. 
Genel Sekretere, Birinci Başkanın onayı ile 

dördüncü ve daha yukarı derecelerdeki meslek 
mensuplarından en çok üç yardımcı verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Aynı kanunun 11 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Raportör ve denetçilerin atanmaları 
Madde 11. — Raportör, Uzman Denetçi, Baş-

denetçi ve denetçiler, memurlar Seçim ve Disip
lin Kurulu kararı ve Birinci Başkanın onayı ile 
atanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Aynı kanunun 15 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Daireler Kurulu 
Madde 15. — Daireler Kurulu, Temyiz Ku

ruluna seçilen Başkan ve üyelerin dışında kalan 
Başkan ve üyelerden kurulur. 

En kdıemli Daire Başkanı Kurula Başkanlık 
eder. 

Kurul üye tamsayısının en az üçte ikisi ile 
toplanır. Kanuni mezuniyet veya münhal üye
lik sebebiyle toplantı yeter sayısının sağlana
madığı hallerde, dairelerden kurula ayrılmış 
bulunan üye sayısını aşmamak ve o toplantıya 
münhasır olmak kaydiyle Kurul Başkanı tara
fından yeter sayıyı sağlıyacak kadar üye top
lantıya davet edilebilir. Oyların eşitliği halin
de Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 

Daireler Kurulu 105 nci madde gereğince 
verilecek Sayıştay mütalâasını tesbit eder. 

Daireler Kurulu bu kanunla kendisine ve
rilmiş olan diğer görevleri yapar ve Birinci Baş
kan tarafından incelenmesi istenen konularla 
işlemleri görüşerek karara bağlar. 

Savcı doğrudan doğruya veya Kurul Başka
nının çağrısı üzerine oy hakkı olmamak şartiyle 
Kurula katılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Aynı kanunun 16 nci madde
sinin 5 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Kurul üye tamsayısının en az üçte ikisi ile 
toplanır. Kanuni mezuniyet ve münhal üyelik 
sebebiyle toplantı yeter sayısının sağlanamadı
ğı hallerde, dairelerden Kurula seçilmiş bulu
nan üye sayısını aşmamak ve o toplantıya mün
hasır olmak kaydiyle Kurul Başkanı tarafından 
yeter sayıyı sağlıyacak kadar üye toplantıya 
davet edilebilir. Mevcudun çoğunluğu ile karar 
verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulun
duğu taraf üstün tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Aynı kanunun 23 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Genel Sekreter 
Madde 23. — Genel Sekreter yönetim işlerin

de Birinci Başkanın yardımcısıdır. 
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Birinci Başkan, kendisine bu kanunla veril- ] 
miş yönetime ilişkin görevlerden bir kısmını 
kendi adına yürütme görevini Genel Sekretere 
verebilir. 

Genel Sekreter, denetim gruplariyle şubele
rini ve idari şubeleri Birinci Başkan adına yö
netir ve denetler. 

Meslekî araştırma, inceleme ve yayın işlerini 
düzenler. 

Genel Sekreter Genel Kurula ve Daireler Ku
ruluna, üye sıfatiyle katılır. 

Genel Sekreter yardımcıları, Genel Sekrete
re verilmiş görevlerin yerine getirilmesinde 
yardımcı olurlar. Bunlar arasındaki iş bölümü 
Genel Sekreterce yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Aynı kanunun 30 maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tescil ve önceden vizeye tabi işlemler 
Madde 30. — Sayıştayın denetimine tabi dai

re ve kurumlarca harcamaya ilişkin olarak ya
pılan sözleşmelerle her türlü bağıtlar tescile, 
genel katma bütçeli dairelerin kadro ve öde
nek dağıtım işlemleri önceden vizeye tâbidir. 

Sözleşmeler ile bağıtların, dayanaknalrı ile 
birlikte, bağıt tarihinden itibaren üç gün için
de Sayıştaya gönderilmeleri zorunludur, Bu 
sözleşme ve bağıtlar Sayıştayca tescil edilme
dikçe uygulanamaz. 

Ancak, Sayıştay Genel Kurulunca bütçe re
jimi, niteliği, konusu veya tutarı itibariyle tes
cilden istisna edilen sözleşmelerle, ivedilik ve 
gizlilik sebebiyle eksiltmeden istisnasına Ba
kanlar Kurulunca karar verilen hususlar ve ya
bancı memleketlerde yapılan satmalmalara iliş
kin sözleşmeler bu hükmün dışındadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler...Kabul etmiyenler Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Aynı kanunun 31 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Harcamaların kısa dönemde incelenmesi 
Madde 31. — Genel ve katma bütçelerden 

yapılan harcamlar Sayıştayca harcamadan son
ra ve aylık olarak incelemeye tabi tutulabilir. 
Bu suretle incelenecek hesaplara ilişkin belge, 
kayıt, defter ve cetvellerin Sayıştaya gönderil-

| me süreleri ve bu tarz incelemenin hangi yer
lerdeki hesaplara uygulanacağı Maliye Bakan
lığının mütalâası alınarak Genel Kurulca tesbit 
edilir. 

Denetçiler tarafından yapılan inceleme so
nucunda mevzuata uygun gcrülmiyen işlemler 
48 nci maddede yazılı esaslar dairesinde gerek
çesi ile birlikte sorumlulara bildirildikten ve 
yazılı savunmaları alındıktan sonra rapor, hesa
bın tümü hakmda düzenlenir. 

Bu kanun gereğince yapılacak inceleme ve 
denetlemeler sırasında harcamaların ilişkin bu
lunduğu mevzuat yoruma müsait görüldüğü 
takdirde keyfiyet Sayıştay görüşü tesbit edil
mek üzere Birinci Başkanlığa bildirilir ve alı
nacak sonuca göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler...Kabul etmiyenler Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Aynı kanunun 32 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Vize ve tescilde uygulanack usul 
Madde 32. — Vize edilmek veya tescile tabi 

tutulmak üzere Sayıştaya gönderilen kadro ve 
ödenek dağıtım işlemleriyle sözleşme ve bağıt
lardan mevzuata uygun bulunanlar incelemeyi 
yapan denetçi ve grup şefi tarafından vize veya 
tescil edilir. Mevzuata uygun bulunmıyanlar 
düzeltilip tamamlanmak üzere denetçi ve grup 
şefinin yazılı düşüncesiyle birlikte dairesine ge
ri gönderilir. 

Alınacak karşılık üzerine bunlar ya vize ve
ya tescil edilir, ya da bir müzekkere ile Birinci 
Başkanlığa verilir. 

İşlem dairece de mevzuata uygun görülmezse 
ilgili belgeler daire kararı gereğince dairesine 
geri gönderilir. İlgili ita âmirinin bu karara 
usulü dairesinde itirazda bulunması halinde, 
Birinci Başkan bu belgeleri incelemek üzere 
Daireler Kuruluna verir. Bu kurulca tereddüt 
konusunun mevzuata uygun olduğuna karar 
verildiği takdirde işlem vize veya tescil edilir. 
itiraz yerinde görülmeyip işlemin mevzuata ay
kırı bulunduğu karar altına alınırsa işlemle il
gili belgeler karar gereğince dairesine geri gön
derilir. 

Daireler Kurulunca vize veya tescilinden 
kaçınılan, mevzuatın açıkça yasaklamadığı 

80 — 
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kadro ve ödenek dağıtım işlemleri ile sözleş
meler ve bağıtlar ita âmirlerinin sorumluluğu 
yüklenmeleri halinde keyfiyetin Sayıştay a ge
rekçesiyle bildirilmiş olması şartiyle uygulana
bilir. Bu takdirde Sayıstayca kabul edilmiyen 
hususlara ilişkin ödeme ve harcamalardan do
ğacak sorumluluk o ita âmirine aittir. 

Bu sorumluluk ödeme ve harcamanın yapıl
dığı yıla ait sayman hesabının yargılanması 
sırasında hükme bağlanır. 

Birinci derecede âmiri ita bulunan Bakan
ların sorumluluğu yüklenmeleri halinde keyfi
yet yapılan ödeme ve harcama miktarları ile 
birlikte, usulüne göre, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanlıklarına bildirlir. 

'Bir işlemin vize veya tescil edilmiş olması 
sorumluları bağlamıyacağı gibi Sayiştaym yar
gı yetkisini de kısıtlamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
ledenler... Etmiyenlıer... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Aynı kanunun 33 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Kesin geri çevirme 
Madde 33. — Sayiştaym tescil veya "vize

sinden kaçınıp gerekçeli bir önergeyle dairesine 
geri çevirdiği 32 nci maddedeki işlemlerden 
maddi hataya veya ödenek veya kadro yeter
sizliğine ilişkin olanları hakkındaki reddi ke
sindir. 

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

Madde 11. — Aynı kanunun 36 ncı madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Tescile tabi olmıyan sözleşmelerin Sayıştaya 
gönderilmesi 

Madde 36. — 30 ncu madde gereğince tescile 
tabi tutulmıyan sözleşmelerle dayanakları
nın birer örneği yedi gün zarfında Sayıştaya 
gönderilir. 

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

Madde 12. — Aynı kanunun 37 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

inceleme süresi 
Madde 37. — Kadro ve ödenek dağıtım iş

lemlerinin vizesi üç, sözleşmelerin tescili onıbeş 
gün içinde sonuçlandırılır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Aynı kanunun 92 nci madde
sinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

b) (a) fıkrasında sayılanlar dışında kalan 
meslek mensupları ile savcı yardımcılarına iş
gal ettikleri kadro aylık derecelerinin tekabül 
ettiği derecede bulunan adliye hâkim ve savcı
ları ile yardımcılarına verilen ödenek miktarla
rı esas olmak üzere adliye hâkim ve savcıları 
hakkındaki kanun hükümleri gereğince ödenek 
verilir, * 

Ancak, denetçi yardımcılarından, denetçi 
kadroları karşılık gösterilmek suretiyle atan
mış bulunanlar, Denetçi Yardımcısı ödeneğini 
alırlar. 

Uzman denetçiler, Genel Kurul, Temyiz Ku
rulu, Daireler Kurulu Başraportıörleri ve Savcı 
Başyardımcıları ile Raportör, Başdenetçi ve 
Savcı Yardımcılarından üçüncü ve daha yukarı 
derece aylığını alanlar birinci sınıfa ayrılmış 
hâkimlerin ödeneğini alırlar. 

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

Madde 14. — Aynı kanunun 94 ncü mad
desinin (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

O) Genel Sekreter yardımcıları hakkında 
ilk derecede Genel Sekreter, ikinci derecede Bi
rinci Başkan tarafından düzenlenir. 

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

Madde 15. — Aynı kanunun 99 ncu madde
sinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensup
larının görevleriyle ilgili veya görev sırasında 
bir suç işlemesi halinde Birinci Başkan tara
fından görevlendirilecek bir üyenin Başkanlı
ğında bir Uzman Denetçi, bir Başdenetçi veya 
Raportörden teşekkül eden bir Kurul ilk so
ruşturmayı yaparak düzenliyeceği fezlekeyi Me
murlar Seçim ve Disiplin Kuruluna /verir. Bu 
Kurul yargılamanın lüzumuna veya menine ka
rar verir. 
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Karar sanığa, varsa şikâyetçiye tebliğ edilir. 
ilgililerin, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün için
de karara itirazları halinde dosya bir defa da 
Yüksek Disiplin Kurulunda incelenir. Bu Ku
rulca da yargılamanın lüzumuna karar verilir
se dosya Yargıtaya tevdi olunur. Kurulca veri
len kararlar ilgililere tebliğ edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz iıstiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Aynı kanunun : 
a) 4 ncü maddesinin başlığı «Başkan ve 

üyelerin nitelikleri» şeklinde değiştirilmiş ve bu 
maddenin ilk cümlesindeki «ile Genel Sekrete
ri», (C) fıkrasının (a) bendindeki «Genel Sek
reterliğinde», 

b) 27 ncü maddesinin son fıkrasındaki' «Ge
nel Sekreter», 

c) 90 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki 
«Genel Sekreter» ile «ve yardımcıları», 

d) 91 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki 
«Genel Sekreter», 

e) 92 nci maddesinin (a) fıkrasındaki «ve 
Genel Sekreter» 

Deyimleri çıkarılmıştır. 

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

Madde 17. — Aynı kanunun : 
a) 3 ncü maddesinin bi'rinci bendimin (b), 

ikinci bendinin (a) fıkraları, 
b) 4 ncü maddesinin (D) fıkrası, 
c) 34 ve 35 nci maddeleri, 
Kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz fotiyen?.. 

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

Madde 18. -— Aynı kanuna ekli : 
a) (1) sayılı cetvelden bu kanuna bağlı 

(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmış, bu 
kanuna ekli (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

b) (2) sayılı cetvel kaldırılmıştır. 
c) (3) sayılı cetvel kaldırılmış, yerine bu 

kanuna ekli (3) sayılı cetvel 'konulmuştur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi cetvelleriyle beraber oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Geçici madde 1, — 'Sözleşmelerin tescil ve 
incelenmesinde bu kanunun yayımlandığı tarâhi 
izljyen malî yıl başına kadar eski 'hükümler uy
gulanır. 

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

Geçici madde 2. — 832 sayılı Kanunun 30 
ncu maddesi gereğince Sayıştaym vizesine tabi 
işlemlerden, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta-
riho kadar vize edilmek üzere gönderilmiş bu
lunanlar eslrii hükümlere göre sonuçlandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen .. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.,. Etmiyenler,,. Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Sayıştay kuruluşunda görevli 
olup, kadroları kaldırılmış bulunan Savcı, 
Savcı Başyardımcıları, Savcı Yardımcıları; Ge
nel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu 
Raportörleri ve Daire Tabibi yeni bir atanma 
işlemine lüzum kalmaksızın bu kanunla kabul 
edilen yen:i kadrolara atanmış sayılırlar ve mük
tesep hak aylıklarını almaya devam ederler. 

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

Madde 19. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 20. — Bu kanun hükümlerini Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi yürütür. 

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

Kanunun tümü üzerinde Sayın özden, leh-
de mi, aleyhte mi? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Üzerinde mümkün değil, İçtü

zük hükümlerine göre tümü üzerinde, leh ve 
aleyhte açıkça ifade edilerek, konuşulur. 

Lehte mi, aleyhte mi? 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; takriben 2,5 sene 
evvel çıkarılmış bulunan Sayıştay Kanununun 
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bâzı maddelerinin değiştirilmesi, her halde tat
bikattan doğan bâzı isteklerle bu tasarı huzuru
nuza getirilmiş bulunuyor ve üzerinde de görüş
meler yapılmaksızın bu dakikaya kadar geldi. 

Arkadaşlar, Sayıştay Kanununun tetkiki 
tanzimi sırasında biz de sizin reylerinizle o ko
misyonda vazifeli bulunuyorduk. Tetkikat sı
rasında, çok az arkadaşla bu kanun tedvin edil
miştir. Fehmi Alpaslan, bir de ben ve birkaç 
arkadaşımız vardı, iki, üç kişi ile bu müzakere 
komisyonda icra edilmiştir. Orada, Sayıstayın 
ileri gelen mümessilleri, maliyeciler bulunu
yorlardı. Kendilerinin mütalâalarını birer bi
rer dinledik, hiçbir ihtilâf olmadan o tasarı gel
di, tanzim edildi ve Yüksek Heyetinizce de 
onaylandı. 

Şimdi aradan 2,5 sene geçti, hemen hemen 
bütün maddelerinin değiştirilmesine taallûk 
eden bu tasarı ile karşı karşıya bulunuyoruz. 
Aleyhinde değilim. Tatbikattan, demek bâzı 
istekler doğmuş ve bunu getirmiş bulunuyorsu
nuz. Bir netice çıkıyor buradan. Nedir o? Bil
hassa tekniğe taallûk eden kanunların tanzimi 
sırasında biz bu meselelere iyice nüfuz etme 
vasatını bulamıyoruz. Tasarıyı getiren Hükü
met olduğu için, Hükümet kendi noktai naza
rını komisyonda kabul ettirmek çabasını göste
riyor, biz de aksi müttalâada bulunan arkadaş
ların düşüncelerini dinlemeksizin, kendi düşün
celerimize göre meselelere bir sonuç veriyoruz, 
karara bağlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, benim kanaatimce, 
Millet Meclisi olsun, Senato olsun, bir kanun 
yapıcı müesseseleri olmak itibariyle, böyle 
teknik mevzularda daha bitaraf elemanların 
kendilerine bilgi vermeleri lâzımdır. Şimdi, 
bu kanunu getirdiniz, tanzim ettik, geldi, 2,5 
sene sonra değiştiriyorsunuz. Esbabı mucibe-
si de, ben okuyorum mazbatasından, tatmin 
edici mahiyette değil, âdet oldu komisyonla
rın mazbataları okunmuyor. Okunmadığı için 
de yalnız maddeler üzerinde bir münakaşa olur
sa oluyor, olmazsa çabucak, bugün de oldu
ğu gibi tasarı sürati def iye ile huzurunuzda bir 
resmigeçit yapıp gidiyor. Vakit ziyama mey
den vermemek, hak ve hukuka daha ziyade 
riayetkar olabilmek için, komisyonların, bil
hassa yanında, hiç olmazsa bitaraf kurullar
dan fikir alabilme fırsatları verilebilmelidir. 

Başka türlü işlerin yürüyeceğine kanaatim yok
tur. Adalete, tekniğe taallûk eden, bilhassa 
burada tekniğe taallûk eden, meseleler var. 
Vize, nasıl oluyor, nasıl oldu şimdiye kadar, 
ne şekille yürümüş ve salahiyetli kimseler na
sıl vazife görmüşler, bunu uzun uzun tetkik 
etmek icab ediyor. 

Şimdi, gündemin iki defa görüşülecek mad
desinin birinci numarasında kayıtlı olan bu ta
sarının müzakere edileceğini arkadaşlarım tah
min etmediler. Çünkü, ondan evvel o kadar 
tasarılar vardı ki, içinden çıkmak imkânı yok, 
düşündüler ve gittiler. Ben, şimdi tesbit etmek 
için parmakla sayabilirim. 24 kişi var şimdi, 
Başkanlık Divanı haricinde. Şu dakikada 24 
kişi var. Bu 24 kişi ile, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin murakabesinde bulunan bir Sayısta
yın kanun tadilini müzakere ediyoruz. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Konuşma, 
lehinde mi, aleyhinde mi? 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben, usul 
hakkına noktai nazarımı ifade ediyorum, ka
nuna lehte oy vereceğimi bidayette arz ettim, 
Sayın Çumralı. Bu itibarla benim kanaatimin 
bu merkezde olduğunu içim yanarak ifade et
mek istedim huzurunuzda. Bir başka şekil bul
mak lâzım. Demokrasinin yürüyebilmesi, iyi 
yürüyebilmesi, komisyonların ciddî vazife gö
rebilmesi için ve getirdiğiniz, çıkardığınız 
kanunların devamlı olabilmesi için, muhak
kak daha bitaraf, bilginlerden müteşekkil he
yetlere ihtiyaç vardır. Bu heyetler Yasama Mec
lislerinin elleri altında bulunmalıdır. 

Benim, naçizane yaptığım tetkiklerde, Av
rupa demokratik devletlerinde, Amerika'da 
Parlâmentoya bağlı böyle heyetler vardır. Me
selâ, biz bâzı komisyonlarda üniversite hocaları
nı çağırıyoruz. Bâzıları geliyor, bâzıları gel
miyor. E.. Mecbur da değil; gelir, gelmez. 

O hale getirilmeli ki, öyle mevzuatımız ol
malı ki, biz Sayıştay Kanununu yaparken, iM-
buçuk sene sonra biz tadil yapmaya lüzum ol
maksızın, on sene, yirmi sene hiç olmazsa pa
yidar olabilecek bir kanunu, bütün arkadaş
ların bilgilerini toplıyarak elimizin altına getir
meliyiz ve bundan da millet, memleket istifade 
etmelidir. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Kanun teklifi açık oynalrınıza 
arz edilecektir. 

21 . 2 . 1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay 
Kanununda değişiklik yapılması ve bu kanu
na geçici üç madde eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisa
di işler, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından üçer üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu, maddeleri 
ve tümü üzerinde konuşma yapılmış bulun
maktadır. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştri. 

4. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluş 
ve görevlen hakkında 2287 sayılı Kanunun 4, 5 
ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/205; Cumhuriyet Senatosu î/1098) (S. 
Sayısı : 1437) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» kısmında bulunan «Millî Eğitim Bakanlığı 
merkez kuruluş ve görevleri hakkında 2287 sa
yılı Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» mn, öne
mine binaen, gündemdeki diğer işlere takdi-
men, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Yiğit KÖker 

BAŞKAN — Sözü geçen kanun tasarısının 
gündemde bulunan diğer işlerden önce görü
şülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon ve Hükümet buradalar. 
Raporun okunup, okunmaması hususunu oy

larınıza arz edeceğim. Raporun okunmasını ka-

(1) 1437 S. Sayısı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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bul edenler.., Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?... Yok. Madde
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergede ivedilik hususu da mevcuttur. İve
dilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Eğitim Bakanlığı Merkez kuruluş ve gö
revleri hakkında 2287 sayılı Kanunun 4. 5 ve 6 
ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunun 4, 5 ve 6 ncı maddeleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Millî Eğitim Şûrası aşağıdaki 
yazılı üyelerden kurulur; 

) Tabiî üyeler; 
a) Millî Eğitim Bakanlığından : 
Millî Eğitim Bakanı, 
Müsteşarlar ve Yardımcıları, 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, 
Teftiş Kurulu Başkanı, 
Gündemle ilgili konularda Talim ve Terbiye 

Kurulunca görevlendirilecek üç kurul üyesi, 
Gündemle ilgili konularda Bakanlık Müdür

ler Komiıyonunca görevlendirilecek üç Genel 
Müdür veya Daire Müdürü, 

Gündemle ilgili konularda Teftiş Kurulunca 
görevlendirilecek üç Bakanlık Müfettişi, 

Hukuk Müşaviri, 
Memleketimizin coğrafi bölgeleri dikkate 

alınmak sureti ile Bakanlık Müdürler Komisyo
nunca görevlendirilecek yedi Millî Eğitim Mü-
<-1iiı»Ü 

b) Üniversitelerden : 
Üniversite rektörleri, 
Eğitim Fakültesi dekanları, 
c) Devlet Plânlama Teşkilâtından : 
Plânlama Müsteşarı, 
Sosyal Plânlama Dairesi Başkanı, 

B) Seçimle gelen üyeler : 
a) Üniversitelerden : 
En az dört fakültesi bulunan üniversiteler

den seçilecek birer üniversite temsilcisi, 

Eğitim fakültelerinden veya Eğitim Kürsü
sü veya Bölümü bulunan fakültelerden seçilecek 
birer fakülte temsilcisi, 
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b) İlköğretimden : 
Son şûra döneminde 4357 sayılı Kanunun 

5 nci maddesinin (A) bendine göre «üstün ba
şarılı» sayılmış olan köy öğretmenleri, kasaba 
ve şehir öğretmenleri ve ilköğretim müfettişle
rinden her valilikçe teklif edilecek birer aday 
arasından memleketimizin coğrafi bölgeleri de 
dikkate alınması suretiyle Bakanlık Müdürler 
Komisyonunca, bu Komisyonun tesbit edeceği 
esaslara göre, seçilecek beş köy veya bucak öğ
retmeni, üç şehir veya kasaba öğretmeni, üç 
ilköğretim müfettişi, 

c) Genel, meslekî ve teknik ortaöğretim
den : 

Son Şûra döneminden, 1702 sayılı Kanunun 
18 nci maddesine göre «takdirname» ile taltif 
edilmiş öğretmen veya idareciler arasından aşa
ğıdaki okul tiplerinin her birini temsil etmek 
üzere, Bakanlık Müdürler Komisyonunca, bu 
Komisyonun tesbit edeceği esaslara göre seçile
cek ikişer üye : 

Ortaokul, lise, ilköğretmen okulu, ticaret li
sesi, teknisyen okulu, erkek sanat enstitüsü, kıs 
sanat enstitüsü, otelcilik okulu ve imam - hatip 
okulu. 

ç) Eğitim enstitülerinden öğretmenler ku
rulunca teklif edilecek birer aday arasından 
Bakanlık Müdürler Komisyonunca seçilecek 
iki öğretmen veya idareci, 

d) Yüksek öğretmen okulları öğretmen ku
rullarınca teklif edilecek birer aday arasından 
Bakanlık Müdürler Komisyonunca seçilecek iki 
öğretmen veya idareci, 

e) Erkek teknik, kız teknik, ticaret ve tu
rizm yüksek öğretmen okulları ve Tatbikî Gü
zel Sanatlar Okulu öğretmen kurullarınca seçi
lecek birer öğretmen, 

f) Yüksek İslâm Enstitüleri Öğretmenler 
Kurulunca teklif edilecek birer aday arasından 
Müdürler Komisyonunca seçilecek iki öğretmen 
veya idareci, 

g) iktisadi ve Ticari İlimler Akademiler-
arası Kurulca seçilecek iki temsilci, 

h) Devlet Güzel Sanatlar Akademisince se
çilecek bir temsilci, 

i) Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade-
milerarası Kurulca seçilecek iki temsilci, 

ı) Devlet Konservatuvarmca seçilecek iki 
temsilci, 

j) Özel okullarca seçilecek üç temsilci, 
k) Son kongrelerini normal şekilde yapmış 

olan çeşitli öğretmen dernekleri Federasyonu, 
Konfederasyonu ve sendikalarından kayıtlı üye 
sayıları en fazla olan üç kuruluştan kendileri
nin gösterdikleri birer temsilci ile, bunun dı-
şiiıda kalan diğer meslekî kuruluşlar arasın
dan Bakanlıkça kur'a ile tesbit edilecek üç 
temsilci, 

1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı müze
ler, kütüphaneler ve halk eğitimi başkanlık
ları elemanlarından son Şûra döneminde 
«takdirname» ile taltif edilenler arasından, 
Bakanlık Müdürler Komisyonunca bu Komis
yonun tesbit edeceği esaslara göre seçilecek 
ikişer üye, 

Şûraya seçimle katılacak üyeler üç yıl için 
seçilirler, yapılacak seçimlerde asli üye sa
yısı kadar da yedek üye seçilir. Dönem için
de görevlerinden ayrılan üyelerin surelerini 
ytdek üyeler tamamlarlar. 

C) Millî Eğitim Bakanı tarafından da
vet edilecek üyeler; 

a) Gündemdeki konularla ilgili resmî ve
ya özel ilmî kurumlardan en çok beş üye, 

b) Meslekten veya meslek dışından gün
demdeki konularla ilgili en çok on üye, 

Davetli üyelik yalnız davet olunulan top
lantı içindir. 

Millî Eğitim Bakanı, ilgili diğer bakanlık
lar ile çeşitli kuruluşlardan Şûraya müşahit
ler davet edebilir. 

Madde 5. — Millî Eğitim Şûrası, Millî Eği
tim Bakanının daveti üzerine normal olarak 
yılda bir defa 1 Haziran - 1 Ekim arasında 
tesbit edilecek bir tarihte toplanır. 

Olağanüstü hallerde Bakan, Şûrayı top
lantıya çağırabilir. Millî Eğitim Bakanı Şû
ranın tabiî Başkanıdır. Şûra yıllık toplantısı
nın ilk oturumunda ayrıca, toplantıları idare 
etmek üzere, Bakanlık Merkez Kuruluşunda 
görevli üyeler dışında iki başkanvekili seçer. 

Şûra üye tamsayısının en az üçte ikisi ile 
toplanır ve kararlar üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile verilir. 

Şûranın gündemi Talim ve Terbiye Kuru
lunca tesbit edilir. Gündem ile o devre Millî 
Eğitim çalışmaları hakkında hazırlanacak ra
por ve gerekli dokümanlar toplantıdan en 
geç bir ay önce üyelere gönderilir. 
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Şûra üyelerinin gündem dışı teklifleri Şû
ra tarafından kabul edildiği takdirde, gelecek 
Şûra gündemleri için incelenmek üzere Ba
kanlığa sunulur. 

Madde 6. — Millî Eğitim Şûrası yönetim 
ve yazı işleri sekreterdik hizmetleri Talim ve 
Terbiye Kurulu üyeleri arasından, Bakanlık
ça tâyin edilecek bir Genel Sekreter tarafın
dan idare edilen Şûra Daimî Bürosunca yürü-
ttlür. Bu Büro, Talim ve Terbiye Kurulu Baş
kanlığına bağlıdır. Genel Sekreter Şûranın ta
bii üyesidir. 

Şûra kararları en geç üç ay içinde Bakan
lıkça yayımlanır. Bakan tarafından tasdik 
edilen Şûra kararları, Bakanlık Tebliğler Der
gisinde ilân olunur. 

Şûra dokümanları Şûra üyelerine parasız 
gönderilir. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun, buyurun 
efendim. 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın 
Eaşkan, kıymetli arkadaşlarım, kanun tasarısı
n a memleketin istikbali ile çok sıla sıkıya il
gili olan Millî Eğitim Şûrasının yeniden ter
tiplenmesi hakkında olduğunu görmekteyiz, 
Hiç şüphesiz; bu Şûra, memlekete, millete bir
çok konularda memleketin istikbali ile ilgili 
olan bası problemlerini de çözmek bakımın
dan büyük faydalar sağlıyacaktır. Şûraya ça
ğırılacak olan üyeleri okuduk, birinci madde
de. Hemen hemen her türlü teşekkül ve mües
sese, temsilciler göndermektedir. Yalnız mem
leketin büyük bir kısmını teşkil eden silâhlı 
kuvvetlerdeki eğitim yönünden düşünürsek; 
si" anlı kuvvetler de yeni erlere okuma - yazma 
cğretmektedir. Her sene yüzbine yakın ere ilk 
okul tahsili verilmektedir. Ortaokul tahsili veril
mektedir. Meslek tahsili verilmektedir. Lise 
tahsili verilmektedir. Âssubaylar yetiştirmek
teyiz. Askerî liselerimiz var. Harb okullarımız 
var. Harb akademilerimiz var. Türkiye'nin en 
büyük ilim ve eğitim müesseselerinden bir 
tanesidir. Şûraya tabiî üyeler meyanma ithal 
edilmemiştir. Hattâ ismi de geçmemiştir. Bu, ya 
bir ihmaldir. Ya da düşünülmüştür bir yere 
çağıracağız diye. 

Gönül isterdi ki, buraya da askerî akade
milerden askerî okullardan, harbiyelerden, si
lâhlı kuvvetlerin eğitim dairelerinden mümes

sil ithal edilmiş olsun. Söz sahibidir. Millî Eği
tim Şûrası da, Devlet Şûrası gibi memleket ça
pında bir Şûra olduğu için askerler de söz 
sahibidir. Olması lâzımgelir. Bunda ya bir zü
hul var ya başka bir maksat var. istirham ede
ceğim; burada Sayın Bakanımız, askerler ne
reye giriyor, onların nereden mütalâaları ne 
zaman, nasıl alınıyor. Bunları da söylerse, zan
nediyorum ki, bunun ilk bakışta, görülmüş olan 
eksikliği giderilecek, mühim bir problem halle
dilmiş ve aynı zamanda da birçok suitefehhüm-
lerin de önüne geçilmiş olacaktır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ben, bir 

sual soracağım. 

BAŞKAN — Bakan konuştuğu zaman soru 
soracaksınız? 

Sayın Dikeçligil, buyurun. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Birin

ci maddede, Şûraya iştirak edecek üyelerin 
tadadını ben şahsan yerinde görüyorum. Şûra 
üyelerinin çoğunluk olması bir fayda sağla
mıyor. üç - dört Eğitim Şûrasında bulunmuş 
bir arkadaşınız sıfatıyla yakinen müşahade 
ettim, iyi tarafı, çalışan öğretmenler, muvaf
fak olmuş öğretmenler arasından seçilmesi 
keyfiyeti de iyi ve bilhassa köyde eğitimle uğ
raşan meslekdaşlarımızın gelmesi de yerinde
dir. Madde gayet sarih, açıktır. Meslekî tat-
IOin edici bir durumdadır. Bunun, eskisi gibi 
çok olması, Şûraya bir vuzuhluk vermiyor. Bi
lakis işi zorlaştırıyor. Bu bakımdan bu madde 
i;.; toplanacak Şûra, tahmin ediyorum ki, çok 
hayırlı neticeler alacaktır. Yalnız; eğitim 
£ alları Türkiye'de maalesef dağılmıştır. 

Şimdi, Ziraat Bakanlığına bağlı ziraat 
okulları var. Sağlık Bakanlığına bağlı okullar 
var. Ulaştırma Bakanlığına bağlı okullar var. 
Ben, görüyorum, Türkiye'de her önüne gelen 
Bakanlık okul açıyor. Bunların hepsi de Mil
lî Eğitim Bakanlığı haline geliyor, yavaş ya
vaş. Şimdi, böyle okullar yaygın bir hale ge-
l.'nce, her bakanlığın okulu olunca elbette ki, 
bii okulların da elbetteki, ıslâha ve eğitime ih
tiyacı var. Bir Şûra meselesi, bunlar için de 
varittir. Ve aynı zamanda bunların Millî Eği
tim Bakanlığiyle teşriki mesai etmesi gerekir. 
Şimdi, bu okullardaki iştirakçiler yok. Yani, 
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o bakanlıklardan eğitimle meşgul olan arka
daşlarımız bu Şûraya katılmıyor, eksiklik ta
rafını ben, burada görüyorum. Çünkü, Millî 
Eğitim Bakanlığı Millî Eğitimle, gençlerin ye-
tışmesiyle meşgul olduğuna göre millî eği
tim dâvası da bir küldür. Bir kül olarak ele 
alınması iktiza eder, lâzımdır. Ama, bu dallar 
üağıtılmıştır. Tahmin ediyorum, tevhidi tedri
sat gayesinin de bu olması iktiza ederdi, yani 
bütün okulların Millî Eğitim Bakanlığında 
toplanması gerekirdi, olmamıştır bu, dağılmış
tır. 

O halde, aradaki beraberliği, nasıl temin 
edecektir? Zira Şûraya onlardan iştirak yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı beni bu hususta tat
min ederlerse memnun kalırım. Nasıl iştirak 
edecektir? 

İkinci bir nokta; Tekin Paşayı doğrularım, 
4 Şûrada bulunmuş arkadaşınız sıfatıyla. Mil
lî Savunma Bakanlığından gelecek temsilciler 
faydalı olur. Hele şimdi, askerî liseler kalk
mıştır, hemen hemen, bizim lise mezunları doğ
rudan doğruya Harbiyeye giriyor. O halde bun
ların da bir görüşleri olacaktır ve Millî Eğitim 
Bakanlığı lise mezunları harb okullarına geldi
ği için, onların da fikrinin alınması iktiza ede
cek. Gençliğin yetişmesini nasıl istiyorlarsa, 
ne gibi bir değişiklik olacaksa bunun üzerinde 
cnların da fikirlerinin alınması gerekir ve ye
rinde olur. Bunu, Sayın Millî Eğitim Bakanı 
Lasıl temin edecek burada, onlardan üyeler 
katılmadığına göre? Bu hususta bizi tenvir 
ederlerse rahatlıkla reyimizi kullanırız. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk. 
Açık oylarını kullanmıyan sayın üye?.. 
ALÂEDDîN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Millî Eği
tim Şûrasının tarzı teşekkülünü belirten bu 
kanun tadilâtında üç mühim yenilik getiril
mektedir. Daha önce, muayyen fasıllarla top
lanan ve çok kalabalık bir kadro ile çalışan, 
çok defa da çalışma konusu belli olmıyan, Mil
lî Eğitim Şûrası hiçbir zaman Millî Eğitim Ba
kanı için veya Bakanlığın yapacağı yenilikler 
için faydalı olmamıştır. Adedin azaltılmış ve 
İ?0 - 140 kişiden teşekkül ederse, her sene 
toplanmış olması, bir de çalışma konusunun 
daha evvelce belirtilmesi gibi 3 mühim yeniliği 
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getirmektedir. Bu bakımdan bu tadilât, inşal
lah Millî Eğitimde yapılacak olan reformlara, 
değişikliklere, çok enerjik ve kıymetli Baka
nımızın gayretli mesaileri de inzimam ederek 
memleketimizin ümidettiği faydalı ve büyük 
yeniliklerin bu Millî Eğitim Şûrasının çalışma
larında istihsal edileceği ümidi içindeyiz. Bu 
bakımdan bu kanun tasarısının memleketimize 
ve Maarif Camiasına uğurlu, hayırlı olmasını 
temenni ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Özdenin 
soruları vardır. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ben, söyli-
ypyim isterseniz, Sayın Bakan sonra cevap 
versinler. 

BAŞKAN — Hay, hay buradan sorun, bu
yurun. Sayın Bakan da oradan cevap verir
ler. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; kanun tasarı
sı, demincek de arz ettim, biraz acele yazılmış 
galiba. Bâzı müphem olan noktalar var. 

Şimdi, bâzı teşekküllerden birer, bâzıların
dan ikişer, bâzılarından üçer delege alıyor-
sıınuz. Bunda kıstas nedir? 

ikincisi; «iki öğretmen veya idareci» deni
yor, maddelerde «veya» tâbirinden sonra «ida
reci» var. iki öğretmen veya iki idareci midir? 
Yoksa, iki öğretmen bir idareci midir? Veya 
bir idareci midir? Bu da muvazzah değil. 

Sonra, geliyoruz; g, h, i, ü, j fıkralarına 
özel okullarca seçilecek üç temsilci. Kim seçe
cek bunu, özel okulları, seçecek kim? Müphem 
Levlet Konservatuvarmca seçilecek iki temsil
ci Kuraldan mı, idare kurullarından mı, ho
calar arasından mı? Bu da belli değil. 

«Kendilerinin gösterdikleri birer» diyor. 
Üyesi en fazla olan üç kuruluştan kendilerinin 
gösterecekleri birer» yani, üç tane kuruldan 
birer üye gösterilecek. Bu üyeyi kim göstere
cek? İdare kurulu mu, idare kurullarının baş
kanları mı? Bu da müphem. 

Sonra, Millî Eğitim Bakanı tarafından da
vet edilecek üyeler var. Burada da Bakan ne 
düşünüyor? Millî Eğitim Bakanlığının bura
daki maksadı nedir? Davet niçin oluyor? 

Bunları rica ediyorum., hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, sorulara lütfen 
cevap için buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
^Eskişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun çok muhterem üyeleri; 
sadece suallere cevap arz etmekle yetineceğim. 

Evvelâ, Sayın Anburun'un endişelerine ce-
<̂ap arz etmek isterim. Haklı olarak, Türk 

Silâhlı Kuvvetlerinin geniş ölçüde eğitim fonk
siyonuna değinmiş bulunmaktadırlar ve getir
miş olduğumuz tasarıda buna dair bir sarahat 
göremedikleri için bu konuşmayı yapmış bu
lunuyorlar. Ancak, biz sadece Türk Silâhlı 
Kuvvetleri değil, onun dışındaki bakanlıklara 
bağlı birçok öğretim ve eğitim müesseseleri 
ve mevcut bunların, tabiatiyle, Şûraya iştirak 
etme konusu önceden düşünülmüş bulunmak
tadır. Bakanlıkların isimlerini biz burada zik
retmedik, hiçbirisini zikretmedik. Bu Şûranın 
özeliği tamamen bilimsel nitelikte, dar bir 
Iradronun yapacağı çalışma şeklinde olacak
tır. Her yıl toplanacaktır ve Türk eğitiminin 
strularmın bütününü kapsıyan bir gündemle 
toplanmıyacaktır Şûranın özelliği burada. O 
bakımdan hangi bakanlıkların yegân yegân iş
tirak edeceğini sayma yerine her sene Şûranın 
gündeminde hangi bakanlığı ilgilendiren ko
rular ağırlığı teşkil ediyorsa, o bakanlığın 
temsilcilerini, o Şûraya çağırmayı uygun gör
dük. 

Ayrıca, buna dair tasarıda açıklık var; me-
?elâ, Millî Eğitim Bakanına 15 kontenjan ta
nınmış bulunmaktadır. Bu tamamen, o seneki o 
3ilki gündemde mevcudolan konularda ağırlı
ğı olan bakanlıkların davet edilecek temsilci
lerdir. Biliyorsunuz, tasarıda belirtildiği gibi, 
tabiî üyelik, seçimlik üyelik, davetli üyelik gibi 
üç kademe üyelik konmuştur. Ayrıca bir de, 
müşahit üyelik vardır. Bu, sınırlandırılmamış-
tır. Müşahit üyeler, her bakanlık veyahut her 
yetkili kuruluştan davet edilecektir. Bunlar 
müzakerelere iştirak edeceklerdir. Yalnız öte
ki üyelerden aynldıklan tek nokta, oy hakkı 
olmıyacaktır. 

Bu bakımdan, tahmin ediyorum, endişe edi
lecek taraf yoktur. Tabiatiyle gayet açık, sa
rih şekilde söylemek istiyorum; Millî Savunma 
Bakanlığının bilhassa eğitim dairelerinde bulu
nan yetkililer, uzmanlar davet edileceklerdir, 

ama davet edilme şekilleri demincek arz etmiş 
olduğum hususlardır. 

Diğer taraftan Sayın Dikeçligil'in haklı ola
rak değindikleri bakanlıklara bağlı birçok okul
lar vardır. Bunlar arasında elbette M, bir ko
ordinasyonun olması zarureti mevcuttur. Bu ko
ordinasyonun temini Millî Eğitim Bakanlığına 
aidolacaktır. Meselâ, meslekî öğretimle ilgili 
konulann şûrada tartışılması halinde meslekî 
öğretimle ilgili okulların bağlı bulunduklan 
bakanlık temsilcilerinden, aynen Millî Savunma 
Bakanlığında olduğu gibi, üyeler davet edile
ceklerdir. Hem aslî üyeler davet edilecektir, 
yani davetli üyeler bulunacaklardır müzakere
lere iştirak edecek oyunu kullanacak, ve hem 
de müşahit üyeler davet edileceklerdir. 

Sayın özden'in suallerine cevap arz etmek 
isterim. Bu şûranın teşekkül tarzını değiştiren 
kanun tasarısını biz, 7 nci Şûranın direktifi ve 
kabul etmiş olduğu prensiplerin ışığı altında, 
hazırlamış bulunuyoruz. O bakımdan 7 nci Şû
ra bunlan âriz ve amik münakaşa etmiş ve ka
rara bağlamıştır. Biz ona, uygun kriterleri 
kullanmak suretiyle müesseselerden en fazla 
üçer üyeyi kanun tasansına almış bulunuyoruz. 

Sormuş olduklan öğretmen ve idareci üye 
ikidir. Birisi, öğretmen birisi idareci olacaktır. 
Özel okulların kanunlarında ve yönetmelikle
rinde açıklık mevcuttur, özel okullar arası ku
rullar vardır. Bu kurullar marifetiyle seçilmiş 
olan üyeler Şûraya iştirak edeceklerdir. 

Devlet konservatuvarının yönetmeliğinde 
gene sarahat vardır. Burada Şûraya iştirak 
edecek üyelerin nasıl seçileceklerine dair hü
küm bulunmaktadır ve zannediyorum, danışma 
kurulları marifetiyle üye göndermektedirler. 
Sendikaların ve derneklerin kendi tüzüklerin-
deki şartlara uygun olarak Şûraya iştirak ede
cek üyelerini seçecekler, bize isim bildirecek
lerdir ve, davet etmek suretiyle, Şûraya bunla-
n katmış olacağız. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-

tiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 3. — Bu kanunu Millî Eğitim Baka
nı yürütür. 

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

Tümü üzerinde söz istiyen, leh ve aleyhte? 
Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarını kullanmıyan sayın üyeler? 
Açık oylama işlemleri bitmiştir. 

5. — Madeni ufakhk ve hâtıra para bastırıl
ması hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/43; Cum
huriyet Senatosu 1/1097) (S. Sayısı : 1433) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» kısmında bulunan ^Madenî ufaklık ve hâ
tıra para bastırılması hakkında kanun tasarı
sı» nın, önemine binaen, gündemdeki diğer iş
lere takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. KaJbul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Okunması kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik hususu mevcuttur, oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madenî ufakhk ve hâtıra para bastırılması 
hakkında Kanun 

Madde 1. — Maliye Bakanlığı memleket eko
nomisinin genişlemesine paralel olarak tedavü

lü ) 1433 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so-
nundadır. 

le gereği kadar madenî para çıkartmaya yet
kilidir. 

Millî ve milletlerarası önemli tarihî, bilim
sel, kültürel ve sanat olayları ile anmaya de
ğer diğer olay ve günleri belirtmek ve muhte
lif alanlarda ün yapmış Türk büyüklerini an
mak amaciyle ve Hükümetçe lüzum ve fayda
sı takdir edilecek diğer sebep ve vesileler do-
layısiyle madenî hâtıra para da çıkartılabilir. 

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

Madde 2. — Bu kanun hükümlerine göre 
çıkartılacak paraların cins ve özellikleri ile no
minal değerleri, hâtıra paraların satış fiyatla
rı ve miktarları Maliye Bakanlığınca karar
laştırılır. 

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

Madde 3. — Madenî paraların kabul had
leri Maliye Bakanlığınca ilân olunur. Ancak, 
mal sandıkları ve Hazinenin veznedarlığını 
3rapan bankalar, her hangi bir miktarla bağlı 
kalmaksızın bu paraları kabule mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
e d enler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Delinmiş, kesilmiş, zımbalan
ıl iş, kulp takılmış veya her ne suretle olursa 
olsun asli şekilleri değiştirilmiş paralar, kanuni 
vasıflarını ve tedavül kabiliyetlerini kaybeder
ler. Hiçbir alacaklı bu nevi bir parayı kabu
le zorlanamaz. Ancak, tedavül neticesinde aşın
mış, yazıları ve şekilleri silinmiş veya yanmış 
paralar, sıhhatlerinden şüphe tevlidedecek şe
kilde bozulmuş olmadıkça mal sandıkları ve 
Maliye Bakanlığına devredilmek üzere Hazi
nenin veznedarlığını yapan bankalar tarafın
dan kabul edilir ve tekrar tedavüle çıkarılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yol:. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler,.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Muhtelif sebeplerle tedavül
den kaldırılması gereken madenî paraların, 
belli bir tarihten başlamak üzere geçerli ola
cakları süre Maliye Bakanlığınca belirtilir. 
Eu süre bir yıldan az olamaz. 
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Bu paralar tâyin ve ilân olunan müddetin 
sonunda tedavül kabiliyetlerini kaybeder, şu 
kadar ki, bu paralar, mezkûr müddetin sonun
dan itibaren bir yıl içinde mal sandıkları ve 
Maliye Bakanlığına devredilmek üzere Hazi
nenin veznedarlığını yapan bankalarca kabul 
edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Halen tedavülde bulunan ve 
bt, kanuna istinaden tedavüle çıkarılan pa
raların itibari kıymetleri dışında bir fiyatla 
ve beşinci maddede yazılı bir yıllık müddetin 
sorunda tedavülden kaldırılacak olan parala
nn her hangi bir fiyatla tedavül vasıtası ola-
?&k kullanılması yasaktır. Hâtıra paralan bu 
hükümden müstesnadır. 

Bu yasağa aykın hareket edenlerin kül
le rjdıMan paralar zaptedilir ve bunlar, tan
zim olunacak zabıtla birlikte mahallî sulh mah
kemesine sevk olunur. 

Halen tedavülde bulunan ve bu kanun hü
kümleri gereğince tedavüle çıkanlacak para
lan, itibari kıymetleri dışında bir fiyatla kul
lananlar hakkında mahkemece 50 liradan aşa- • 
ğı olmamak üzere kullanılan paralann 50 mis-
ii para cezası hükmolunur. Zaptolunan para 
cia hükmolunan cezanın infazında mahsübe-
dUir. 

Tedavülden kaldırılmış olan paraları teda
vül vasıtası olarak sürenler hakkında, mahke
mece umumi hükümler tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun gereğince yapılacak 
her türlü işlem Muhasebei Umumiye ve Ar
tırma, Eksiltme ve ihale kanunlanna tabi de
ğildir. 

Maliye Bakanlığı bu kanunun tatbik edil
mesini temin için darphanenin döner serma
yesine gereği kadar avans verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz edİ3'roram, Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Hazinece tedavüle çıkarılacak 
madenî paralar tedavüle çıktığı yılın bütçesin
de açılacak özel bir bölüme gelir ve tedavül

den geri çekilecek paralann tutarı ile bu ka
nun gereğince çıkanlacak paralann basılması 
için darhane döner sermayesinden ödenecek 
paralar da masrafın yapıldığı yıl bütçesinin 
Maliye Bakanlığı tertiplerinde açılacak bir 
bölüme gider kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Mesai satleri dışında çalıştın-
lacak maaşlı ve ücretli Darphane ve Damga 
Matbaası memur ve müstahdemlerine miktar ve 
nisbeti Bakanlıkça tesbit edilecek fazla mesai 
ücreti ve görevlerinin yapılması sırasında ola
ğanüstü gayret ve hizmeti görülenlere ücret 
ve aylıklarının iki mislini geçmemek üzere yıl 
sonlarında ikramiye vermeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

Bundan başka olağanüstü hizmetleriyle ran
dıman ve maliyet üzerinden mühim ölçüde müs
pet tesirleri görülen memur ve müstahdemler, 
hizmetin önem derecesiyle oranlı olmak ve 
5 000 lirayı geçmemek üzere Maliye Bakanlığın
ca tesbit edilecek miktarda para mükâfatı ile,. 
taltif olunurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen, Sa
yın Özden buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan muhterem arkadaşlar, çalışan bir memuru 
taltif etmek gereklidir, bunda bir şüphemiz ve 
teredütümüz yoktur, buna katı olarak taraf
tarız, Ama, burada mesele müphem, bir şüphe 
geliyor insana. «Damga Matbaası memur ve 
müstahdemlerine miktarlan Bakanlıkça tesbit 
edilecek» deniyor. Nedir bu miktardaki kıstas? 
Tesbit edilecek fasla mesai ücreti ve görevleri
nin yapılması sırasında olağanüstü gayret ve 
hizmetleri görülenlere ücret ve aylıklarının iki 
mislini geçmemek üzere yıl sonlannda ikramiye 
vermeye Maliye Bakanı yetkilidir» demek ki, bir 
misli de verilebilir, 1,5 misli de verilebilir, böy
le bir takdirin Maliye Bakanlığınca kullanıl
masında ben sakmea görüyorum, madde sarih 
olmalı idi. Bundan başka «olağanüstü hizmet
leri ile randıman ve maliyet üzerinde mühim 
ölçüde müspet tesirleri görülen» deniyor. Bu, 
maliyet üzerindeki mühim ölçüde müspet tesir
leri görülenden maksat ve murat nedir? «Memur 
ve müstahdemler de, hizmetlerinin önem dere-
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çelerine oranlı olmak üzere beş bin lirayı geç
memek üzere Maliye Bakanlığınca tesbit edile
cek miktarda para mükâfatı ile taltif olunur.» 
deniyor. Bu, hicolmazsa, bir talimata bağian-
saydı, bir talimat esasına göre verilseydi, keyfî 
şekilde hareket etmede daima mahsurlar var
dır ve tatminkâr olmaz. Bu, işlere yetkili olan 
şahıslar hakkında da daima şüpheli bir vziyet 
hâsıl olur, bunlardan tavakki edebilmek için 
maddenin sarih olması lâzımgelirdi. Madem ol
mamış, geri de dönülemiyeceği anlaşılıyor, 
hicolmazsa, Sayın Bakammız burada kıstaslar 
hakkında izahat vererek bizi tatmin ederse hem 
zapta geçer, hem de memnun kalırız.. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Üzerinde söz istiyen yok. Sayın 
Bakan buyurun. 

Bu sırada Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife 
ve Teşkilâtı hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir fıkra 
ve ek maddelerle geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı üzerinde 98 sayın üye oy kullan
mış, 97 kabul, 1 çekinser oy tesbit edilmiştir. 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici 
made eklenmesine dair kanun tasarısı üzerinde 
96 sayın üye oy kullanmış, 95 kabul, 1 ret oy 
tesbit edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler, görüşülmekte olan 9 ncu madde 
6797 sayılı Kanunda aynen mevcut itli, yalnız şu 
fark var 6797 sayılı Kanunda bu beş bin liralık 
had, iki bin beşyüz lira olarak zikredilmekte 
idi, burada getirdiğimiz değişiklik sadece 
iki bin beşyüz lirayı beş bin liraya çıkarmak
tan ibaret kalmıştır ki, bugünün değer ölçü
leri içersinde bu, normal bir rakam olarak gö
rülebilir. Bunun tatbikatı şimdiye kadar söyle 
işliyor; Darphane Damga Matbaası Müdürlüğü 
bu kabil mükâfatlandırılması gereken mamur
ları kendi ölçülerine göre tesbit edip, esbabı 
mucibesi ile birlikte, ne sebeple mükâfat veril
mesi lâzımgeliyorsa, bunu Maliye Bakanlığına 
gönderiyor, Maliye Bakanlığı yaptığı inceleme 
neticesinde teklifi makûl görürse kabul edivor, 

bundan böyle de aynı esasa göre verilecektir. 
Buna göre mükâfatlandırılanların adedi gayet 
azdır, öyle herkese bu para verilmiyor. Bunu 
arz ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
tiyen yok, maddeyi oylarınıza arz ediyorum, 
kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — 11 . 7 . 1956 tarihli, 6797 sa
yılı ve 24 . 6 .1965 tarihli, 640 sayılı kanunlarla, 
14 . 1 . 1970 tarihli, 1211 sayılı Kanunun 38 nci 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok, maddeyi oylarınıza arz ediyorum, kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok, maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanunun hükümlerini Ada
let ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok, maddeyi oylarınıza arz ediyorum, kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısı açık oylarınıza arz edilecektir. 

6'. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa 
ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve iktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar ve İskân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtına 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er üye-
alınmalv suretiyle kundan Geçici Komisyon ra
poru. (Millet Meclisi 1/202; Cumhuriyet Se
natosu 1/1081) (S. Sayısı : 1438) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir başka 
önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin tüzük gereğince bir defa görüşü

lecek işler kısmında bulunan 6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanununa ek kanunun, önemine bina
en, gündemdeki diğer işlere takdimen öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 
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SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Aleyhinde i 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. | 
SALtH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başkan, | 

değerli arkadaşlarım, bu kanun önemlidir ve bü
tün vatandaşı yakından alâkadar eden bir mese
ledir, son dakikada acele bir surette görüşülmi-
yecek bir meseledir ve mevcudumuz da çok azal
mıştır bu kanunun bugün görüşülmemesini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Gündemde mevcuttur. Fakat, 
beş kişi ayağa kalktığınız takdirde gerekli işle
mi yaparım. 

(BBŞ üye ayağa kalkarak çoğunluğun kalmadı
ğını bildirdiler.) 

BAŞKAN — Sayın Türkmen siz katılıyor 
musunuz? Katılıyorsunuz, içtüzüğe uygundur 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Kasım Gülek'in, Türkiye'nin milletlerarası kuru
luşlara üyeliğine dair, yazılı soru önergesi Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiVin cevabı 
(7/653) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki soruların Dışişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına yüksek 
delâletinizi saygılarımla rica ederim. 

Kasım Gülek 

1. Türkiye, Avrupa Konseyi, Unesco, Kuzey 
Atlantik Asamblesi gibi milletlerarası kurullar
dan hangilerine üyedir? 

2. Dâhil olduğumuz bu gibi milleterarası 
kurullara yıllık ne kadar aidat ödemekteyiz? 
(Ayrı ayrı bildirilmesi rica olunur.) 

3. ödediğiniz aidat, bütün üyelerin ödediği 
aidat yekûnunun yüzde kaçıdır? (Ayrı ayn bil
dirilmesi.) 

4. Bu teşkküllerde daimî memur olarak kaç 
Türk vardır? Türklerin sayısı daimî memur ye
kûnunun yüzde kaçıdır? (Ayrı ayrı bildirilmesi.) 

i beş sayın üye, Sayın Salih Türkmen, Sayın Ek
rem özden, Sayın M. Ali Pestilci, Sayın Mebru-
re Aksoley, Sayın Hayri Mumcuoğlu çoğunluk 

| olmadığını iddia etmektedirler. Yoklama yaptı
racağım. 

Madenî para ile ilgili kanun tasarısı açık oy
larınıza arz edilmiştir. Ancak, yoklama yapıla
cağı cihetle şayet ekseriyet temin edilir, görüş
melere devam edersek açık oylamasına gidilecek
tir, aksi takdirde gelecek Birleşimde açık oyla
rınıza arz edilecektir. 

(Ad okumak suretiyle yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluk mevcut değildir. 28 
Mayıs Perşembe günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,33 

5. Bu teşekküllerdeki Türk memurların al
dığı aylık ücret yekûnu, ödenen bütün memur 
ücretlerinin yüzde kaçıdır? (Ayrı ayrı bildiril
mesi.) 

6. Bu teşekküllerin asamblelerinin üye sa
yısı nedir, ve Türkiye kaç üye ile temsil edil
mektedir? (Ayrı ayrı bildirilmesi.). 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 18.5.1970 

720.539 - BMKY/1-11 Dairei Gn. Md. 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Kon
tenjan Üyesi Sayın Kasım Gülek'in 
yazılı soru önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 3.4.1970 tarihli ve 10390/6576-7/653 

sayılı yazıları. 
İlgide kayıtlı yazılarına bağlı olarak gönde

rilen Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Sayın Kasım Gülek'in soru önergesinde, Türki
ye'nin üye olduğu milletlerarası kuruluşlar hak
kında bilgi istenmektedir. 

• • • > • — - ^ > - » - < a » ı • •» -

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) Yazılı sorular ve cevaplar} 
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Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve anılan teşki
lâtın ihtasas teşekkülleri ile diğer teşekküller 
hakkında derlenen bilgileri muhtevi liste üç 
nüsha halinde ilişikte takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Dışişleri Bakanı V. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sa
yın Kasım Gülek'in Türkiye'nin milletlerarası 
kuruluşlara üyeliğine dair yazılı soru önergesi
nin cevabı aşağıda mâruzdur. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sa
yın Kasım Gülek'in Başkanlıklarına sunulan 
yazılı soru önergesinde, Türkiye'nin Avrupa 
Konseyi, UNESCO, Kuzey Atlantik Assamblesi 
gibi milletlerarası kurullarldan hangilerine üye 
olduğu, bu kurullara katılma payları, katılma 
payımızın diğer üyelerin katılma payları topla
mının yüzde kaçını teşkil ettiği, bu teşekküller
de çalışan Türk memurlarının sayısı ve aldık
ları ücretler ile bunları söz konusu teşkilâtlar

da çalışan diğer memur sayılarına ve aldıkları 
ücret yekûnuna yüzde oranı, bu teşekküllerin 
assamiblelerinin üye sayısı ve Türkiye'nin kaç 
üye ile temsil edildiği sorularının cevaplandırıl
ması istenmektedir. 

Türkiye'nin üyesi bulunduğu Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yar
dım Fonu, Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı, 
UNESCO, Uluslararası Çalışma Teşkilâtı, Dün
ya Sağlık Teşkilâtı, Uluslararası Telekomünikas
yon Birliği, Dünya Meteoroloji Teşkilâtı, Mülte
ciler Yüksek Komiserliği, Milletlerarası Sivil 
Havacılık Teşkilâtı (ICAO), Hükümetlerarası 
îstişari Denizcilik Teşkilâtı (IMCO), Gıda ve 
Tarım Teşkilâtı (FAO), Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Anlaşması Teşkilâtı, Avrupa Konseyi, 
Kuzey Atlantik Assamblesi, Kuzey Atlantik 
Anlaşması Teşkilâtı, gibi milletlerarası kurullar 
ile ilgili olarak yukarda mâruz sorular hakkın
da derlenen bilgiler ilişikte sunulmuştur. 
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Üye olduğumuz teşekküller 

Birleşmiş Milletler (BM) 
BM Kalkınma Programı 
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 
M. A. Atom Enerjisi Ajansı (MAEA) 

U. A. Çalışma Teşkilâtı (ILO) 

Dünya Sağlık Teşkilâtı (WEC) 

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı 
(UNESCO) 

U. A. Telekomünikasyon Birliği (ITT') 

Dünya Meteoroloji Teşkilâtı (WMO) 

Mülteciler Yüksek Komiserliği (HCR) 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması 

(GATT) 
Avrupa Konseyi 

Kuzey Atlantik Assamblesi 

Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilâtı 
(NATO) 
M. A. Sivil Havacılık Teşkilâtı (ICAO) 
Hükümetlerarası îsti'şari Denizcilik 
Teşkilâtı (IMCO) 
Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) 

Yıllık katılma paylarımız 

1 9 
492.488,-
663.000,-
303.606,-

37.929,-
6.400,-

1970 — 
1 9 

143.708,-

7 0 
— Dolar 
— Dolar 
— Dolar 
— Dolar 
— Dolar 
Gönüllü 
6 9 
— Dolar 

194.850— Dolar 
216.060— Dolar (1970) 

2 yıllık bütçe 
236.115— Dolar 

22.233,— Dolar 

19.961 _ Dolar 

1968 — 5.000,— Dolar 

1969 — 5.000— Dolar 

11.130,— Dolar 

1970 — 5.183.363,— Fr.F. 

1969 — 35.986,80 TL. 

1969 — NATO 70.671.572-
Sivil bütçe 1.737.215,21 TL. 

22.848,— Dolar 
5.145,— Dolar 

140.536,— Dolar 

TL 

Katılma 
payımızın, bütün 
üyelerin katılma 
paylarına oranı 

% 0,35 
% 0,27 
% 0,89 
c/c 0,32 

969 % 0,54 
970 % 0,51 
971 % 0,49 

% 0,31 

% 0,33 

% 0,42 

% 0,52 

Askerî 
Sv. Büt. 

% 
% 

% 

0,12 
0,09 

0,30: 

% 10,62 

% 

% 
% 

1,65 

1,99 
1,65 

70 

0,34 

t 0,44 

% 0,44 
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Türk memurların Türk memurların 
Toplam 
memur Toplanı 
sayısına Aylık ücret ücretleı-e 

Sayısı oranı yekûnu oranı 
Assamblelerin 

üye sayısı 
Türkiye 

temsilcilerinin sayısı 

24 
1 
4 

% 0,35 

% 22 
Senede 

% 0,52 7.287 — D. % 0,38 

Genel kurul 126 
İdare meclisi 37 
Yönetim kurulu 30 

Genel kurul 103 

Tabiî üye 
Halen üye değil 
1 temsilci Yön. Kur. Bşk. 

1 temsilci 

23 

Yok 

0,8 

8 % 0,233 % 0,'< 

Aylık 
4 
2 

Yok 

Yok 

Yok 

14 

Yok 

30 

3 

% 0,56 

% 0,48 

% 8 
Toplam 
memur 

% 2 

% 0,5 

4.01 

— 16 

17. 

% 0,62 

r/c 8,06 

c/c 2,2 

1 9 6 9 
1 530 delege 

121 üye 
1 9 6 9 

Genel kurul 
414 delege 
124 üye 

126 üye Dv. 

125 üye Dv. 
500 delege 
113 üye Dv. 
340 temsilci 
32 üye Dv. 
97 temsilci 
78 üye Dv. 

330 delege 
147 parlnı. 

172 

13 

9 

10 parlnı. 

10 

25 % 0,43 25.910 — D % 0,617 

116 üye 

71 üye 

11.9 

•> 

1 

2 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Diyanet İsleri Başkanlığı mer
kez ve taşra teşkilâtı görevlilerine dair yazılı so
ru önergesi Başbakan adına Devlet Bakam Hü
samettin Atabeyli'nin cevabı (7/654) 

5 . 4 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Mehmet Özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu 

Tabiî Üyesi 
Soru : 1 
1 Ocak 1965 tarihinden bugüne kadar Diya

net İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilâtı 
görevlilerinden, 

a) Emekliye sevk, 
b) Nakil, 
c) Görevin değiştirilmesi, 
d) Göreve son verme, 
Ve bunlara benzer sebeplerle haklarında 

işlem yapılanlardan kaç kişi Danıştaya müra
caat ederek, 

a) Yürütmenin durdurulması, 
b) İşlemin iptali, 

Soru : 2 
Bu kararlardan, çeşitli sebeplerle yerine ge

tirilmemiş olanlar var mıdır? Varsa, görevlile
rin isimleri, Danıştay kararlarının tarih ve nu
maraları nedir? 

Soru : 3 
Yerine getirilmiyen Danıştay kararları se

bebiyle tazminat veya başka isimle kimlere ne 
kadar para ödenmektedir? 

T. C. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 16 . 5 . 1970 

Personel Dairesi Başkanlığı 
116/6-28214 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 4 . 4 . 1970 tarih, Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğünün 10396/6561 - 7/65 sa
ydı Başbakanlığa muharrer yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üvesi Mehmet 
özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez 
ve taşra teşkilâtı görevlilerine dair, Sayın Baş
bakan tarafından cevaplandırılmasını istiyen 
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5 . 4 . 1970 tarihli yazılı soru önergesine veri
len cevap leffen sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hüsamettin Atabeyli 

Devlet Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
özgüneş'in 5 . 4 . 1970 tarihli yazılı soru 

önergesine verilen cevaptır 
Cevap : 1. 
I Ocak 1965 tarihinden bugüne kadar Diya

net İşleri Başkanlığı Merkez ve taşra teşkilâtı 
görevlilerinden 

a) Emekliye sevk işlemi yapılanlardan 
44 kişi Danıştaya müracaat etmiş, bunlardan : 

16 kişinin dâvası ret. 
27 kişinin işlemi iptal. 

1 kişi işlemin yürütmenin durdurulması ka
ran almıştır. 

b) Nakil işlemi yapılanlardan 49 kişi Da
nıştaya müracaat etmiş, bunlardan : 

34 kişinin dâvası ret, 
II kişinin işlemi iptal, 
4 kişinin dâvası yürütmenin durdurulması 

karan almıştır. 
c) Görevin değiştirilmesi keyfiyeti (b) 

bendinde verilen cevap içinde mütalâa edilmiş
tir. 

d) Göreve son verme işlemi yapılanlardan 
51 kişi Danıştaya müracaat etmiş, bunlardan : 

39 kişinin dâvası ret, 
9 kişinin işlemi iptal, 
3 kişi yürütmenin durdurulması karan 

almıştır. Diğer sebeplerle haklarında işlem ya
pılanlardan 105 kişi Danıştaya müracaat etmiş, 
bunlardan : 

82 kişinin dâvası ret, 
23 kişinin işlemi iptal edilmiştir. 
Cevap : 2. 
Bu kararlar yerine getirilmiş, ancak aşağıda 

gösterilen şahıslara ait Danıştay kararlanndan 
sekiz kadan karşılarında gösterilen sebeplere 
binaen infaz edilememiştir. 

Danıştay 
Daire ve 

Görevi Adı Soyadı dâva No : 

•a|0 u-B.jnîi 'i Niyazi Can 5.968/4168 

Uygulama sebebi : Tashihi karar neticesine 
intizar edilmektedir. 
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Danıştay 
Daire ve 

Görevi Adı Soyadı dâva No : 

2. Müftü Y. Z. Yücegönül 5.966/2244 
smF" 

Uygulama sebebi : Eski görev yeri münhal 
bulunmadığından tatbik edilememiştir. Ayrıca 
Seferhisar Müftüsü iken de hakkında vâki şi
kâyetler üzerine durumu teftiş ettirilmiş, iddi
alar subut bulmuş, Merkez Disiplin Kurulu ka
rarı gereğince sınıf tenzili ile birlikte görev ye
ri de değiştirilmiştir. 

Danıştay 
Daire ve 

Görevi Adı Soyadı dâva No : 

3. îmam-Hatip Ali Güleç 10.966/2565 

Uygulama sebebi : 68 yaşını aşmış olması 
ve imamet görevi ile bağdaştırılamıyacak dav
ranışlarının şuyû sebebiyle yeniden göreve alın
ması sakıncalı mütalâa edilmiştir. 

Danıştay 
Daire ve 

Görevi Adı Soyadı dâva No : 

4. Müftü A. Kerim Polat 5.968/4539 

Uygulama sebebi : Disiplini ihlâl edici du
rumları sebebiyle idari görev verilmesi sakın
calı mütalâa edilmiştir. 

Danıştay 
Daire ve 

Görevi Adı Soyadı dâva No : 

5. Md. Yrd. Faruk Erkoçak 10.969/2057 

Uygulama sebebi : tdare için sakıncalı gö
rülmesi sebebiyle yürütmenin durdurulması ka
rarının uygulanmaması mütalâa edilmiştir. 

Danıştay 
Daire ve 

Görevi Adı Soyadı dâva No : 

6. Müftü Hüsnü Yılmaz 5.969/5559 

Uygulama sebebi : 

Danıştay 
Daire ve 

Görevi Adı Soyadı dâva No : 

7. imam - Hatip Mehmet Soydal 5.969/3707 

Uygulama sebebi : Adı geçenin eski görev 
yerine iadesi, idarece sakıncalı görüldüğünden 
yürütmenin durdurulması kararının uygulan
ması cihetine gidilememiştir. 

Danıştay 
Daire ve 

Görevi Adı Soyadı dâva No : 

8. Müfettiş Rahmi özer 5.970/919 

Uygulama sebebi : il müftülüğüne nakli için 
yürütmenin durdurulması kararı almış ise de, 
bu kararın Başkanlığa vürudundan önce tâyin 
edildiği yeni görevine kanuni süre içersinde 
başlamamış olması sebebiyle müstafi sayılmış ve 
hakkında başka bir işlem yapılamamıştır. 
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Cevap : 3. 
Danıştay kararı gereğince aşağıda gösterilen şahıslara, karşılarında belirtilen miktarda para 

ödenmektedir. 

Görevi Adı Soyadı 

Olg. Müdürü Tevfik Ersan 
Sebebi : Maaşını tazminat olarak alıyor. 

Danıştay dâva No: 

966/801 

Danıştay dâva No: 

Aldığı para 
Lira K. 

Görevi Adı Soyadı 

1 250 00 

Aldığı para 
Lira K. 

Ev. ve id. iş. Md. Mesut Yüksel 141 50 5.967/4872 
Sebebi : Emekli maaşı ile müktesebi arasındaki fark tazminat olarak ödenir. 

Danıştay dâva No: Aldığı para 
Görevi Adı Soyadı Lira X. 

Öz. İş. Md. Yr. Mustafa Gürel 10.968/2193 
Sebebi : Emekli maaşı ile müktesebi arasındaki fark tazminat olarak ödenir. 
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3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığı mer
kez teşkilâtına dair yazılı soru önergesi ve Baş
bakan adına Devlet Bakanı Hüsamettin Atabey
li'nin cevabı (7/658) (1) 

4 . 4 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 

Soru : 1. 
1968 ve 1969 malî yıllarında Diyanet işleri 

Başkanlığı Merkez Teşkilâtında kimlere ne mik
tar fazla mesai ücreti Ödenmiştir? 

Soru : 2. 
Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilâtın

da fazla mesai yapacak kimseler hangi makam 
tarafından tesbit edilmektedir? 

(1) Cevaba bağlı liste Cumhuriyet Senatosu 
Kanunlar Müdürlüğü arşivindedir. 

T. C. 
Diyanet İdleri Başkanlığı 16 . 5 . 1970 
Personel Dairesi Başkanlığı 
Özlük işleri Müdürlüğü 

151/5 - 28210 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 8 . 4 . 1970 tarih Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğünün 7/658/6636-10409 sayılı 
Başbakanlığa muharrer yazısı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
özgüneş'in Diyanet İğleri Başkanlığı Merkez 
Teşkilâtına dair Sayın Başbakan tarafından ce
vaplandırılmasını istiyen 4 . 4 . 1970 tarihli 
yazılı soru önergesine verilen cevap lef fen sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hüsamettin Atabeyli 

Devlet, Bakam 

Cumhuriyet Senatomu Tabiî UVG^ Mehmet 
Özgüneş'in 4 . 4 . 1970 tarihli yazılı soru öner-
o^-Mc v e r i ! e n cevaplar : 

Cevap : 1 
Ekli îiotede adı soyadı ve görev unvanlar1 

yanüı memur ve hikmetlilere fasla mesai ücreti 
verilmişti**. 
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Bilindiği üzere her yıl bütçe kanunu ile alı
nan 2 400 kadronun tâyin ve diğer özlük işleri 
aynı dairece yürütülmekte, buna mukabil mer
kez memurları kadrosunda her hangi bir artma 
yapılamamaktadır. 

Bu sebepledir ki, bu görevliler arasında Per
sonel Dairesi Başkanı, Özlük İsleri Müdürü ve 
yardımcıları ile Personel Dairesi Başkanlığı bü
ro şeflerinin, işlerinin kesafeti ve bürolarda ça
lışan memurların hizmet durumlarını tedvir et
mek üzere devamlı olarak fazla mesai yaptırıl
ması zarureti hâsıl olmuştur. Böylece personel 
hizmetlerinin geciktirilmeden yürürütlmesi sağ
lanmıştır. 

Cevap : 2 
Diyanet İşleri Merkez Teşkilâtında fazla me

sai yapacak kimseleri Bakanlar Kurulu Karar
namesine uygun olarak Personel Dairesi Baş
kanı ve Özlük İşleri Müdürü tarafından tesbit 
edilmekte; bunlara ait tanzim edilen bordrolar, 
Diyanet İşleri Başkanlığının onayından geçmek
tedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilâtı 
adına : 

Tl. 

1968 malî yılı bütçesi ile 12.410 
bölümünden 

1968 malî yılı bütçesi ile aktarma 
12.834 bölümünden 

1968 malî yılı bütçesi ile aktarma 
12.871 bölümünden 

1968 malî yılı bütçesi ile aktarma 
12.330 bölümünden 

1968 malî yılı bütçesi ile aktarma 
12.320 bölümünden 

Yekûn 
1969 malî yılı bütçesi ile 12.410 
bölümünden 

1969 malî yılı bütçesi ile aktarma 
12.440 bölümünden 

1969 malî yılı bütçesi ile aktarma 
12.490 bölümünden 

Yekûn 
1968 ve 1969 malî yılı bütçesinden 

yekûn 
ödenek tahsis edilmiştir. 

120 000 

50 000 

20 000 

6 000 

4 000 

200 000 

120 000 

15 000 

65 000 

200 000 

400 000 

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez memurları ile hizmetlilerine 1968 - 1969 malî yıllarında ödenen 
fazla mesai ücretini gösterir listedir. 

Malî yılı 
Adı, soyadı Görevi 1 9 6 8 1 9 6 9 

1 -
2 -
o 
o — 4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -

- Hüseyin özgün 
- Necati Kavut 
- M. Cahit Türkenoğlu 
- C. Bölükoğlu 
- Ekrem Köker 
- Cemalettin Doğan 
- A. Turan Acet 
- Ali öztop 
- Mustafa öztürk 
- Mustafa İlhan 
- Ali Tan 
- Fevzi öztürk 
- İbrahim Namık 
- Abidin Yıldız 
- Macit Mazlum 
- Mümtaz Kuyrukçu 
- İbrahim Yavuz 

Pers. D. Bsk. V. 
Öz. 
Öz. 
Öz. 
Öz. 
Öz. 
Ev. 
Öz. 
Öz. 
Öz. 
Öz. 
Öz. 
Öz. 
Öz. 
Öz. 
Öz. 
Öz. 

İşi. Md. 
İşi. Md. Y. 
İşi. Md. Y. 
Kal. Şefi 
Kal. Memur 
İd. İşi. Şefi 
İşi. Memuru 
İşi. Şefi 
İşi. Memuru 
İşi. Memuru 
İşi. Memuru 
İşi. Memuru 
İşi. Memuru 
İşi. Memuru 
İşi. Memuru 
İşi. Şefi 

7 
3 
3 

950 
660 
000 

4 960 
7 
4 
2 
2 
1 

1 
1 
4 

930 
150 
300 
500 
460 
480 
760 
800 

840 
670 
930 
540 

4 660 
4 930 
4 560 
4 300 
4 920 
3 020 
4 270 
3 330 
2 550 

390 
1 100 
1 050 
1 510 

510 
2 270 
4 460 
5 140 

— 49 — 



J 

W M M O C 0 C 1 0 ^ G ) Ü l ^ C 0 t 0 M O ( û 0 0 - v l f f l 0 l ^ C 0 M h ' O f f i ( X l < i a ) Ü l ^ & 3 

3 O: 
P p: 

CD 02 

P > P 
P " P 
£+-" P 

P S ^ 
P N S 

(72 g 
P t 1 

O 
P 

O: 
S- > 
B: B 
^ o 

p 

CS3 ^ ^ 
2. P P 
M . N CO 

ra c-t-
H , P 
l-h> Ma 
- P e- >̂ '•<J CD 

P ^ 

fcd »2 
P £L 

t—(• p 
P ı-i 
02 fO 
P O 
' - ' CR3C 

p > 

P 

S' ö " 

g W 
P 

fi 

p 
p 

w 
p 

w 
H^ td 
o ü 

P p 

ET 
«V2 
P L_ı ı > W 

p 

P-. 

p p" 
p o : 

t ^ 
<-h-
CD 

CD 

O 
o: 

p: 
•<1 

P-. 

M
ahir 

5̂  
03 

P 

J/2 
p : 
CD 

P 

*! 
Pu 

^ 
O 
CD vat 

p 

P 

«72 
P kir 

ene 

>-" 

o e 

, ı—* - - " ^ 

S L c 
• p ^ 

W 3 
td K 

uı 
CD 
P 
P ?r 

^ nd 

O l 
o 

O O N 
P P 

P^ 0-. 

i ^ 

ö O 

P J 

t -J P J 

O O: 
P 

O: O: O: 1-3 ı-3 

dOO 1/02 1/02 1/02 1/02 W PS 

9* P u Ou 

H H H H P ı 

P P 

CD CD 

3 3 

g 3 -

p p p 

p j P J O p N - 3 < ! - 3 < l < İ O O O 
p p g î c f ^ c " a p p 
2 2 f-j' P- ,£+ H-l-M-l-H-l—I- h-+ * 

^ ' ^ P L . P L . P ^ P J P L , ^ ^ ^ 
^ h + K H I . h-1- I—(•P-'P-'P-1 
^ t/02 1/02 1/02 t/03 1/02 

p . r- - t - H- t - ^ 
__ feJ ! > ! ? l y ® (D CD <<İ ıco H H I H I H a a a " 
CD C D C D C D C D ^ P P 3 - . - , 
ı - b a p p a ^ p p c / î 

P P p P a a ^ 
P P P P P 

P 
P 

ö ö 
a* a-
P P 
h-+ 1—H 

f " 1 .h—' 

Kj Kj 
P= P: 
pr pr 

CD Şefi 
m

uru 

O O ö 
N 

1—(• 
V02 

!~"' 
s 
p-1 

g 
CD 

3 uru 

N 

H+ 
l/CO 

i - 1 

g 
p^ i 

g 1—ı 
CD 

3 uru 

c 
!~ 
^ 
PJ 

fe^ 
CD 

3 
P 
»-s 
P 

O O: 
CS3 t S 

1—(• 1—I-
1/Ö2 ot/3 
^ ^ 1—ı 

t - 1 fe»1 

CD CD 

3 3 
P P 
> - * I " * 

P P 

O: 
ts 

l — H . 
l/CC 

i— 

m 
CD 
3 
a. 
p 

O O O 
N N N 

H h + H 
103 1/02 K/2 

fcal t > t > 
H l H H l 
CD CD CD 
3 3 3 
p p p 
<-t -t >-i 
P P P 

O T < I H O O M I - ' r f > . C O O O * > C O I - ı O t O C O 
M ^ O f f l O J O O G O O C J - J M C O M O t O 
O O O O O C n O O O O O O O O O 

^ 

OT * ^ 
O rf^ 
o o 

cn 
t O O t O l - J C O C O O i O J ^ l M b S O 

o o o o o o o o o o o o o 
CO W OD Ü l rfi 
hP*- CO CO CiD O 
o o o o o 

h - ^ O i i — k - J C n c o h - i c n c n <ı M to 
o o o o o o o o o o o o o 

m ^ o> t s bo M to M o ı -q < ı oo 
o o o o o o o o o o o o o 

rf^ t-1 
o o c n 
OO CO 

00 ^ 
hfk- Cn 
o o 

<X> Ol OO CO t—ı tO o cı o cn cn cn o o o o o o 



C. Senatosu B : 74 21 . 5.1970 O : 1 

Malî yılı 
Adı, soyadı Görevi 1 9 6 8 1 9 6 9 

64 
65 
66 
67 
68 • 
69 
70 
71 
72 • 
73 
74 • 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 • 
82 
83 
84 • 
85 • 
86 
87 • 
88 • 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 

— Sezai Ayhan 
— Huhsin Aksoy 
— Hüseyin Erkmen 
— Burhan Alaybey 
— Hasan Akgül 
— Mustafa Erdem 
— Kemal Yazıcı 
— Ramazan Arslan 
— Mahir Gürsoy 
— Fahrettin Yarış 
— Sami Mert 
— Nuri Mert 
— Ender Demirok 
— Muammer Çakır 
— Abdullah Şengül 
— Mustafa Yarsan 
— Turan özkul 
— Faik Demirdirek 
— Erol Artar 
— Aslan Turan 
— Muzaffer Doğan 
— îdris Zengin 
— A. Vehbi Ünlü 
— Hulusi Gedik 
— Muhsin Doğru 
— Numan Işık 
— Ali Akyıldız 
— Mehmet Gürgen 
— Sadettin Barut 
— Mehmet Toraman 
— Ömer Yıldırım 
— A. Kadir Sahan 
— Cemal özdemir 
— Mustafa Kef 
— Haydar Sarıoğlu 
— Hüseyin Aşkın 
— Ahmet Demir 
— Şevket Yerlitaş 
— İsmet Taylan 
— Fahrettin Şimşirgil 
— Doğan Tanrıverdi 
— İbrahim Uslu 
— Yılmaz Selvi 
— Halil Yavuz 
— Hasan Arslan 
— Yusuf Yılmaz 

Din İşi. Y. K. Memuru 
Öz. İşi. Md. Memuru 
öz. İşi. Md. Memuru 
öz. İşi. Md. Memuru 
öz. İşi. Md. Memuru 
Hukuk Müş. Memuru 
Hukuk Müş. Memuru 
Ev. İd. İşi. Md. Memuru 
Din İşi. Y. K. Memuru 
Öz. İşi. Md. Memuru 
Teftiş K. Memuru 
Odacı 
Olurlaştırma Md. Memuru 
Santral 
Öz. İşi. Md. Memuru 
Don. Md. Memuru 
öz. İşi. Md. Memuru 
Don. Md. Memuru 
Teftiş K. Memuru 
Öz. İşi. Md. Memuru 
Don. Md. Memuru 
Öz. İşi. Md. Memuru 
Teftiş K. Memuru 
Don. Md. Memuru 
Don. Md. Memuru 
öz. İşi. Md. Memuru 
Din İşi. Y. K. Memuru 
Odacı 
Don. Md. Memuru 
öz. İşi. Md. Memuru 
Öz. İşi. Md. Memuru 
öz. İşi. Md. Memuru 
Odacı 
öz. İşi. Md. Memuru 
Öz. İşi. Md. Memuru 
Odacı 
Odacı 
Odacı 
öz. İşi. Md. Memuru 
Öz. İşi. Md. Memuru 
Öz. İşi. Md. Memuru 
öz. İşi. Md. Memuru 
Huk. M. Memuru 
Odacı 
Odacı 
öz. İsi. Md. Memuru 

500 
300 
520 
820 

480 
180 

200 

600 
545 
500 

740 
480 
650 
360 
160 
400 

60 
900 
060 
500 
080 
660 
500 

560 
980 
470 
020 
330 
930 
140 
520 
570 
370 

130 

480 
200 
410 
380 

150 
990 
650 
360 
320 
630 
790 
690 
390 

1 280 
170 
580 
350 
170 
210 
250 
270 

60 
310 
990 
670 
100 
300 
250 
470 

2 160 
270 
960 
780 
360 

1 580 
2 090 
1 900 
1 010 

650 
570 
360 
340 
470 

1 200 
740 
720 
410 
380 
320 
180 

— 51 — 



C. Senatosu B : 74 21. 5 .1970 O : 1 

Malî yılı 
Adı, soyadı Görevi 1 9 6 8 1 9 6 9 

110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 -
118 -
119 -
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -
125 -
126 -
127 • 
128 • 
129 • 
130 
131 • 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 

— Adaları İnanç 
— Fevzi Şahin 
— Emin Ünal 
— İpek Açıkel 
— Haşim Çerit 
— Mustafa Çelik 
— İsmail Özkul 
— Saffet Polat 
— Hidayet Yılmaz 
— Bünyamin Akçay 
— Kadir Tuncay 
— Mehmet Şengül 
— Mustafa Eder 
— Cevat Güneş 
— Hüsamettin Göktürk 
— Bilâl Uçak 
— Recep Islak 
— Metin Atlıhan 
— Ali Yavuz 
— Ömer Kantarcı 
— Behzat Kaya 
— A. Rahim Çelebi 
—• Abdullah Avcı 
— Mehmet Büyüktaş 
—• Sezai Karhan 
— Temel Ocak 
— Kemal Atakoğlu 
— Mehmet Düzgün 
— Salih özçelik 
— Sabri Metin 
— Nafi Alp 
— Nasuhi Karaarslan 
— Mehmet Biçer 
— Tahsin Şahin 
— Ahmet Şadar 
— Tahir Yaren 
— Süleyman Acar 
— 0. Nuri Kemaloğlu 
— Mustafa Eldemir 
— Mürsel Yartaşı 
— Ali Demir 
— Remzi Acar 
— Halûk Yalçmkaya 
— Fatma Acar 
— S. Ali Çelik 
— Hüseyin Şahin 

Öz. İşi. 
Ev. İd. 
Ev. İd. 
Ev. İd. 
Ev. İd. 
Ev. İd. 
Odacı 
Öz. İşi. 
Öz. İşi. 
Ev. İd. 

Md. 
İşi. : 
işi. : 
isi. : 
işi. ; 
işi. : 

Md. 
Md. 
İşi. 

Memuru 
Md. Memuru 
Md. Memuru 
Md. Memuru 
Md. Memuru 
Md. Memuru 

Memuru 
Memuru 

Md. Memuru 
Ol. D. Memuru 
Odacı 
Don. Md. Memuru 
Din. îşl . Y. K. Memuru 
Don. Md. Memuru 
Don. Md. Memuru 
Olg. Md. Memuru 
Don. Md. Şefi 
Din. İşi 
Öz. İşi. 
Odacı 
Ev. İd. 

. Y. 
Md. 

İşi. 

K. Memuru 
Memuru 

Md. Memuru 
Olg. Md. Memuru 
Olg. Md. Memuru 
Olg. Md. Memuru 
Olg. Md. Memuru 
Olg. Md. Memuru 
Olg. Md. Memuru 
Öz. Kİ. 
Öz. Kİ. 
Öz. Işl. 
Öz. Işl. 
Öz. Işl. 
öz. İşi. 
Öz. Işl. 
Öz. Işl. 
Öz. Isl. 
Öz. Işl. 
Öz. Işl. 
Öz. İşi. 
Öz. İşi. 
Öz. İşi. 
Öz. Işl. 
Öz. Işl. 
Öz. Işl. 

Memuru 
Memuru 
Md. 
Md. 
Md. 
Md. 
Md. 
Md. 
Md. 
Md. 
Md. 
Md. 
Md. 
Md. 
Md. 
Md. 
Md. 

Odacıbaşı 

Memuru 
Memuru 
Memuru 
Memuru 
Memuru 
Memuru 
Memuru 
Memuru 
Memuru 
Memuru 
Memuru 

, Memuru 
. Memuru 

Memuru 
, Memuru 

380 
320 
260 
560 

840 
1 650 

450 
200 
320 
640 

1 540 
180 
180 
420 
640 
440 
700 
180 

220 
680 

1 960 
200 
850 
420 
500 

1 900 
1 980 

1 140 

220 

370 
3 955 

990 
720 
700 
770 
650 
380 
160 
40 

2 590 
250 
90 

440 
480 
250 
260 
250 
400 
970 
360 
340 
240 
650 
760 

1 400 
660 
200 
730 
790 
380 

1 820 
980 
730 
630 

1 130 
1 110 

850 
250 
400 
670 
760 
940 
900 
460 
540 
660 

5 320 

_ . 52 — 
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Malî yılı 
Adı, soyadı Görevi 1 9 6 8 1 9 6 9 

156 -
157 -
158 -
159 -
160 -
161 -
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 • 
168 -
169 -
170 • 
171 -
172 -
173 
174 • 
175 
176 • 
177 • 
178 • 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 

— Ömer Aktaş 
— Bekir Acet 
— Kâmil Gümüş 
— Nııri Dündar 
— Remzi Güngör 
— Ahmet Salcı 
— Sahabettin öztürk 
— Mustafa Sürme 
— Selim Çavuş 
— Halil Yılmaz 
— Ahmet Irmak 
— Şani Demirtaş 
— Mustafa Kalfoğlu 
—: Selâmi Demirbüken 
— Niyazi Alan 
— Nazif Turhal 
— Ahmet Başar 
— Selâhattin Okay 
— Gazi D oyuk 
— Hasan Aşıkkaya 
— Ömer özdemir 
— M. Fuat Hasçiçck 
— Muzaffer Candan 
— Kemal Olgaç 
— Ahmet îmamoğlu 
— Ali Yılmaz 
— Mehmet Şenel 
— î. Hakkı Kabaoğlu 
— Zeynal Sakınan 
— Osman Can 
— îbrahim Aydoğan 
— ibrahim Erdoğan 
— Enver Yıldırım 
— Mehmet Akdoğan 
— ilhan Çalıkuşu 
— A. Kadir Köker 
— Nazir Özsöz 
— Mehmet Çatakoğlıı 
— îsmail Fidan 
— Burhan Karabıyık 
— Arif Söytürk 
— Emin Fidan 
— Mehmet Erkmen 
— Mustafa Arslan 
— Halit Okur 
— Salih Sayın 
— ismail Cin 

Odaeıbaşı 
Der. Y. 
Odacı 
Odacı 
Odacı 
Odacı 
Odacı 
Odacı 
Bekçi 
Odacı 
Odacı 
Bekçi 
Öz. îsl. 
Öz. îşl. 
Öz. îşl. 
Öz. îşl. 
Odacı 
Odacı 
Odacı 
Odacı 
Öz. îsl. 
Öz. îşl. 
Odacı 
Öz. îşl. 

Memuru 

Md. Memuru 
Md. Memuru 
Md. Memuru 
Md. Memuru 

Md. Memuru 
Md. Memuru 

Md. Memuru 
Don Md. Şefi 
Don. Md. Memuru 
Öz. îsl. 
Öz. îşl. 
Öz. îsl. 
Öz. îşl. 

Md. Memuru 
Md. Memuru 
Md. Memuru 
Md. Memuru 

Olg. Md. Şefi 
Olg. Md. Şefi 
Olg. Md. Memuru 
Olg. Md. Memuru 
Olg. Md. Memuru 
Öz. îşl. 
Öz. îsl. 
Öz. îşl. 
Öz. îşl. 
Öz. îşl. 
Öz. îşl. 
Öz. îsl. 
Öz. îşl. 
Öz. îşl. 
Teftiş ] 
Teftiş : 
Odacı 

Md. Memuru 
M d. Memuru 
Md. Şefi 
Aid. Memuru 
Md. Memuru 
Md. Memuru 
Md. Memuru 
Md. Memuru 
Md. Memuru 

Krl. Memuru 
Krl. Memuru 

— 53 — 

265 
120 
390 
380 

210 
190 
190 
270 

1 470 

2 040 

720 

60 
960 

1 160 
660 

1 920 
180 

580 

950 
740 
460 

240 

200 
40 

200 
220 
660 
390 
200 
220 
200 
200 
170 
170 

1 210 
310 
280 
300 
180 
120 
180 
180 

1 920 
40 

180 
500 
260 
270 
240 
260 
20 
20 

1 200 
940 
60 

510 
20 

820 
600 
510 
150 
190 
450 
460 
570 
300 
160 

90 
500 



C. Senatosu B : 74 21. 5 .1970 O : 1 

Malî yılı 
Adı, soyadı Görevi 1 9 6 8 1 

203 — 
204 — 
205 — 
206 — 
207 — 
208 — 
209 — 
210 — 
211 — 
212 — 
213 — 
214 — 
215 — 
216 — 
217 — 
218 — 
219 — 
220 — 
221 — 
222 — 
223 — 
224 — 
225 — 
226 — 
227 — 
228 — 
229 — 
230 — 
231 — 
232 — 
233 — 
234 — 
235 — 
236 — 
237 — 
238 — 
239 — 
240 — 
241 — 
242 — 
243 — 
244 — 
245 — 
246 — 
247 — 
248 — 

Sabri Aksan 
A. Kadir İmamoğlu 
Ferit Öztürk 
Zikri Avşar 
Erdoğan Tüzün 
Aytekin Bıkmaz 
Doğan Çilingir 
Ali Serin 

• Gülten G-ökalp 
Recep îman 

• Ahmet Yüzendağ 
• Tevfik Aygüney 
• Baysal Seyithanoğlu 
• Mehmet Baran 
• Abuzer Bozkurt 
• Mustafa Elmacı 
• Faik Kartal 
• Hasan Hatipoğlu 
• Tahir Karataş 
• Ömer Koç 
• Nuri Bozkurt 
• Selâmi Şimşek 
• Mehmet Ateş 
- Yüksel Atabek 
- Mustafa Çoymak 
• Azmi Ergüney 
• Hüseyin Çetin 
- Vahdettin Karaçorlu 
• îsmail Karakaya 
• Mehmet Demir 
- Ersin Türe 
- Ali Taşboğa 
- Mehmet Kaymakçı 
• Talât Karaçizmeli 
- Dursun Dağaşan 
- Fahri Demir 
• Gönül Tekfidan 
- Halil Misket 
- Ahmet Kılavuz 
- Reyhan Babacan 
- Muharrem Şen 
- îsmail Diker 
- Mustafa Serdaroğlu 
- Orhan Balcı 
- Yaşar Gökten 
- M. Ali Erkmen 

Odacı 
Öz. îşl. Md. Memuru 
öz. Kİ. Memuru 
Öz. îşl. T. Hk. Şefi 
Öz. îşl. Şefi 
öz. îşl. Memuru 
Öz. îşl. Memuru 
öz. îşl. Memuru 
Santralci 
Kaloriferci 
.Olg. D. Md. 
öz. îşl. Md. Memuru 
Öz. îşl. Md. Memuru 
Öz. îşl. Memuru 
öz. îşl. Memuru 
öz. îşl. Memuru 
Odacı 
Öz. îşl. Md. 
Don. Md. Memuru 
öz. îşl. Md. Memuru 
öz. îşl. Md. Memuru 
öz. îşl. Md. Memuru 
Odacı 
öz. îşl. Md. Memuru 
Öz. îşl. Md. Memuru 
Don. Md. Şefi 
Don. Md. Memuru 
Kütüphane Memuru 
Olg. Md. Memuru 

^ Huk. M. Memuru 
Huk. M. Memuru 
Don. Md. Memuru 
Din. îşl. Rpa. 
Din. îşl. Rpa. 
Ev. îd. îşl. Memuru 
Din. îşl. Rp. törü 
Öz. îşl. Md. Memuru 
Öz. îşl. Md. Memuru 
Ciltçi 
Öz. îşl. Md. Şefi 
Mütercim 
Olg. D. Memuru 
Sivil S. Memuru 
Olg. Md. Y. 
Don. Müdürü 
Don. Müdürü Y. 

360 

1 120 
6 150 

520 
1 310 

340 
480 
760 

30 
510 
960 

1 080 
1 460 

340 
340 
270 
300 
520 

1 180 
1 120 

900 
15 

120 
300 
480 
280 
540 
460 
320 
240 
440 
300 
460 

80 
160 
40 
20 

495 
180 
160 
300 
260 
160 
360 
40 
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249 -
250 -
251 -
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -
257 -

Adı, soyadı 

- Faruk Erkoçak 
- Ali Kılıç 
- Sahabettin Ünlü. 
- Neşer Yurdagül 
- Bahattin Atabek 
- îdriz Deniz 
- Mustafa Arslan 
- Süleyman özdemir 
- Yakup Çetin 

Görevi 

Don. Müdürü Y. 
Don. Müdürü Şefi 
Don. Müdürü Memuru 
Deri. Y. Müdürü 
Kütüphane Memuru 
Öz. Işl. Md. Memuru 
Öz. Işl. Md. Memuru 
Öz. îşl. Md. Memuru 
Öz. îşl. Md. Memuru 

Malî 
1 9 6 8 

40 
180 
360 
100 

60 

yılı 
1 9 6 9 

60 
70 

190 
1 260 

199 915 200 000 

Nakli yekûn yfa 
» 
» 
» 

1 
2 
3 
4 

108 725 
45 710 
39 725 

5 755 

121 560 
50 440 
26 420 

1 580 

199 915 200 000 

Diyanet işleri Başkanlığı merkez memur ve hizmetlilerine 1968 - 1969 malî yıllarında ödenen 
fazla mesai listesi aidolduğu yıllara uygun olarak bordrolarından çıkarıldığı tasdik olunur. 

Mutemet 
Zikri Avşar 

Tahakkuk Memuru 
Cemalettin Bölükoğlu 

4. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep çiftçisine verilen 
kredilere dair yazılı soru önergesi ve Tarım Ba
kam İlhami Ertem'in cevabı (7/667) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilişik olarak sunduğum sorunun Tarım Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâlet buyurulmasını saygı ile arz ederim. 

28 . 2 .1970 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi 

Salih Tanyeri 
Soru : 
1. Toprağının ve ikliminin bünyesi ve nite

liği itibariyle tahıldan ziyade bağ, bahçe ve fıs
tık ile uğraşan, diktiği bağ ve fıstığın vereceği 
mahsulü çok uzun yıllar beklemek zorunluğunda 

bulunan, fıstığı üretken hale geldikten sonra 
da ancak dört yılda bir tam mahsul alabilen 
Gaziantep çiftçisine ortalama olarak verilen zi
rai kredinin yıllık kişisel ve global miktarı ne
dir? 

2. Bugünkü işçi ücretleri, araç ve gereç ve 
emtia fiyatları karşısında bu kredinin kâfi ol
duğu ve üreticiyi tefeciye muhtaç ve onun elin
de esir ve toprağını kaybetmek tehlikesine mâ
ruz bir duruma getirmiyeceğine kaani misiniz? 

3. Bu krediler hangi objektif esaslar dâhi
linde açılmaktadır? 

4. Bu kredilerin artırılması düşünülmekte 
midir? Bu hususta yapılmış müracaatlar var mı
dır? Varsa ne cevap verilmiştir? 

5. Bugünkü değerler karşısında krediye 
esas tutulan arazi bareminin yeniden tesbiti za
rureti var mıdır ve düşünülmekte midir? 
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T. C. 
Tarım Bakanlığı 
Baş Müşavirliği 15.5.1970 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 171/9 

Konu : Gaziantep çiftçileri
ne verilen krediler hakkın
da. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 28 . 4 . 1970 gün, Kanunlar Müdürlü

ğü 10322 - 6304 - 7/667 sayılı yazı. 
Gaziantep çiftçilerine verilen kredilere dair, 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sayın Sa-
ilh Tanyeri tarafından Bakanlığımıza yöneltilen 
yazılı soru önergesiyle ilgili cevaplarımız aşağı
dadır. 

Malûmları olduğu üzere, Tarım işletmeleri
nin gelişmesinde en mühim bir unsur olan zirai 
kredi ile, bilhassa küçük çiftçilerimizin tarımda 
alt yapı ve bünye ıslahı ile ilgili yatırımlarını 
yapması ve alet, maMna, gübre, ilâç, tohumluk 
gibi üretim vasıtalarına kavuşturulması zirai 
kredi politikamızın anahedeflerini teşkil etmek
tedir. 

Bu itibarla Bakanlığımızla T. C. Ziraat Ban
kası arasında son yıllarda uygulanan olumlu 
bir işbirliği sayesinde, günümüz şartları ile ban
ka kaynakları da göz önüne alınarak ürün nevi
lerine göre verilmekte olan zirai kredilerdeki ik
raz birimleri ayrı ayrı tekrar ele alınıp ürün
lerin ortalama maliyetlerine göre yeniden çift
çilerimiz lehine yükseltme yapılmış olup T. C. 
Ziraat Bankasınca 1967 yılında çıkarılan bir ge
nelge ile keyfiyet teşkilâtlarına duyurulmuştur. 
Bu genelgeye göre; yeniden antepfıstığı tesisin
de dekara 450 lira ve evvelce tesis edilmiş ve 

21.5.1970 0 : 1 

meyva veren fıstıklıkların yıllık devamlı istih
sal masraflarını karşılamak üzere çevirme kre
disi olarak da dekara 50 lira verilmesi kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bunun haricinde, butumların antepfıstığı ile 
aşılanması amaciyle «Antepfıstığı aşı kredisi» 
namı ile yeni bir sistemin de uygulanmasına 
başlanılmıştır. 

Buna göre butumların aşılanması ve aşı son
rası bakım masrafı olarak üç yılda dekar başı
na 300 lira kredi verilmektedir. 

Bu konuda memleketimizde zirai kredi dağı
tan ve gerekli dokümanları ve istatistiki rakam
ları derleyen T. C. Ziraat Bankası Genel Müdür
lüğünde mevcut bilgilere göre; 1969 yılı ikrazat 
döneminde cem'an 3 864 üretmene 5 575 418 lira 
bir ikrazda bulunulduğu ve bu duruma göre şa
hıs başına 1 443 lira kredi düştüğü anlaşılmak-
tadn\ 

Âzami olarak tesis için 16 000 aşılama için 
7 500 ve çevirme kredisi olarak da 3 000 lira 
kredi verilmektedir. 

Zirai krediler çiftçilerin ekim sahası, ödeme 
gücü ve ürünün ortalama maliyeti göz önünde bu
lundurularak her mahsul için tesbit edilen ba
remlere göre açılmakta olup T. C. Ziraat Banka
sı kaynaklarında hâsıl olacak imkânlar ölçüsün
de her yıl peyderpey artırılmaktadır. 

Nitekim bölge arazilerinin toprak değer ba
remleri 1966, 1967 ve 1968 yıllarında tekrar ya
pılmış olup bundan böyle de normal olarak beş 
yılda bir arazi baremlerinin yeniden tesbiti yo
luna gidilecektir. 

Bilgi edinilmesine müsaadelerini saygılarımla 
arz ederim. 

Tarım Bakam 
ilhami Ertem 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bir fıkra ve ek maddelerle geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 
(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler : 97 
Reddedenler : — 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 82 

Açık üyelikler : 3 

TABİÎ ÜYELER 
Kâmil Karaveiioğlu 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHlSARJ 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANILARA 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
•Ö. Faruk Kmaytürk 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

[Kabul edenler] 
İZMİR 

Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KOCAELİ 
Lûtfi Tok oğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça ' 
î. Etem Erdinç 

MANİSA 
Ora! Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Kara öz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Peatilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Vehap Güvenç 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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[Çekinser] 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

[Oya hatilmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(Î.Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan ' 

Ekrem özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen (İ.) 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARAŞ 
Abdülkerim. Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SP7AS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün (I.) 
Suad Hayrı Ürgüplü' 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
C. Başkanınca S. Ü. I 

Yekûn 3 
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27 . 7 . 1967 tarih ve 326 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna üç g-eçici madde eklenmesine dair kanun tasarısına verilen oyların 

neticesi 

TABİÎ ÜYELER 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin özgür 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Üııakiı 

ADİYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlıı 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

(Tasarının kanunlaşması kabul olurdu.) 
Üye sayısı : 183 

: 96 
: 95 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

84 
3 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özletin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanfoğlu 
A. Orhan Süersan 

Ruhi Tunakan 
MARDİN 

Abdurrahman Bayar 
MUĞLA 

Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mccdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 
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UEFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

[Reddeden] 
BİTLİS 

Orhan Küramoğlu 

[Oya haUlmıyanlar] 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıcalı 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BOLU 

Gurgut Yaşar Gül ez (B.) 
BURSA 

İ. Saibri Çağlayaaıgil (B.) 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Cemal Yıldırım 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Vahap Güvenç 

Âdil Ünlü 

İZMİR [ 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali AlEan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen (I.) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağım (Bşk.) 

NİĞDE 
Kudret Bavhan 

OBDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Mehmet İzmen 
Fahri Korntürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Söifamen 
Zerin Tüzün (İ.) 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
C. Başkanınca S. Ü. 1 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

74 NCÜ BİRLEŞİM 

21 . 8 . 1970 Perşembe 

Saat : 1Ş,QG 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1.— komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim. 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
I I 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLİK KARARI 

VERİLEN ÎŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 ncd maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat-
la'bımn ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak-
kırida İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesii Mehmet Ünaldı'nm, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 
56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 ncii maddeleri-
nin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1970) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart, Nisan, Mayıs 1969 aylarına ait 
hesapları hakkınida Cuimhuriyet Senatosu He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/32) 
(S. Sayısı : 1413) (Dağıtma tarihi : 9 . 5 .1970) 

3. — Türkiye Büyük Mfrllet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temlmuz, Ağustos 1969 ayları
na ait hesapları hakkıdda Cumhuriyet Senatosu 

Hesapları inceleme Komisyonu raporu (5/33) 
(S. Sayısı : 1414) (Dağıtma tarihi : Ö.5.1970) 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1969 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet ISenatosu He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/34) 
(S. Sayısı : 1415) (Dağitma tarihi : 9 . 5 .1970) 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ıSaytman-
lığının Aralık 1969 ve Ocak, Şubat 1970 ayla
rına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesapları İnçelelme Koimilsytonu rapoıru 
(5/35) (S. Sayısı : 1416) (Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1970) 

X 6. — Ankara Üniversitesi 19&6 bütçe yılı 
İv tsinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/47; Cumhuriyet Senatosu 1/1082) (S. Sa
yışı : 1417) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1970) 

X 7. — Ankara Üniversitesinin 1967 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/48; Cumhuriyet Senatosu 1/1083) 
(S. Sayısı : 1418) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1970) 

X 8. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/68; Cumhuriyet Senatosu 1/1084)' 
(S. Sayısı : 1419) (Dağıtma tarihi: 14. 5 .1970) 

X 9. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/69; Cumhuriyet Senatosu 1/1085) 
(S. Sayışı : 1420) (Dağıtma tarihi: 14 . 5 .1970) 

X 10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mjllet 
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Meclisi 1/130; Cumhuriyet Senatosu 1/1086) I 
(S. Sayısı : 1421) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 .1970) 

X 11. — Tekel Oenel Müdürlüğü 1963 (bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/70; Cumhuriyet 'Senatosu 1/1087) 
(S. Sayısı : 14B2) (Dağıtma tarihi : 14.5.1970) 

X 12. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil- I 
•let Meclisi 1/70; Cumhuriyet Senatosu 1/1088) 
(S. Sayısı : 1428) (Dağıtma tarihi : 14.5.1970) 

X 13. — Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi : 1/65; Cumhuriyet Senatosu 
1/1089) (S. Sayısı 1424) (Dağıtma tarihi : 
14 . 5 . 1970) 

X 14. — Orman Genel Müdürlüğünün 1966 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/66; Cumhuriyet Senatosu 1/1090) 
(S. Sayısı 1425) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 .'19710) 

X 15. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
bütçe yılı Kesinhesap Ikanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
ıtf enatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/63; Cumhuriyet Senatosu 1/1091) 
(S. Sayısı : 1426) (Dağıtma tarihi : 14.5.1970) 

X 16. — DSİ Genel Müdürlüğünün 1965 büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena- I 
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet I 
Meclisi 1/52; Cumhuriyet Senatosu 1/1092) (S. 
Sayısı : 1427) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

X 17. — Devlet Hava Meydanları İşletme 
Genel Müdürlüğünün 1965 yılı Kesinhesap ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/51; Cum
huriyet Senatosu 1/1093) (S. Sayısı : 1428) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

X 18. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1966 (bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum- I 

huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu r a 
poru (M. Meclisi 1/49; C. Senatosu 1/1094) 
(S. Sayısı : 1429) (Dağıtma tarihi: 14 . 5 . 1970) 

X 19. — Ceza ve ıslah evleri ile i§ yurtlarının 
1963, 1964, 1965 ve 1966 yılları bilançolarının 
onarılmasına dair kanun teklifinin millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonn raporu (M. 
Meclisi 3/98; C. Senatosu 2/296) (S. Sayısı : 
1430) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

X 20. — Sivil Savunma idaresi Başkanlığı 
Fon İşleri Saymanlığının 1966 yılı 'bilançosunun 
onanmasına dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 3/117; C. Senatosu 2/295) (S. Sayısı : 1431) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

X 21. — 6802 sayılı Gider Yergileri Kanu
nuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma 
ve İmar ve İskân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru. (Millet Meclisi 1/202; Cumhuriyet Se
natosu 1/1081) (S. Sayısı : 1438) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1970) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytrak'm, THY Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/33) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayış
tay Kanununda değişiklik yapılması ve bu ka
nuna geçici üç madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle kuru
lan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi : 
2/289; Cumhuriyet Senatosu : 2/293) (S. Sa 
yısı : 1432) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1970) 
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'X 2. — Madeni ufaklık ve hâtıra para bas
tırılması hakkında kanım tasarısının Millet Mec
lisince Ikabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
ıkomiısyionları raporları (Millet Meclisi 1/43; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1097) (S. Sayısı: 1433) 
(Dağıtma tarihi: 15 . 5 . 1970) 

X 3. — Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu
nun (bâzı vergilerden ve bütün hare ve resim
lerden muaf tutulmasına dair İkamın teklifinin 
Millet Meclisince kabul lolunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Büt
çe ve Plân 'Komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/239; Cumhuriyet Senatosu 2/288) (S. Sa
yısı: 1434) (Dağıtma tarihi: 15 . 5 . 1970) 

X 4. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilme sin e ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair (kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Malî 
ve İktisadi İşler ve 'Bütçe ve Plân Komisyon
larından 3 er üye alınmak suretiyle kurulan (ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/162; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1117) <(S. Sayısı: 1435) 
(Dağıtma tarihi: 15 . 5 . 1970) 

X 5. — Valkııflar Cenel 'Müdürlüğü vazife ve 
teşkilâtı hakkındaki Kanunun üfoâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu Ikanuna bir fıkra Ve 
-ek maddelerle »geçici maddeler eklenmesine dair 
'kanun tasarısının 'Millet Meclisince kabul olu

nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi İşler ve 'Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları i (Millet Meclisi 1/2818; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1099) (S. Sayısı : 148İ6) {Dağıtma tari
hi : 1'5 . 5 . 111970) 

6. — Millî Eğitim Balkanlığı Merfcez 'kuruluş 
ve görevleri hakkında '2287 Sayılı Kanunun 4, 5 
've 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince IkaJbul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/205; Cumhuriyet Senatosu ll/10>98) (S. 
Sayısı : 1437) (Dağıtma tarihi : 16 . 15 . 1970) 

X 7. — 19 . 2 . 1949 tarihli ve Milletlerara
sı Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkın
ma Bankasına katılmak için Hükümete yetki ve
rilmesine dair 5016 sayılı Kanuna ek Milletler
arası Para Fonu Anasözleşmesinde değişiklik 
yapılmasına dair Anlaşmanın uygun görülmesi 
ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hü
kümete yetki verilmesine dair Kanunun 798 sa
yılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/1; Cumhu
riyet Senatosu 1/1080) (S. Sayısı : 1439) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 .1970) 





Toplantı : 9 I # r \ A 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: | 4 ü Z 

21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununda değişiklik 
yapılması ve bu kanuna geçici üç madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle 

kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2 /289; 
Cumhuriyet Senatosu 2/293) 

(&ot.: Millet Meclisi S. Sayısı : 120) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 4 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1233 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununda değişiklik yapılması 
ve bu kanuna geçici üç madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 9 . 3 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 120) 

G-eçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 5 . 5 . 1970 
Esas No. : 2/293 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 Nisan 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununda değişiklik yapıl
ması ve bu kanuna geçici 3 madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 
22 Nisan 1970 tarihinde 1233 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmek
le Genel Kurulun 28 Nisan 1970 tarihli 63 ncü Birleşiminde Anayasa ve Adalet Bütçe ve Plân 
ile Malî ve İktisadi İşler komisyonlarından üçer üyenin iştiraki ile kurulması kabul edilen -G-eçi
ci Komisyonumuzun 5 Mayıs 1970 tarihli Birleşiminde Sayıştay ve Hükümet temsilcileri de hazır 
bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 
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I - Teklif. 21 Şubat 1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun denetime ilişkin hükümle
rinde uygulama alanında müşahede edilen sakıncalar ve değişen şartlar muvacehesinde, bu dene
tim müessesesinin görevini ifada daha etkili bir hale getirmek amaciyle değişiklikler yapılmasını 
ve geçici maddeler eklenmesini öngörmektedir. 

Anayasamızın 127 nci maddesi uyarınca çıkartılan, 21 Şubat 1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay 
Kanununun 30 nen maddesi ile; merkezde ve Sayıştay Genel Kurulunca harcamadan önce deneti
min uygulanmasına karar verilen yerlerde, bu kanunla istisna edilenler hariç, genel ve katma büt
çelerden Sayıştaym vizesi olmaksızın harcama yauılamıyacağı, kredi açılamıyacağı ve avans öde-
nemiyeceği; 31 nci maddesi ile merkezde ve har m-.md.°n önce denetimin uyduları rlıp-ı verlerde 
yüz bin liradan daha fazla harcamayı gerektiren sözleşmelerin yerine getirilmeden önce Sayıştay-
ca teâçil edileceği; 4 ncü ve 10 ncu maddeleri ile, Genel Sekreterin, Sayıştay Raportörlüğü, uzman 
denetçiliği veya başdenetçilikte bulunanlar arasında seçilerek Birinci Başkanlıkça atanacağı, 8 nci 
maddesiyle, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine ortak kararname ile atanacak olan Sayıştay Sav
cı ve yardımcılarından sadece öğrenim yönünden nitelik aranmasının yeterli olacağı; 92 nci mad
desinin (b) ve (e) fıkraları ile de, 521 sayılı Danıştay Kanununun o tarihte yürürlükte bulunan 
ödenek rejimine ilişkin hükümleri göz önünde tutulmak suretiyle Sayıştay meslek mensuplarına 
verilmekte olan ödeneklerin 400 - 650 lira olarak tesbiti ve yönetim mensuplarına da 100 - 250 lira 
ödenek verilmesi kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Teklif ile getirilen değişiklikler gerekçede de ifade edildiği üzere aşağıda arz edilen şekilde 
özetlenebilir. 

1. Harcamadan önce vize usulünün kaldırılması : 
Sayıştaym görev ve yetkileri Anayasanın 127 nci maddesinde tesbit edilmiş olup bu madde 

hükmüne göre Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarım 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleme ve sorumlularına hesap işlemlerini kesin hükme 
bağlamakla görevlendirilmiştir. 

Anayasa ile Sayıştaya, yaptığı denetim sonucunda sorumluların hesap işlemlerini kesin hük
me- bağlama görev ve yetkisi verilmekle Sayıştay, kendi görev alanına giren konularda son hüküm 
mercii olarak kabul edilmiştir. 

Halbuki. 832 sayılı Sayıştay Kanununun harcamadan önce vizeye ilişkin bulunan maddeleri 
arz edilen yargı yetkisi ile bağdaşamıyan ve bu yetkiyi kısıtlıvan bir nitelik arz etmektedir. 

Bilindiği üzere, bütçelerini uygulamakla görevli birinci derece ita amirlerince, bütçelerle ve
rilen izne dayanılarak ödeme yapılabilmesi için saymanlıklara ödeme emirlere gönderilmekle, 
bu ödeme emirlerine dayanılarak birinci derecede âmiri ita bulunan Bakanların tevkil ettiği kim
seler veya ikinci derece ita amirlerince Devlet adına taahhüde erişilmekte, taahhüt yerine geti
rildiği takdirde Devlet adına doğan borç da taahhüdün yerine getirildiğini ve hizmetin yapıldığı
nı gösteren belgeler verile emrine bağlanmak suretiyle saymanlıklarca ödenmektedir. 

Bütçenin uygulama safhasına ait bu işlemlerin mevzuat dairesinde yürütülmesini sağlamak 
ve kontrol etmek bütçeyi uygulamaya yetkili olan yürütme organına aittir. 

Hal böyle iken meri mevzuat uyarınca bütçenin uygulanma safhasında Sayıştay denetim yap
makta, bütçe uygulamasını kontrol etmekte bu denetim ve kontrol ise, hizmet ifa edilip Devlet 
adına borç tahakkuk ettikten sonra düzenlenerek Sayıştaya gönderilen verile emirlerinin vize 
edilmesi suretiyle yapılmaktadır. 

Ancak, bir işlemin denetçiler tarafından mevzuata uygun görülerek vize edilmiş olması halin
de, bu işlemin dâhil -göründüğü hesabı yargılıyan ve temyiz en ineeliyen kurullarca muta olarak 
kabulü zaruri bulunmakta ve hakkında başkaca bm hüküm ısdarı imkânı kalmamaktadır. 

Bu hal ise, 832 sayılı Kanunla Sayıştay Daireleri ile Temyiz Kuruluna verilmiş bulunan sorum
luların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla hükme bağlama yetkisini açıkça kısıtlamaktadır. 

Bununla beraber harcamadan önce vize usulünün, mevzuata aykırı olarak yapılan harcamaları 
önlemekte, millî kanunların yoruma müsait hükümleri hakkındaki Sayıştay görüşünün önceden tes-

C. Senatomu 'S. -mm-n : "mo2) 
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bit edilmesini sağlamakta ve bu işlemin uygulandığı yerlerdeki sorumluları güvenlik altına alma
sı yönüyle faydalı olduğu savunulabilire e de; 

a) Harcamadan önce vize usulü Sayıştaya hesap vermekle yükümlü (2208) nakit saymanlı
ğında merkezde bulunan 18 inin, ancak kanunen bu tarz vizeden istisna edilmemiş bulunan har
camalar hakkında uygulanabilmektedir. 

Gerçi bu usulün Ankara dışında da uygulanmasına cevaz verilmişse de, Sayıştaym çalışma ve 
işleme düzeni bakımından harcamadan önce vize usulünün teşmili cihetine gidilememektedir. 

Kaldı ki, bu denetimde hizmet ifa edilip Devlet borcu tahakkuk ettikten sonra harcama bel
geleri ödeme safhasında Sayıştaya vize edilmek üzere geldiğinde, Sayıştay bu tahakkuk belgele
rini mevzuata aykırı bularak vize etmemiş olsa dahi hizmeti ifa eden kimsenin, idarenin mevzua
ta aykırı tasarrufları ile ilgilenmiyerek Devletten alacağını (Adlî veya idari yargı mercilerine baş
vurmak suretiyle) istemesi tabiî bulunduğundan istihkakını alması mümkün olmakta ve Sayıştay da 
bu işlemden ötürü kimseyi sorumlu tutamamaktathr. 

Esasen 832 sayılı Kanunda bu defa yapılacak değişiklikle genel ve katma bütçelerden yapıla
cak harcamaların kısa vir süre sonra ve aylık olarak incelenmesi cihetine gidileceğinden harcama
lar yapıldıktan kısa bir süre sonra mevzuata aykırı ödemelerin ıslahı ve benzeri harcamalar hak
kındaki işlemlere ışık tutulması sağlanacak ve bu suretle harcamadan önce vize konusunda ile
ri sürülen fayda daha etkin bir hale getirilmiş bulunmaktadır. 

b) Malî kanunların yoruma müsait hükümleri hakkındaki Sayıştay görüşünün önceden tesbit 
edilmesi ise, sadece harcamadan önce vize usulünün mümkün kıldığı bir husus olmayıp, bu usu
lün uygulanmadığı yerler saymanlık hesaplarının incelenmesi sırasında da kanunların yoruma mü
sait hükümlerine raslanmaması halinde Sayıştay görüşü önceden tesbit edilcgclmektc olduğundan 
ve harcamadan önce vizenin kaldırılması üzerine merkezdeki hesaplara ilişkin harcamalar hakkın
da da bu yolda işlem yapılacağından bu hususun sağladığı faydalı uygulamadan mahrum kaim
miş olunmıyacaktır. 

c) Harcamadan önce vize usulünün sorumluları güvenlik altına aldığı hususuna gelince, bu 
isabetli bulunmakla beraber, tatbikatın ancak merkezde yapılabilmesi nedeniyle söz konusu gü
venlikten de sadece mahdut sayıda sorumlu faydalanabilmekte bu hal ise, Sayıştaya karşı sorum
lu olanlar arasında bir ayrıcalığın bir eşitsizliğin ortaya çıkmasına sebebolmaktadır. 

Söz konusu değişiklik arz edilen gereklerin sonucu olacaktır. 

2. Sözleşme tescili işleminin teşmili : 
Halen merkezde bağıtlanan sözleşmelere uygulanan tescil işleminin bütün yurda teşmili sure

tiyle daha taahhüt safhasında, Devleti borçlandıracak bağıtm mevzuata uygunluğu tesbit edilmiş 
ve idarenin mevzuata uygunluğu tesbit edilmiş ve idarenin mevzuata aykırı bir tasarrufu hizmet 
ifa edilmeden ve Devlete bir borç yükletilmeden önlenmiş olacaktır. 

Yatırım hizmetleri ile diğer bâzı satmalmalara ayrılan ödeneklerin, bütçelerin büyük bir kışımı-' 
nı teşkil etmekte ve bu ödeneklere dayanılarak yapılan harcamaların da sözleşmelere bağlan
makta olduğu göz önüne alındığı takdirde, nerede aktedilmiş olursa olsun bu sözleşmelerin Sa
yıştaym öndenetiminclen geçirilmesinin sağlıyacağı faydalar aşikârdır. 

3. Genel Sekreterlik görevinin bir üye taraîmelan yürütülmesi : 
Sayıştaym yönetimi, birinci başkana mevduu görevlerden olup bu görevin yalnız Birinci Baş

kan tarafından yürütülmesi düşünülemez. Bu nedenle Sayıştaym kuruluşundan bu yana birinci 
başkana yardımcı olmak üzere bir genel sekreterlik müessesesi ihdas edilmiştir. 

Genel sekreter yönetim işlerinde birinci başkanın en yakın yardımcısı olduğu ve kanunla birinci 
başkana verilmiş görevlerden bir kısmını aldığı yetki dairesinde onun adına yürütmekte olduğu 
halde yürürlükteki kanuna göre genel sekreterin 3 ncü derece meslek mensubu olması ve teşki
lâtta kendi derecesinde meslek mensupları da bulunması sebebiyle genel sekreterlik görevinin ben
zeri kuruluşlarda olduğu gibi bir üye tarafından yürütülmesi yararlı sonuçlar doğuracaktır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1432) 
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4. Savcı ve yardımcılarında aranacak nitelikler : 
Sayıştay kanunu ile savcı ve yardımcılarında aranacak nitelik olarak sadece öğrenim yönün

den menşeleri tesbit edilmiştir. 
Halbuki savcı ve yardımcılarının fonksiyon ve görevleri meslek mensuplarından farklı değil

dir. Sayıştay meslek mensupları, savcı yardımcılarının derecesine girinceye kadar kurs ve staj 
meslek sınavı ve meslekin alt derecelerinde çalışmak suretiyle meslekî formasyon elde etmelerini 
mümkün kılacak bir çalışma düzenine tabi tutulmaktadırlar. 

Bu bakımdan görevleri meslek mensupları kadar önemli olan savcı ve yardımcıları için de öğ
renimden ayrı olarak meslekî yönden bâzı nitelikler aranması yararlı sonuçlar doğuracaktır. 

5. Meslek ve yönetim mensuplarına verilen ödeneklerin artırılması : 
Sayıştay meslek mensuplarına halen 400 - 650 lira arasında ödenek verilmektedir.. Bu teklifle, 

Sayıştay meslek mensupları ödeneklerinin öteden beri kanunlarla eşit tutulduğu benzeri Anayasa 
kuruluşları mensuplarına verilmekte olan ödenekler seviyesine çıkarılmış olacaktır. Bu suretle ben
zeri kuruluşlarla Sayıştay arasında uzun süreden beri devam edegelen eşitsizlik ortadan kaldırıl
mış olacaktır. 

Bu esasları ihtiva eden teklif komisyonumuzca da benimsenmiş ve Sayıştaym görevini ifada 
denetleme alanına giren kurumların bünye ve hizmet hususiyetlerini gözetmesi; döner sermayeli 
ve sabit sermayeli kuruluşlar ile fonların incelenmesinde çalışmaların iktisadiliği ve rasyonelliği 
konularına da eğilmesi ve Sayıştay Kanununun 87 nci maddesi uyarınca tanzim olunacak rapor
da bu esaslara da yer verilerek yol gösterici bir tutum içinde bulunulması hususunun bir temen
ni olarak rapora derci kararlaştırılmıştır. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, geçici madde, 
geçici 2, geçici 3, madde 19 ve 20. maddeleri komisyonumuzda aynen kabul edilmiştir. 

III - Teklifin mahiyet ve önemine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hu
susunda istemde bulunulması da kararlaştırılmışt'r. 

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

Başkan Sözcü Kâtip 
Kastamonu Gaziantep Ankara Uşak 

A. N. Tuna 1. T. Kutlar t. Yetiş M. F. Atayurt 

Tabiî Üye Çanakkale İçel 
8. Özgür Z. Termen L. Bilgen 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanu
nunda değişiklik yapılması ve bu kanuna geçici 

üç madde eklenmesi haklımda kanım tsklifi 

MADDE 1. — 2i . 2 . 1SG7 tarih ve 832 sa
yılı Sayıştay Kanununun 8 no i maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Savcı ve yarchmalannm nitelilderi, at av. mal an 

Madde 8. —• Sayıştay Savcısı ve yardımcıla
rı, Sayıştay Birinci Başkanının mütalâası alın
dıktan sonra Maliye. Bakanlığınca yapılacak 
teklif üzerine ortak kararname ile atanırlar. 

Bunların, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat 
fakülteleriyle, İktisadi ve Ticari İlimler akade
milerinden veya öğretini itibariyle bunlara denk
liği Millî Eğitim Bakanlığınca onanmış yurt 
içindeki veya dışındaki Fakülte veya yüksek 
okullardan birini bitirmiş ve sonradan malî ve 
iktisadi konularla ilgili görevlerde en az on yıl 
başarı ile çalışmış olmaları şarttır. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 10 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Genel Sekreter ve yardımcıları 

Madde 10. — Birinci Başkanın seçeceği bir 
üye Sayıştay Genel Sekreterliği görevini yapar. 

Genel Sekretere, Birinci Başkanın onayı ile 
dördüncü ve daha yukarı derecelerdeki meslek 
mensuplarından en çok üç yardımcı verilir. 

MADDE 3. —• Aynı kanunun İ l nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Raportör ve denetçilerin atanmaları 

Madde 11. —• Raportör, Uzman Denetçi, Baş-
denetçi ve denetçiler, memurlar Seçim ve Disip
lin Kurulu kararı ve Birinci Başkanın onayı ile 
atanırlar. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 15 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Daireler Kurulu 

Madde 15. — Daireler Kurulu, Temyiz Ku
ruluna seçilen Başkan ve üyelerin dışında kalan 
Başkan ve üyelerden kurulur. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Ka
nununda değişiklik yapılması ve ibu kanıma 
geçici üç madde eklenmesi hakkında kanun 

teklifi 

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

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul e dikiliştir. 

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

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi avncn kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin1 kabul ettiği -metin) 

En kıdemli Daire Başkanı Kurula Başkanlık 
eder. • 

Kurul üye tamsayısının en az üçte ikisi ile 
toplanır. Kanuni mezuniyet veya münhal üye
lik sebebiyle toplantı yeter sayısının sağlana
madığı hallerde, dairelerden kurula ayrılmış 
bulunan üye sayısını aşmamak ve o toplantıya 
münhasır olmak kaydiyle Kurul Başkanı tara
fından yeter sayıyı sağiıyaeak kadar üye top
lantıya davet edilebilir. Oyların eşitliği halin
de Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 

Daireler Kurulu 105 nei madde gereğince 
verilecek Sayıştay mütalâasını tesbit eder. 

Daireler Kurulu bu kanunla kendisine ve
rilmiş olan diğer görevleri yapar ve Birinci Baş
kan tarafından incelenmesi istenen konularla 
işlemleri görüşerek karara bağlar. 

Savcı doğrudan doğruya veya. 'Kurul Başka
nının çağrısı üzerine oy hakkı olmamak şartiyıe 
Kurula katılabilir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun i6 nei madde
sinin 5 nei fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Kurul üye tamsayısının en az üçte ikisi ile 
toplanır. Kanuni mezuniyet ve münhal üyelik 
sebebiyle toplantı yeter sayısının sağlanamadı
ğı hallerde, dairelerden Kurula seçilmiş bulu
nan üye sayısını aşmamak ve o toplantıya mün
hasır olmak kaydiyle Kurul Başkam tarafından 
yeter sayıyı sağiıyaeak kadar üye toplantıya 
davet edilebilir. Mevcudun çoğunluğu ile karar 
verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulun
duğu taraf üstün tutulur. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 20 neü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Genel Sekreter 

Madde 23. — Genel Sekreter yönetim işlerin
de Birinci Başkanın yardımcısıdır. 

Birinci Başkan, kendisine bu kainini a veril
miş yönetime ilişkin görevlerden bir kısmını 
kendi adına yürütme görevini Genel Sekretere 
verebilir. 

Genel Sekreter, denetim grırplariyle şubele
rini ve idari şubeleıi Birinci Başkan adına yö
netir ve denetler. 

C. Senatosu 
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| (G-eçici Komisyonun fkaibul ettiği metin) 

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

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 1432) 



(Millet Meclisinin! kabul ettiği ımetin) 

Meslekî araştırma, inceleme ve yayın işleri
ni düzenler. 

Genel Sekreter Geınel Kurula ve Daireler 
Kuruluna üye ısıfatiyle katılır. 

Genel Sekreter yardımcıları. Genel Sekrete
re verilmiş görevlerin yerine getirilmesinde 
yardımcı 'olurlar. Bunlar arasındaki iş bölümü 
Genel Sekreterce yapılır. 

MADDE 7. — Aynı kannıınun 30 ucu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tescil ve önceden vizeye tabi işlemler 

(Madde 30. —• Sayıştayın denetimine tabi dai
re ve kurumlarca 'harcamaya ilişkin olarak ya
pılan sözleşmelerle her türlü bağıtlar tescile, 
genel katma bütçeli dairelerin kadro ve öde
nek dağıtım işlemleri önceden vizeye tâbidir. 

Sözleşımeler ile 'bağıtların, dayanakları ile 
birlikte, bağıt tarihinden itibaren üç ig-ün için
de Sayıştaya ''gönderilmeleri 'zorunludur. Bu 
sözleşme ve bağıtlar Sayıştayca tescil edilme
dikçe uygulanamaz. 

Ancak, Sayıştay Genel Kurulunca bütçe re
jimi, niteliği, konusu veya tutarı itibariyle tes
cilden istisna edilen sözleşmelerle, ivedilik ve 
gizlilik sebebiyle eksiltmeden istisnasına Ba
lkanlar Kurulunca karar verilen hususlar ve ya
bancı memleketlerde yapılan satmalmalara iliş
kin isözleşımeler bu hükmün dışındadır. 

MADDE 8. — Aynı kamunun 31 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Harcamaların kısa dönemde incelenmesi 

Madde 31. — Genel ve katma bütçelerden 
yapılan harcamalar Sayıştayea harcamadan son
ra ve aylık 'olarak incelemeye tabi tutulabilir. 
Bu suretle incelenecek hesaplara ilişkim belge, 
kayıt, defter ve cetvellerin Sayıştaya gönderil
me Isüreleri ve bu tarz incelemenin hangi yer
lerdeki hesaplara uygulanacağı Maliye Bakan
lığının mütalâası alınarak Genel Kurulca tesbit 
'edilir. 

Denetçiler tarafından yapılan inceleme so
nucunda 'mevzuata uygun görülmiyen işlemler 
48 inci maddede yazılı esaslar dairesinde gerek
çesi ile birlikte sorumlulara bildirildikten ve 

(\ Senatosu 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

yazılı savunmaları alındıktan sonra rapor, hesa
bın tümü hakkında düzemi emir. 

Bu kamun gereğince yapılacak inceleme ve 
denetlemeler sırasında harcamaların ilişkin bu
lunduğu mevzuat yoruma müsait görüldüğü 
takdirde keyfiyet Sayıştay görüşü teshit edil
mek üzere Birinci Başkanlığa bildirilir ve alı
nacak sonuca göre işleım yapılır. 

MADDE '9. —• Aynı kanunun 32 ne i mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Vize ve tescilde uygulanacak usul 

Madde 32. —• Vize edilmek veya tescile tâbi 
tutulmak üzere Sayıştaya gönderilen ıkadro ve 
ödemek dağıtım işlemleriyle sözleşme ve bağıt-
lardam (mevzuata uygun bulunanlar incelemeyi 
yapan denetçi ve grup şefi tarafından vize veya 
tescil edilir. Mevzuata uygun bulunmayanlar 
düzeltilip tamamlanmak üzere denetçi ve grup 
şefinin yazılı düşüncesiyle birlikte dairesine ge-
ni gönderilir. 

Alınacak karşılık üzerine bunlar ya vize ve
ya tescil edilir, ya da bir 'müzekkere ile Birinci 
B a şk a nl ı ğ a v e r ilir. 

İşlem dairece de mevzuata uygun görülmezse 
ilgili belgeler daire kararı gereğince dairesine 
geri gönderilir. İlgili ita âmirinin bu karara 
usulü daresiınde itirazda bulunması halinde, 
Birinci Başkan bu belgeleri incelemek üzere 
Daireler Kuruluma verir. Bu kurulca tereddüt 
konusunun mevzuata uygun olduğuna karar 
verildiği takdirde işleım vize veya tescil edilir. 
İtiraz yerinde gorilimeyip işlemin 'mevzuata ay
kırı buluınduğu karar altına alınırsa işlemle il
gili belgeler karar gereğince dairesine geri gön
derilir. 

Daireler Kurulunca vize veya tescilinden 
kaçınılan, mevzuatın açıkça yasaklamadığı 
kadro ve ödenek dağıtım işlemleri ile sözleş
meler ve 'bağıtlar ita âmirlerinin sorumluluğu 
yüklenmeleri halinde keyfiyetin Sayıştaya ge
rekçesiyle bildirilmiş olması şartiyle uygulana
bilir. Bu takdirde Sayıştayea kahul edilmiyem 
hususlara ilişkin ödeme ve harcamalardan do
ğacak sorumluluk o ita âmirine aittir. j 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1432) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Bu ısorumlululk ödeme ve harcamanın yapıl
dığı yıla lait sayman hesaibının yargılanması 
sırasında hüıkme bağlanır. 

Birinci derecede âmiri ita bulunan Bakan
ların sorumluluğu yüklenmeleri halinde keyfi
yet yapılan ödeme ve harcama miktarları ile 
'birlikte, usulüne göre, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanlıklarına bildirilir. 

Bir işlemin vize veya tescil edilmiş olması 
sorumluları bağlamayacağı gibi Sayıştayın yar
gı yetkisini de kısıtlamaz. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 33 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kesin geri çevirme 

Madde 33. — Sayıştayın tescil veya vize
sinden kaçınıp gerekçeli bir önergeyle dairesi
ne geri çevirdiği 32 nci maddedeki işlemlerden 
maddi hataya Veya ödenek veya kadro yeter
sizliğine ilişkin olanları hakkındaki reddi ke
sindir. 

MADDE 11. — Aynı kanunun 36 ncı madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tescile tabi olmıyan sözleşmelerin Sayîstaya 
gönderilmesi 

Madde 36. — 30 ncu madde gereğince tescile 
tabi tutulmıyan sözleşmelerle dayanakları
nın birer örneği yedi gün zarfında Sayıştaya 
gönderilir. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 37 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İnceleme süresi 

Madde 37. — Kadro ve ödenek dağıtım iş-
'letmüeriniîi vizesi üç, sözleşmelerin tescili onbeş 
gün içinde sonuçlandırılır. 

MADDE 13. — Aynı kanunun 92 nci madde
sinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

b) (a) fıkrasında sayılanlar dışında kalan 
meslek mensupları ile savcı yardımcılarına iş
gal ettikleri kadro aylık derecelerinin tekabül 
ettiği derecede bulunan adliye hâkim ve savcı
ları ile yardımcılarına verilen ödenek miktarla-

C. Senatosu 
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'MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği (metin) 

rı esas olmak üzere adliye hâkim ve savcıları 
hakkındaki kanun hükümleri gereğince ödenek 
verilir, 

Ancak, denetçi yardımcılarından, denetçi 
kadroları karşılık gösterilmek suretiyle atan
mış bulunanlar, Denetçi Yardımcısı ödeneğini 
alırlar. 

Uzman denetçiler, Genel Kurul, Temyiz Ku
rulu, Daireler Kurulu Başraportörleri ve Savcı 
Başyardımcıları ile Raportör, Başdenetçi ve 
Savcı Yardımcılarından üçüncü ve daha yukarı 
derece aylığını alanlar birinci sınıfa ayrılmış 
hâkimlerin ödeneğini alırlar. 

MADDE 14. — Aynı kanunun 94 ncü mad
desinin (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

C) G-enel Sekreter yardımcıları hakkında 
ilk derecede Genel Sekreter, ikinci derecede Bi
rinci Başkan tarafından düzenlenir. 

MADDE 15. — Aynı kanunun 99 ncu mad
desinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensup
larının görevleriyle ilgili veya görev sırasında 
bir suç işlemesi halinde Birinci Başkan tara
fından görevlendirilecek bir üyenin Başkanlı
ğında bir Uzman Denetçi, bir Başdenetçi veya 
Raportörden teşekkül eden bir Kurul ilk so
ruşturmayı yaparak düzenliyeceği fezlekeyi Me
murlar Seçim ve Disiplin Kuruluna verir. Bu 
Kurul yargılamanın lüzumuna veya menine ka
rar verir. 

Karar sanığa, varsa şikâyetçiye tebliğ edilir. 
İlgililerin, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün için
de karara itirazları halinde dosya bir defa da 
Yüksek Disiplin Kurulunda incelenir. Bu Ku
rulca da yargılamanın lüzumuna karar verilir
se dosya Yargıtaya tevdi olunur. Kurulca veri
len kararlar ilgililere tebliğ edilir. 

MADDE 16. — Aynı kanunun : 
a) 4 ncü maddesinin başlığı «Başkan ve 

üyelerin nitelikleri» şeklinde değiştirilmiş ve bu 
maddenin ilk cümlesindeki «İle Genel Sekrete
ri», (G) fıkrasının (a) bendindeki «Genel Sek
reterliğinde», 

b) 27 nci maddesinin son fıkrasındaki «Ge
nel Sekreter», 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 14. — Milleıt Meclisi metninin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet MeclM metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 neı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1432) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

c) 90 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki 
«Genel Sekreter» ile «ve yardımcıları», 

d) 91 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki 
«Genel Sekreter», 

e) 92 nci maddesinin (a) fıkrasındaki «ve 
Genel Sekreter» 

Deyimleri çıkarılmıştır. 

MADDE 17. — Aynı kanunun : 
a) 3 ncü maddesinin birinci bendinin (b), 

ikinci bendinin (a) fıkraları, 
b) 4 ncü maddesinin (D) fıkrası, 
c) 34 ve 35 nci maddeleri, 
Kaldırılmıştır. 

MADDE 18. — Aynı kanuna ekli : 
a) (1) sayılı cetvelden bu kanuna bağlı 

(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmış, bu 
kanuna ekli (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

'b) (2) sayılı cetvel kaldırılmıştır. 
e) (3) sayılı cetvel kaldırılmış, yerine bu 

kanuna ekli (3) sayılı cetvel konulmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Sözleşmelerin tescil 
ve incelenmesinde bu kanunun yayımlandığı 
tarihi izliycn malî yıl başına kadar eski hüküm
ler uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 832 sayılı Kanunun 
30 ncu maddesi gereğince Sayıştayın vizesine 
tabi işlemlerden, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar vize edilmek üzere gönderilmiş 
bulunanlar eski hükümlere göre sonuçlandırı
lır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Sayıştay kuruluşunda gö
revli olup, kadroları kaldırılmış bulunan Savcı, 
Savcı Başyardımcıları, Savcı Yardımcıları; Ge
nel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu Ra
portörleri ve Daire Tabibi yeni bir atanma işle
mine lüzum kalmaksızın bu kanunla kabul edi
len yeni kadrolara atanmış sayılırlar ve mük
tesep hak aylıklarını almaya devam ederler. 

MADDE 19. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.. 

MADDE 20. — Bu kanun hükümlerini Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi yürütür. 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 17. — MiHet Meclisi metninin 17 nci 
•maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nei 
ımaddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metni
nin Geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metni
nin Geçici 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metni
nin Geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1432) 
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Metne bağlı cetveller 

(1) .SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

(2) .SAYILI CETVEL 

'Millet Meclisi metnine bağlı (2) sayılı cet
vel aynen ıkabul edilmiştir. 

(3) SAYILI CETVEL 

'Millet Meclisli metnine bağlı (3) sayılı cetvel 
aynen kabul edilmiştir. 

D. Görevler 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı 
cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

Aded I D. Görevler 

3 
3 
4 
0 

3 
3 
3 

Genel Sekreter 
ıSavcı 
.Savcı Başyardımcısı 
-Savcı Yardımcısı 
Genel Kurul Raportörü 
Temyiz Kurulu Raportörü 
Daireler Kurulu Raportörü 

1 Üye 
1 Savcı 
C Savcı Başyardımcısı 
4 Savcı Yardımcısı 
3 Genel Kurul Başraportörü 
3 Temyiz Kurulu Başraportörü 
3 Daireler Kurulu Başraportörü 

I). 

(2) 

(3) 

1 
1 
8 
8 
1 
1 
1 

SAYIL 

1 
1 
2 
8 
1 
1 
1 

SAYIL 

5 Genel Sekreter Yardımcısı 
5 Şube Müdürü 
6 Şube Müdürü 
7 Şube Müdür Yardımcısı . 

11 Kâtip 
6 Daire Tabibi 

I CETVEL 

-! Müdür 
5 Müdür 
6 Müdür Yardımcısı 
7 Şef 
S Şef 
4 Daire Tabibi 

I CETVEL 

Ödenek miktarı 

4 400 

6 350 
7, 8, 9 250 

? > ve daha aşağı derecedeki memurlar 200 

..>.. »?-«-<;< 
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Toplantı : 9 İ / O O 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 4 ü d 

Madenî ufaklık ve hâtıra para bastırılması hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/43; Cumhuriyet Senatosu 1/1097) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 102) 

Millet Meclisi 29 . 4 . 1970 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı :408 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 4 . 1970 tarihli 74 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, madenî ufaklık ve hâtıra para bastırılması hakkında kanun tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasarı 3 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 20, 27 . 4 . 1970 tarihli 72 ve 74 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 102) 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi 
İşler Komisyonu 9 . 5 . 1970 

Esas No. : 1/1097 
Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa 

[Millet Meclisinin 27 . 4 . 1970 tarihli 74 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, madenî ufaklık ve hâtıra para bastırılması hakkında kanun tasarısı, 
Komisyonumuzun 7 . 5 . 1970 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerin iştirakiyle tetkik 
ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri tamamlayı
cı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden mezkûr kanun tasarısı Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir. Öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi dileğiyle ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere saygıy
la sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Balıkesir Muş İzmir Çanakkale 
M. Güler t. Bingöl N. Çağatay Z. Termen 
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Gaziantep İstanbul İstanbul Konya 
/ . T. Kutlar Ş, Akyürek H. Berkol M. Varışlı 

A. Karahisar Balıkesir İçel Tabiî Üye 
M. K. Karaağaclıoğlu N. Sarlıcalı L. Bilgen Söz hakkım saklıdır 

Ş. Özkaya 
Tabiî Üye 

ıSöz hakkım saklıdır 
M. Ataklı 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 12 . 5 . 1970 

Esas No. : 1/1097 
Karar No. : 62 

Yüksek Başkanlığa 

Millet «Meclisimin '27 . 4 . 1970 tarihli 74 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık ioy ile kalbul edilen, madenî ufaklık ve hâtıra para bastırılması hakkında Ikanun tasarısı Ko
misyonumuzun (1'2 Mayıs 1970 tarihli ilö nci Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri 'de hazır hu-
lunduJklan halde tetlkilk ve müzakere olundu. 

I - .Millet Meclisi metni, tedavüle 'gereği kadar madenî para; ve millî ve milletlerarası önemli 
tarihî, (bilimsel, 'kültürel ve isanat olayları ile amııaya değer diğer olay ve günleri (belirtmek: ve 
muhtelif alanlarda ün yapmış 'Türlk büyüklerini anma'k amaeiyle 'hâtıra para çıkartmak üzere Ma
liye Bakanlığına yetki verilmesini öngörmektedir. 

1. Cumhuriyet devrinde ilik madenî para 18' Şubat 11340 tarih ve 411 sayılı Kanunla bastırılmış, 
ımütaakı'ben yürürlüğe konulan 16 Nisan 1341 taı-ih ve 624 sayılı, 4 Şulbat il'9'2)8 tarih ve 12017 sayılı 
'kanunlarla çıkarılacak madenî paraların miktarı artırılmış ve nominal değerleri ile maden alaşım
ları ve Ikalbul hadleri tâyin edilmiştir. 

Madenî para (basımı ile ilgili ikinci devre '11 Haziran 19ı3<9 tarih ve '1715 sayılı Kanunun neşri ile 
(başlamıştır ve madenî uıfaklılk para darbı şartları ve bu paraların teidiye had ve Ikalbdliyetlerinin 
«istikrar kanunu» ile te'slbit edileceği (hükme bağlanmıştır. Ancak, istikrar kanunu 'çrkarılamadı-
ğmdan, zamanın ihtiyaç ve taleplerine göre para miktarının artırılması, paraların nominal değer
lerinde, maden alaşımlarında, 'kalbul hadlerinde değişiklik yapılması zarureti sonucunda yeni ka
nunların çıkarılması ıgerekmiş ve sırasiyle 25 . 5 . T9I34 tarih ve 24611 sayılı, '2İ3 . 42 . 4984 tarih ve 
(2648 sayılı, 25 . !1 . 1W7 tarih ve 3103 sayılı, 7 . 7 . 1944 tarih ve 4606 sayılı, 19 . 2 . 1.947 tarih 
ve 150115 sayılı, ' 2 . 5 . İİ965 tarih ve '6458 sayılı, 18 . 7 . 1956 tarih v e

 i6797 sayılı, '25 . 6 . 3 6 5 
tarîh ve '640 sayılı (kanunlar yürürlüğe konulmuştur. 

Halen, madenî para (basımı ile ilgili hükümlerin esaslarını ihtiva eden, '040 sayılı Kanunla de
ğişik '6797 sayılı Kanun, Maliye Bakanlığına 350 milyon liraya kadar madenî para basıp tedavüle 
sevk etme yetkisi tanımış -olup, 1 .12 . 1969 tarihi itibariyle, 'Darphanemizce piyasaya 205 435 800 
liralık maidenî para 'çıkarılmııştır. Bu durumda, 144 İ564 200 liralık daha madenî para çıkarılmak 
imkânı mevcut ise de, (bir süre sonra, evvelce okluğu gibi, ekonomimizin gelişmesine paralel ola
rak daha fazla para basmak icabedeceğinden, yeniden 'bir kanun tedvin 'etmek gerekecektir. Diğer 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1433) 
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taraftan, aynı kanun paraların nominal değerlerini de kayıt altına aldığından, para tedavülünde 
'kolaylık ive 'madenî para maliyetinden tasarruf sağlıyacağı düşünülen !20 ve 90 kuruşluk para 
(basılarak tedavüle çfearılamamaikta, Ibu husus yeni İbir kanun 'konusu teşkil etmektedir. 

Bilindiği üzere, madenî ufaklık paranın fonksiyonu 'banknota yardımcı olmaktadır. Diğer bir 
ifadeyle, madenî paraya olan talep, para takibinin ibir türevinden ibarettir. Toplaim para içinde nis
pî önemi p-ek azdır ve Ibu nislbet yudumuzda yüzde !3 civarındadır. Bu itibarla, diğer (birçok ülkede 
de lolduğu ü'zere, çıkarılacak madenî para miktarının, kanunla tesbit ve 'tahdidi, (gereksiz olduğu 
kadar, ekonomiye zamanında ve yeterli miktarda ve uygun değerlerde madenî para sevk edeme
mek gilbi İbir mahzur da doğurmaktadır. Kaldı ki, yukarda tarih v,e numaraları (belirtilen ve yekûnu 
T5 e yaklaşan kanunlarda, madenî paraların kabul hadleri, kanuni vasıflarını kayfbetmie şartları, 
tedavülden <çekilme usulleri, kullanma yasakları ve aksi hareket edenlere tatbik olunacak cezalar, 
aynı 'hükümler halinde yer almaktadır. 

2. Diğer taraftan, özellikle s'on yıllarda, madenî para kıolelksiyonculuğu 'süratli bdr gelişme 
•göstermiş ve bilhassa Batı ülkelerinde halk arasında yaygın bir (hale (gelmiştir. Bu selbep'ten, dünya 
darphaneleri, kendi memleketleri ile ilgili olayların ve dünyaca tanınmış (büyük adamların 25 nci, 
50 nci ve 100 ncü yıl anma törenleri münasebetiyle az sayıda hâtıra para (basmaya (başlamışlardır. 

Hâtıra paralar, (bir memleketi dünya milletlerine tanıtmak bakımından iyi İbir propaganda 
aracı olduğu kadar, Ibu yolla önemli miktarda döviz 'sağlanması da imkân dâlhiline 'girmiş bulun
maktadır. Milletlimizin ıç'ok hareketli ve parlak tarihi, her alanda yetiştirdiği dünyaca 'tanınmış (bü
yük adamları, zaman 'zaman hâtıra para basılmasını mümkün kılacaktır. 

Yukarda arz edilen hususların gerçekleştirilmesini sağlıyacaik olan tasarı Komisyonumuzca da 
uygun görülmüş ve Ibeııim'senmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, '6, 7, 8, 9, 10, 111 ve 1112 nci maddeleri Komisyonumuzca 
aynen kalbul edilmiştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ıhuısulsunda istemde (bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Crenel Kurulun 'tasviplerine arz edilmek üzereYüksefc Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan ve Sözcü 

Ankara Ankara Edirne Kütahya 
Y. Köker î. Yetiş M. N. Er geneli t. E. Erdinç 

(Malatya Tabiî Üye Trabzon TJrfa 
N. Akyurt S. Özgür A. Ş. Ağanoğlu 1. E. Karakapıcı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1433) 
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Millet Meclisinin kabul 

ettiği metin 

Madenî ufaklık ve hâtıra para 
bastırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Maliye Ba
kanlığı memleket ekonomisinin 
genişlemesine paralel olarak te
davüle gereği kadar madenî 
para çıkartmaya yetkilidir. 

Millî ve milletlerarası önemli 
tarihî, bilimsel, kültürel ve sa
nat olayları ile anmaya değer 
diğer olay ve günleri belirt
mek ve muhtelif alanlarda ün 
yapmış Türk büyüklerini an
mak amaciyle ve Hükümetçe 
lüzum ve faydası takdir edile
cek diğer sebep ve vesileler 
dolayısiyle madenî hâtıra para 
da çıkartılabilir. 

MADDE 2. — Bu kanun hü
kümlerine göre çıkartılacak pa
raların cins ve özellikleri ile 
nominal değerleri, hâtıra pa
raların satış fiyatları ve mik
tarları Maliye Bakanlığınca 
kararlaştırılır. 

MADDE 3. — Madenî para
ların kabul hadleri Maliye Ba
kanlığınca ilân olunur. Ancak, 
mal sandıkları ve Hazinenin 
veznedarlığını yapan bankalar, 
her hangi bir miktarla bağlı 
kalmaksızın bu paraları kabule 
mecburdurlar. 

MADDE 4. — Delinmiş, ke
silmiş, zımbalanmış, kulp ta
kılmış veya her ne suretle olur
sa olsun asli şekilleri değiştiril
miş paralar, kanuni vasıflarını 
ve tedavül kabiliyetlerini kay-
bedeler. Hiçbir alacaklı bu nevi 
bir parayı kabule zorlanamaz. 

Ancak, tedavül neticesinde aşın
mış, yazıları ve şekilleri silin
miş veya yanmış paralar, sıh-

Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Madenî ufaklık ve hâtıra para 
bastırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1433) 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Madenî ufaklık ve hâtıra para 
bastırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

hatlerinden şüphe tevlidedecek 
şekilde bozulmuş olmadıkça 
mal sandıkları ve Maliye Ba
kanlığına devredilmek üzere 
Hazinenin veznedarlığını ya
pan bankalar tarafından kabul 
edilir ve tekrar tedavüle çıka
rılmaz. 

MADDE 5. — Muhtelif se
beplerle tedavülden kaldırıl
ması gereken madenî parala
rın, belli bir tarihten başlamak 
üzere geçerli olacakları süre 
Maliye Bakanlığınca belirtilir. 
Bu süre bir yıldan az olamaz. 

Bu paralar tâyin ve ilân olu
nan müddetin sonunda teda
vül kabiliyetlerini kaybeder, 
şu kadar ki, bu paralar, mez
kûr müddetin sonundan itiba
ren bir yıl içinde mal sandık
ları ve Maliye Bakanlığına dev
redilmek üzere Hazinenin vez
nedarlığını yapan bankalarca 
kabul edilir. 

MADDE 6. — Halen teda
vülde bulunan ve bu kanuna 
istinaden tedavüle çıkarılan pa
raların itibari kıymetleri dışın
da bir fiyatla ve beşinci mad
dede yazılı bir yıllık müddetin 
sonunda tedavülden kaldırıla
cak olan paraların her hangi 
bir fiyatla tedavül vasıtası 
olarak kullanılması yasaktır. 
Hâtıra paraları bu hükümden 
müstesnadır. 

Bu yasağa aykırı hareket 
edenlerin kullandıkları paralar 
zaptedilir ve bunlar, tanzim 
olunacak zabıtla birlikte ma
hallî sulh mahkemesine sevk 
olunur. 

Halen tedavülde bulunan ve 
bu kanun hükümleri gereğince 

Malî ve İMsad i İşler 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

MADDE 5. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

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

MADDE 6. — Millet Mecli- I 
si Genel Kurulunca kabul edi
len 6 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 neı mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

tedavüle çıkarılacak paraları, 
itibari kıymetleri dışında bir 
fiyatla kullananlar hakkında 
mahkemece 50 liradan aşağı 
olmamak üzere kullanılan pa
raların 50 misli para cezası 
hüknıolunur. Zaptolunan para 
da hükmolunan cezanın infa
zında mahsubedilir. 

Tedavülden kaldırılmış olan 
paraları tedavül vasıtası ola
rak sürenler hakkında, mahke
mece umumi hükümler tatbik 
olunur. 

MADDE 7. — Bu kanun ge
reğince yapılacak her türlü iş
lem Muhasebei Umumiye ve 
Artırma, Eksiltme ve İhale ka- ; 

nunlarma tabi değildir. 
Maliye Bakanlığı bu kanu

nun tatbik edilmesini temin 
için darphanenin döner serma
yesine gereği kadar avans ve
rebilir. 

MADDE 8. — Hazinece te
davüle çıkarılacak madenî pa
ralar tedavüle çıktığı yılın büt
çesinde açılacak özel bir bö
lüme gelir ve tedavülden geri 
çekilecek paraların tutarı ile 
bu kanun gereğince çıkarılacak 
paraların basılması için darp
hane döner sermayesinden öde
necek paralar da masrafın ya
pıldığı yıl bütçesinin Maliye 
Bakanlığı tertiplerinde açıla
cak bir bölüme gider kaydedi
lir. 

MADDE 9. — Mesai saatleri 
dışında çalıştırılacak maaşlı ve 
ücretli Darphane ve Damga 
Matbaası memur ve müstah
demlerine miktar ve nisbeti 
Bakanlıkça tesbit edilecek faz
la mesai ücreti ve görevlerinin 
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Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

MADDE 7. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 7 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 8 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 9 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1433) 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 7. — Millet Mecli
since kabul edilen 7 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Mecli
since kabul edilen 8 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Mecli
since kabul edilen 9 ncu mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

yapılması sırasında olağanüs
tü gayret ve hizmeti görülen
lere ücret ve aylıklarının iki 
mislini geçmemek üzere yıl 
sonlarında ikramiye vermeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Bundan başka olağanüstü hiz
metleriyle randıman ve mali
yet üzerinden mühim ölçüde 
müspet tesirleri görülen me
mur ve müstahdemler, hizmetin 
önem derecesiyle oranlı olmak 
ve 5 000 lirayı geçmemek üze
re Maliye Bakanlığınca tesbit 
edilecek miktarda para mükâ
fatı ile taltif olunurlar. 

MADDE 10. — 11.7 .1956 
tarihli, 6797 sayılı ve 24.6.1965 
tarihli, 640 sayılı kanunlarla, 
14 . 1 . 1970 tarihli, 1211 sayılı 
Kanunun 38 nci maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 11. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 12. — Bu kanunun 
hükümlerini Adalet ve Maliye 
bakanları yürütür. 

Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

MADDE 10. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 10 ne umadde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 11 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 12 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 10. — Millet Mecli
since kabul edilen 10 ncu mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Mecli
since kabul edilen 11 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Mecli
since kabul edilen 12 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1433) 





Top]*** : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 4 3 5 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er üye 

alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/162; Cumhuriyet Senatosu 1/1117) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 125) 

Mill&t Meclisi 
Genel Sekreterliği 8 . 5 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 804 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 5 . 1970 tariMi 77 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kaJbul edilen, 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç geçici madde eklenmesine dair kanun tasarı
sı, dosyası ile birlikite sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 12 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27 . 4; 4, 6 . 5 . 1970 tarihli 74, 76 ve 77 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 125) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 14 . 5 . 1970 
Esas No. : 1/1117 

Kayıt No. : 2 
C. SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu (kanuna üç geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısını görüşmek üzere 
teşkil edilen Geçici Komisyonumuz 14.5.1970 tarihinde ilgili bakanlık temsilcileri de hazır bulun
dukları halde tasarıyı tetkik ve müzakere etmiştir. 

Kanun tasarısı iki hususu kapsamaktadır : 
Bunlardan birincisi, subay ve astsubaylar hakkındaki terfie ait hükümler Devlet Memurları Ka

nununun malî hükümleri yürürlüğe girmediğinden uygulanamamaktadır. Bu itibarla 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun malî hükümleriyle irtibatlı hükümlerinin ertelenmesine!eki 
zarurettir. 
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Kanun tasarısının getirdiği ikinci husus ise, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu

nunun 49 ncu maddesinin (f) bendini değiştirmeye matuftur. Halen uygulanmakta olan 926 sayılı 
Kanunun bu maddesi hükümlerine göre rütbesine ait bekleme süresi sonunda müspet sicil aldığı 
halde üst rütbe kadrosunda yer olmadığı için terfi ettirilemiyen Silâhlı Kuvvetler personeli, yaş 
hadlerini doldurmamış olsalar bile emekliye sevk edilmektedirler. Bu hal Silâhlı Kuvvetlerdeki 
rütbe mahratunun muhafazası için zaruridir. 

Devlet hizmetindeki diğer görevliler ise yeterli oldukları takdirde hem Anayasa hem de kendi 
kanunları hükümlerine göre 65 yaşma kadar hizmete devam etmekte, bulundukları barem üzerin
den aylıklarını almakta ve kadroları dâhilinde terfi edebilmektedirler. 

Askerliğin özel bir hizmet olması ve bu hizmetin de özel bir yaş haddi içinde yürütülmesi sebe
biyle yeterli olduğu halde rütbesine ait yaş haddinden kadro almadığı için emekliye sevk edilen
lere rütbelerinin yaş haddine kadar muayyen bir tazminat verilmesi hükmü getirilmiştir. 

Bu şekilde tazminat alacak olan emekli orgeneral hizmette iken eline geçenden 810 lira, bir 
albay ise 314 lira eksik alacaktır. Bu tazminatlar yaş hadleri dolduğu zaman kesilerek sadece nor
mal emekli aylıkları verilecektir. Keza bu tazminatlar vârislerine de intikal etmiyecektir. 

Böylece yaş haddinden önce emekliye sevk edilmek mecburiyetinde kalman görevliler ile 65 ya
şma kadar çalışma imkânı olan diğer görevliler arasında bir eşitlik ve sosyal adalet sağlanmış 
olacaktır. 

Bu gerekçe muvacehesinde tasarı, komisyonumuzca uygun mütalâa edilmekle beraber geçici 
27 nci maddenin birinci cümlesindeki «önce» kelimesi «sonra» olarak değiştirilmiştir. Diğer mad
deler Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının önemine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da 
kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan Sözcü Kâtip 
Burdur Tabiî Üye Ankara Aydın 

F. Kmaytürk M. Ataklı Y. Köker H. Goral 

Vıan Afyon K. Ordu Ankara 
F. Melen Kâzım Karaağaçlıoğlu B. S. Baykal İsmail Yetiş 

Toplantıda bulunmadı Toplantıda bulunmadı 

Trabzon 
Ali Şakir Ağanoğlu 

Toplantıda bulunmadı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1435) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç geçici 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 209 ncu maddesinin (Ib) benldi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

b) Kademe terfii, aylıklar, harçlıklar, mah
rumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve 
ıbunslar, aile yardım ödeneği, doğum yardımı 
ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri, 
emeklilik ikramiyesi (49 ncu madde uyarımca 
verilecek tazminatlar hariç) ve yakacak yar
dımına ait hükümleri 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun malî hükümleri ile birlikte; bu 
Kanunun, 28, 37 - 46, 50 - 57, 59 - 63, 76 - 78, 
80, 84 - 99, 101 - 105 ve 111 nci maddeleri ile 
47 nci maddesinin (c) bendi ve 65 nci maddesi
nin (f) ve (ig) benidleri 14 . 7 . 1965 tarih ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî 
hükümlerinin uygulandığı yılı taıkibeden yılın 
31 Ağustos tarihinde, 

MADDE 2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun geçici 2, 4 ve 9 ncu maddeleri aşağıda gös
terildiği şekilde değiştirilmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 209 ncu 
.maddesinin (ıb) bendi son fıkrasında belirtilen 
süre içinde 4273 sayılı Kanunun 5, 9 ve 18 nci 
maddeleri ile bu maddelerin ek ve değişiklikleri 
(bu maddeler dışındaki diğer maddeler ile bun
ların ek ve değişiklikleri ve geçici maddeleri 
hariç) ve o kanuna göre çıkarılmış Suibay Sicil 
Yönetmeliğinin terfi, kıdem sırası, emeklilik 
ve ayırma ile ilgili hükümleri uygulanır. An
cak, her sınıf ve rütbedeki gemeral ve amiralle
rin terfi ve emeklilik işlemleri ile albayların 
terfi işlemlerinde Yüksek Askerî Şûranın mü
talâası alınmak suretiyle, 49 ncu maddenin (de
ğerlendirmeye ait hükümleri hariç) (a), (<b), 
(c), (d), (e) ve (f) bendlerinde belirtilen kad
ro, kontenjan, nisıbet ve miktarlarla diğer hü
kümleri uygulanır. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun bâza madde
lerinin değişitiriltmesine ve bu 'kanuna üç geginâ. 

madde eklenimıesiae dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
le r 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1435) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun 209 ncu 
maddesinin (b) bendi son fıkrasında belirtilen 
süre içinde yarbay olanlar için yarbaylık bek
leme süresi üç yıl, alıbaylıık bekleme süresi altı 
yıl ve albay olanlar için albaylık bekleme sü
resi altı yıldır. 

5802 sayılı Kanunun uygulanması 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun 209 ncu 
maddesinin (b) bendi son fıkrasında belirtilen 
süre içinde, astsubay ve astsubaylıktan subay 
olacaklar hakkında 5802 sayılı Astsubay Ka
nununun 8, 10 ncu maddenin ilk fıkrasının 
1 nci ve 2 nci cümleleri, 13, 2.6, 27, 28 nci mad
deleri ve o kanuna gö>re çıkarılmış olan Astsu
bay Sicil Yönetmeliğinin terfi, kıdem sırası, 
emeklilik, ayırma ve astsubaylıktan subay olma 
ile ilgili hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türlk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun geçici 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Ek fıkra: Şu kadar ki, 25 fiilî hizmet yılı
nı dolduruncaya kadar yaş haddi sebebiyle 
emekliye sevk edilmezler. 

MADDE 4. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 49 ncu madde (f) bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

f) Bekleme süreleri sonunda terfi ettirile-
miyen general ve amiraller emekliye sevk edi
lir. 

Bunlardan; 
(I) - Bekleme süresi somunda emekliye sevk 

edilen orgeneral ve oratmirallere, 

(II) - Bekleme süresi sonunda kadrosuzluk 
sebebiyle terfi ettirilmiyerek emekliye sevk 
edilen general ve amirallere, 

(III) - (c) fıkrası gereğince kontenjanı ar
tırılan grupun normal kontenjanlarına indiril
mesi için emekliye sevk edilen general ve ami
rallere, 

Emekliye sevk edildikleri tarihi takibeden 
ay başından itibaren, 3 yılını bitirmiş albayın 
maaşının tuğgeneral - tuğamirale % 35, tüm
general - tümamirale % 40, korgeneral - kora-

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Milleıt Meclisince 
ka'bul edilen geçici 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1.435) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

mirale % 60, ve orgeneral - oraımirale % 70 ora
nında kadrosuzluk tazminatı, rütbelerinin yaş 
haddine kadar olan sürece emekli aylığı ile 
birlikte Emekli Sandığına ödenir. Ancak bu 
suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk 
tazminatının toplamı Silâhlı Kuvvetlerde gö
revli aıynı rütbedeki bütün emsallerinden en 
az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline ge
çenden fazla olamaz. 

Emekli Sandığı üç aylık devreler halinde 
bu meblâğı faturası karşılığında Hazineden tah
sil eder. 

Kadrosuzluk sebebiyle yaş haddinden önce 
emekliye sevk edilen albaylara da yukarda ta
rif edilen albay maaşının % 25 i kadrosuzluk 
tazminatı olarak verilir ve ödenmesinde yuka-
rıiki fıkralarda belirtilen esas ve usuller uygu
lanır. 

Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve yaş 
haddinden önce ölenlerin vârislerine intikal 
etmez. 

7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 sayılı Kanunun 
ek 5 nci maddesi şümulüne girenler bu tazmi
nattan faydalanamazlar. 

MADDE 5. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk SilâJhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
na aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : 

Albay rütbesinde fazla bekliy enler 

GEÇİCİ MADDE 26. — Bu kanunun 20ı9 ncu 
maddesi (b) bendi son fıkrasında belirtilen 
süre içinde; normal bekleme süresi sonunda 
iki yıl ve daha fazla terfi etmiyerek beklemiş 
olan albaylardan, albaylığa nasıpları en eski 
olanlardan ve aynı nasıplılar arasında Yüksek 
Askerî Şûra tarafından yapılan ehliyet sırala
masının en sonundan başlamak üzere sınıfla-
rmdaki kadro ve ihtiyaç da göz önünde bulun
durularak yeteri kadarı emekliye sevk edilebi
lir. 

Yapılan ehliyet sıralamasında uygulanacak 
kıstaslar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterile
cektir. 

Bu şekilde emekli edilen albaylara 49 ncu 
madde (f) bendi hükümleri uygulanır. 

(G-eçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

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

edi-

OEÇİCİ MADDE 26. — Millet Meclisince 
kabul edilen geçici 26 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1435) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Emekli olan general ve amiraller 

GEÇİCİ MADDE 27. — 10 Ağustos 1967 ta
rihinden önce 49 ncu madde hükümlerine göre 
kadrosuzluk sebebiyle emekli edilmiş olan gene
ral ve amirallere de 'bu ^kanunla değiştirilen 
49 ncu madde (f) bendi hükümleri uygulanır. 
Şu kadar k i ; ıbu hükümlerden yararlanmak iste
ğinde 'bulunan general ve amirallerin daha önce 
<bu bend hükümlerine göre almış oldukları taz
minat, bu kanuna göre ödenecek miktardan dü
şülür. 

Subay ve Astsubay Sicil yönetmeliklerinin uy
gulanması 

GEÇİCİ MADDE 28. — 1 Eylül 1969 tari
hinde başlıyan 1970 sicil yılında 4273 ve 5802 
sayılı kanunlar gereğince çıkarılmış Subay ve 
Astsubay Sicil yönetmelikleri ('geçici 2 ve 9 ncu 
maddeler esasları dâhilinde) uygulanır ve ter
fi edecek subay ve astsubaylar nerede bulunur-
iansa bulunsunlar çift 'hüfkümlü sicil tanzim 
edilir. 

10 Ağustos 1967 tarihimden sonra aynı Su
bay Astsubay Sicil yönetmelikleri gereğince 
tanzim edilmiş siciller de 1970 ve mütaakıp 
jıllarda yapılacak terfi işlemlerinde geçerli 
sayılır. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. ı 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma içişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

« — 

(Geçici Komisyonum kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 27. — 10 Ağustos 1967 
tarihinden sonra 49 ncu madde hükümlerine 
£-öre kadrosuzluk sebebiyle emekli edilmiş olan 
general v« amirallere de bu kanunla değiştiri
len 49 ncu madde (f) bendi hükümleri uygula
nır. Şu kadar ki ; ıbu hükümlerden yararlan
mak isteğinde bulunan general ve amirallerin 
daha önce bu bend hükümlerine göre almış ol
dukları tazminat, bu kanuna göre ödenecek 
miktardan düşülür. 

GEÇİCİ MADDE 28. — Millet Meclisince 
.kabul edilen geçici 28 nei madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edi
len 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

• » • 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1435) 



Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir fıkra ve ek 
maddelerle geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 1/238; Cumhuriyet Senatosu 1/1099) 

(Not ; Millet Meclisi S. Sayısı : 117) 

3Iillet Meclisi 
Genel Sekreterliği 29 . 4 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı :1247 

CUMHUBİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 4 . 1970 tarihli 74 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir fıkra ve ek maddelerle geçici maddeler eldenmesine 
dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştu,*. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyi 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 12 . 3 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 20, 27 . 4 . 1970 tarihli 72 ve 74 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 117) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi tsler Komisyonu 9 . 5 . 1970 

Esas No. : 1/1099 
Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «Millet Meclisinin 27 . 4 . 1970 tarihli 74 ncü Birleşiminde 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık oy ile kabul edilen, Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve 
Teşkilâtı hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kamına bir fıkra ve ek 
maddelerle geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı, Komisyonumuzun 7 . 5 . 1970 ta
rihli toplantısında ilgili temsilcilerin de iştirakiyle her yönüyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı 
bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden mezkûr kanun tasarısı kendisine bağlı 
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cetvellerle birlikte Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna 
tevdi edilmek üzere saygıyla sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

M. Güler 

Gaziantep 
/. T. Kutlar 

Afyon Karahisar 
M. K. Karaağaç! loğlu 

Sözcü 
Muş 

/. Bingöl 

İstanbul 
»5. Akyürel: 

Balıkesir 
N. S arlı cah 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Kâtip 
İzmir 

N. Çağatay 

İstanbul 
/ / . Berkol 

İçel 
L. Bilgen 

Çanakkale 
Z. Termen 

Konya 
.1/. Varışlı 

Tabiî Üye 
$. Özkaya 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe re Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/1099 
Keıyıt No. : 61 

Yüksek Başkanlığa 

12 1970 

Millet Meclisinin 27 . A . 1970 tarihli 74 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir fıkra ve ek maddelerle geçici maddeler eklenme
sine dair kanun tasarısı, Komisyonumuzun 12 Mayıs 1970 tarihli 15 nci Birleşiminde ilgili Hü
kümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 6760 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler ve bu kanuna bâzı ilâveler yapılmak sure
tiyle, Vakıflar Genel Müdürlüğünün günümüzün ihtiyaçlarını karşılıyacak bir teşkilâtlanmaya 
kavuşturulmasını, ve çalışma alanlarını tahdideden ve vakıfların bünyesine uygun olmıyaıı hü
kümlerin kaldırılmasını öngörmektedir. 

Vakıf, insanların yaratılışında mevcudolan hayır işleme ve başkalarına iyilik ve yardım etme 
arzularından doğmuş ve çok eski devirlerden beri birçok toplumlarda, ve özellikle İslâm ülkele
rinde en gelişmiş hali ile görülen bir müessesedir. 

Memleketimiz bâzı vakıfların idaresi için 1823 yılında kurulan Evkaf Nezareti, Cumhuriyet 
devrinde Seriye ve Evkaf Nezareti adını almış; ve 3 Mart 1340 tarihli ve 429 sayılı Kanunla ilga 
edilen bu teşkilâtın görevleri, Başbakanlığa bağlı olarak teşkil olunan Vakıflar Genel Müdürlüğü
ne tevdi edilmiş; 1935 yılında kabul edilen 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ile de, mazbut ve mülhak 
vakıfların idare ve murakabesine yeni bir yön verilmiştir. 

2762 sayılı Kanuna göre, mülhak vakıflar Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimi altında mü
tevellileri tarafından, mazbut vakıflar da doğrucan doğruya Genel Müdürlük tai'afmdan idare 
edilmektedir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1436 
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Ancak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün vazife ve teşkilâtı hakkındaki 6760 sayılı Kanunun ka
bul ettiği idare esasları, bir hususi hukuk müessesesi olan vakıfların bünyesine uygun olmadığı 
gibi, çalışma alanları talıdidedildiğinden ve uyulması gereken formaliteler çalışmaları engelledi
ğinden, 6760 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler yapılması zaruret haline gelmiş Ibulunmaktadır. 

Bu zaruret sonucunda hazırlanimış bulunan tasarının kabulü ile, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
bugünkü dağınık ve zayıf teşkilâtı yerine, daha toplu ve 'kaliteli elemanlardan müteşekkil yeni 
(bir teşkilât kurulması; ve çalışmaları zorlaştıran ve çalışma alanlarını tahdideden engelleyici mev
zuat hükümlerinin kaldırılması 'suretiyle, genel müdürlüğün daha rahat ve verimli hizmet ifa etmesi 
ve girişeceği yeni teşebbüslerle memleketimizin kalkınma hami ele itin e katılması imkân dâhiline 
girmiş olacaktır. 

Bu itibarla tasarı Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve (benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, Q ncü, -t ncü, '5 nci, 6 ncı ve 7 nci maddeleri ilişik cet

vellerle 'birlikte Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
ITT - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul-

ması kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Vükselk Baş'kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan ve Sözeli 
Ankara Ankara Edirne Kütahya 

T. Köker 1. Yetiş M. X. Er geneli î. E. Erdinç. 

Malatya Tabiî Üye Trabzon Urfa 
N. Akyurt S. Özgür A. Ş. Ağanoğlıı İ. E. Karakapıcı 

O. Senatosu (S. Sayısı : 1436) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Vakıflar Genel Müdürlüğü vezıfe ve teşkilâtı hakkındaiki Kanunun bâzı maddeleriınn değiştiril
mesine ve bu kanuna bir fıkra ve ek maddelerle geçici maddeler eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 67İ60 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun 
2, 9, 10 ve 11 nci maddeleri aşağıdaki işekilde değiştirilmiştir: 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez kuruluşu, Genel Müdürün yönetimi altında 
iki genel müdür yardımcısı ile mütehassıs müşavirlerden ve aşağıda yazılı dairelerden kurulur. 

1. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
2. Hukuk Müşavirliği, 
3. Âbide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, 
4. Mülhak Vakıflar Müdürlüğü, 
5. iHayır İşleri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 
6. Emlâk Müdürlüğü, 
7. İşletmeler ve İştirakler Müdürlüğü, 
8. Arşiv ve Yayım Müdürlüğü, 
9. Muhasebe Müdürlüğü, 

10 Özlük İşleri Müdürlüğü, 
11. Levazlm. ve Daire Müdürlüğü. 

Madde 9. — Genel Müdürlük merkez vte illerdeki yapı, onarım ve tesisatın mimarlık, mühen
dislik ve şehircilik hizmetlerini gerektirdiğinde, kısmen veya tamamen, ücret karşılığında kendi 
kuruluşundan başkasına yaptırabilir. Bu hizmetleri yarışma konusu da yapabilir. 

Genel Müdürlük, yapı ionarım ve tesisat işleri için gerektiğinde yevmiyeli veya mukaveleli tek
nik eleman çalıştırabilir. 

Yukarda yazılı işler için yapılacak harcamalar ve verilecek ücretler ona ait ödenek veya fon
dan ödenir. 

Madde 10. — Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluşundaki veznedar ve veznedar yardımcıları ile 
fiilen bu görevlerden birini yapan memurlara ve kıymet 'muhafızlarına, Genel Müdürlükçe ay
lıkları tutarının % 30 - % 50 sine kadar aylık kasa tazminatı verilebilir. 

Madde 11. — Merkez ve iller kuruluşundaki; memurlara bütçede yer alan gelirlerin tahsilatın
dan temettü ve faizler, yardım ve bağışlar, işletmelerle icra dairelerinden yapılacak tahsilat ve 
(taşınır taşınmaz mal satış bedelleri hariç) % 5 e kadar tahsil aidatı verilebilir. 

Bu kanunun 1 nci maddesi ile değiştirilen 10 ncu maddesinde yazılı kasa tazminatından fay
dalananlar (Veznedar ve veznedar yardımcıları ile fiilen bu görevleri yapanlar hariç) ile ek 
5 nci (maddesi uyarınca ödenek alanlara tahsil aidatı verilmez. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
8 . 3 . 1934 tarih ve 2387 sayılı Vakıf A'kaar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle kiraya 

verileceği ve .idare olunacağı hakkındaki Kanun, 20 . 4 . 1936 tarih ve 2950 sayılı Vakıf malla
rın taksitle satılması ve kiraya verilmesi ve satış paralarının kullanılması ve emaneten idare edi
len mülhak vakıflardan idare ve tahsil masrafı alınması hakkında Kanunun 4 ncü maddesi, 
27 . 12 . 1937 tarih ve 3294 sayılı Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına ne suretle 
satılacağına dair Kanun, 21 . 8 . 1940 tarih ve 3913 sayılı Vakıf memba suları ile orman ve zey
tinliklerin işletilmesi hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri ve 27 . 6 . 1956 tarih ve 6760 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesi kaldırılmıştır. 

Ç. Senatosu (S. Sayısı : 1436) 
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MALI VE İKTİSADİ İŞLER KüMaiSYONU-
NüN KABUL ETTİÖİ METİN 

Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bir fıkra ve ek mad
delerle geçici maddeler eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bir fıkra ve ek mad
delerle geçici maddeler eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1436) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) • 

MADDE 3. — Aynı kanuna aşağ 'dakı ek madde le r eklenmişt i r : 

EK MADDK 1. •— 6760 sayılı K a n u n u n 4. neü maddesinin birinci fıkrasında babsi «eren 
(1) ve (3) sayılı cetvellerde yazılı kadro la r kaldır ı lmış ve bunlar ın yerine ilişik ( D ve (3) saydı 
cetvellerde yazılı kadro la r konulmuştur . 

E K MADDE 2. — 2762 sayılı K a n u n u n 12 nci maddesine göre vakıf akaar ve toprak la r ı (Mah-
lûl ve me t ruk verici' dahil) sat ış ından ehle edilecek para lar , aynı kanunun 3668 saydı Kanımla 
değişik 32 nci maddes in l e 1 »ah solunan. laviz bedelleri ile Gfenel Müdür lüğün en son yıla ait kesin 
hesabı sonucu hâsıl olan gelir fazlasından idare meclisince karar laş t ı r ı lacak mik ta rdak i para , 
('.'»."el bir fon hesabında toplanır . 

Mülhak Vakıf lar ın akaar ve t op rak (Mahlûl ve m e t r u k yerler dâhil) satış bedellerinin bu 
fona kat ı lmasında mütevellisinin muvafaka t i a ran ı r . 

Bu fondan (J-enel Müdür lük Devlet P lânlama Teşkilât ının müspet görüşünü aldıktan sonra 
İdare Meclisinin karar ı ve Başbakanın onayı ile t icari , sınai, zirai ve eğitim saha la r ında işletime -
ler ve sermayesinin en az c/( 51. i Vakıf lara aidolnıak üzere şirketler' kurabi l i r veya sermayesi Va
kıfları hissesi ile Devlet ve Kamu İkt isadi Teşebbüslerinin hissesi toplamı c/r 51 den az olmamak 
üzere kuru lmuş veya kuru lacak işt iraklere kat ı labi l i r . 

Bu fonla ilgili harcamalar ' ve yapı lan işlemler 1050 sayılı Muhasebei Umumiye, 2490 sayılı Ar
t ı rma, Ekşi l ime ve İhale, 3611 sayılı Bayındır l ık Bakanlığı vazife ve Teşkilâtı hakk ındak i kanun
lar ile ek ve değişiklikleri hükümler ine tabi değildir . 

E K MADDE 3. — Tarihî veya mimari k ıymet i haiz bu lunduğu tesbit edilen muhafazası ge
rekl i âbide ve eski eserlerin onarım ve res torasyonu ile diğer vakıf taşınmaz mal lar ın inşaat ve 
onar ımlar ında ve bu işler için lüzumlu malzemenin sa tma lmmasmda , vakıf taşınmaz mallar ın ki
raya verilmelerinde, mahsullerinin satışlarında ve taşınmaz mal sat ınal ınmasında. 2490 sayılı Ar
t ı rma, Eksi l tme ve İhale Kanunu hükümler i uygulanma/: . 

E K MADDE 4. — Genel Müdür lük memurlar ı bu kanuna göre kurulacak işletme ve şirket
lerin ve iş t i raklerin idare meclisi veya murak ıp l ık la r ında görev alabilirler. 

EK M A D i ) K 5 . — Gureba Hastanesinde çal ışan tabip , dıştabibi. eczacı, biyolog, kimyager , 
kimya mühendisi , kimya lisansiye ve veter iner hekimlere ; (Sağlık ve Sosyal Vard ım Bakanl ığı 
teşkilâtında, çalışmakta olup hususiyet arz edim yer ve hizmetlerde görevlendirilen sağlık perso
neline ödenek verilmesine dai r 14 . 5 . J964 tarih ve 472 sayılı Kanun) hükümle ı i uygulanır . 

E K MADDE 6. — Vakıflar Genel Müdür lüğüne yapı lan her tür lü bağışlar, bağış yapanın 
göstereceği şar t la ra uygun suret te kullanıl ı r veya sarf olunur. Taşınmaz mallar özel bir deftere 
kaydedil i r . Pa ra l a r ile diğer menkul kıymetler ve taşınmaz mal lar ın gelirleri ayrı bir fon hesa
bında toplanır . Bu fon ile ilgili harcamalar ve işlemler, ek ikinci maddenin son fıkrası hükmüne 
tabidir . 

KK MADDr] 7. — Genel ".Müdürlüğün İdare Meclisi Başkanı ve üyeleriyle tvenei müdür ve 
genel müdür yardımcıları kadrolar ım işgal edenlere, müktesep maaş derecelerine bakılmaksızın 
ilişik ((5) sayılı cetvelde yazılı miktar la rda tahsisat verilir. 

Bu kadrolara - a t anan la rdan yıllık izinlerini kul lananlar ile, yur t içine ve yur t dışına geçici 
bir görevle gönderilenler hariç, görevleri başında bulunmıyanlara görevlerinden ayrı bulunduk
ları sürece tahsisat verilmez. Hastal ık sebebiyle görevi başına gelemiyenlere bu yüzden görevleri
ne devam etmedikleri günlerin toplamı bir yılda 60 günü geçmemek kaydiyle hu tahsisat ödenir. 
Tahsisatla ilgili diğer hususlarda, 5027 sayılı K a n u n u n 3 neü maddesi hükmü uygulanır . 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1436) 
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Malî ve İktisadi İşler Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1436; 
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(Millet Meclisinim kabul ettiği metin) 

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

İşletmeler, şirket ve iştiraklerde görev alanlara bu tahsisat verilmez. 

MADDE 4. — Değişik 9 ve 11 nci maddeler ile ek 2 ve 3 ncü maddelerde belirtilen husus
ların ne suretle uygulanacağı bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 5. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Genel Müdürlük merkez ve iller 
kuruluşlarında çalışanlardan unvanlarında değişiklik yapılmış olan veya olmıyan veya hizmet
leri kaldırılmış olanlar, üç ay içinde müktesep derece aylıkları ile maaş derecelerine uygun gö
revlere yeniden atanabilirler. 

Geçici görev, hastalık, izin gibi kanuni sebeplerle görevi başında bulunmıyanların, Genel 
Müdürlük kuruluşunda aylıklı bir göreve atanmaları halinde işe başlama kaydı aranmaksızın 
aylıkları verilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun ek 2 nci maddesine göre şirket ve işletmeler kurulunca
ya kadar mevcut işletmeler hakkında 3913 sayılı Kanun, ek ve değişiklikleri hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan ilişik (4) sa
yılı cetvelde gösterilen kadrolar, bu kanunun yürürlüğe girmesini takibeden malî yılda kulla
nılmaz. 

MADDE 6. — Bu kanunun 4 ncü maddesi kanunun yayımı tarihinden üç ay sonra, diğer mad
deleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun hüküm]erini Başbakan yürütür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1436) 
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Malî ve İktisadi İşler Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir.. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edi
len 7 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir.. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edi
len 7 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1436) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

(Kaldırılan kadrolar) 

T). Memurivetin nevi Aded Maa§ 

2 
3 
3 

3 

4 
5 
6 
7 
8 

10 
8 

11 
12 

MERKEZ 

Umum Müdür 
Umum Müdür Muavini 
Umum Müdürlük Mütehas
sıs Müşaviri (Ekonomi) 
Umum Müdürlük Mütehas
sıs müşaviri (Teknik) 

Teftiş Heyeti 

Reis 
Müfettiş 

» 
» 
» 
» Muavini 

Büro Şefi 
Memur 

» 

1 
1 

1 

1 

1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

125 
100 

100 

100 

90 
80 
70 
60 
50 
35 
50 
30 
25 

Not : Müfettişlerden ikisi Y. Mimar veya Y 
Mühendis ol a.bilir. 

Hukuk Müşavirliği 

3 Hukuk Mşaviri 
4 Müşavir (Avukat) (aynı za

manda Hukuk Müşavir Mu
avinliği yapar) 

5 Avukat 
6 » • 
8 Büro Şefi 

10 Tetkik Memuru 
12 Memur 

Âbide ve Yapı İşleri Dairesi 

100 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

90 
80 
70 
50 
35 
25 

3 

o 

8 
10 

Reis (Y. Mimar veya Y. Mü
hendis, ihtisas mevkii) 
Mütehassıs Müşavir (Y. Mi
mar, ihtisas mevkii) 
Büro Şefi 
Memur 

C. S; 

1 

1 
1 
1 

'-ıınt'osu 

100 

100 
50 
35 

8 Şef 
10 Memur 
11 » 
12 » 

CS. Savı sı : 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maa§ 

Yapı İşleri Şubesi 

4 Başmühendis veya Başmimar 
(Şube Müdürlüğü vazifesini 
yapar, ihtisas mevkii) 

4 Tesisat Mütehassısı (Y. Mü
hendis, ihtisas mevkii) 

4 Betonarme Mütehassısı (Y. 
Mühendis, ihtisas mevkii) 

5 Y. Mimar veya Mühendis (İh
tisas mevkii) 

6 Mühendis veya Mimar (İhti
sas mevkii) 

8 Başressam 
9 Ressam 

Hay irişleri ve Mülhak 
1 rnkıflar Müdürlüğü 

-I Müdür 
i> Müdür Muavini 

Hay}rişleri Iiürosa 

0 
1 
2 

4 

4 

4 

5 
6 
0 

Mutemet ve Ambar Memuru 
Memur 

» 

Âbideler Şubesi 

Başmimar (Şube Müdürlüğü 
vazifesini yapar, ihtisas mev
kii) 
Restorasyon Mütehassısı (Y. 
Mimar, ihtisas mevkii) 
Rolöve Mütehassısı (Y. Mi
mar, ihtisas mevkii) 
Y. Mimar (İhtisas mevkii) 

» » 
Memur 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
2 
1 
1 

35 
30 
25 

90 

90 

90 
80 
70 
35 

1 

1 

1 

3 

2 
1 
1 

90 

90 

90 

80 

70 
50 
40 

90 
70 

1 
2 
2 
1 

50 
35 
30 
25 

1436) 
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Memuriyetin nev'i Aded Maa§ 

MülhaJ; Vakıflar Bürosu 
Şef 
Memuı 

Emlâk Müdürlüğü 

Müdür 
Müdür Muavini 
Ziraat Mütehassısı 
Şet 
Kadastro Fen Memuru 
Memur 

» 

Yakıt Kayıtla:- Mütehassısı 
(ihtisas mevkii) 
Vakıf Kayıtlar Mütehassısı 
("ihtisas mevkii) 
Vakıf Kayıtlar Mütehassısı 
(ihtisas mevkii) 
Mütercim 
Memur 

Neşriyat Bürosu 

Baş rapor t ör 
Raportör 
Kütüphane ve Claleri Memuru 

3fuhasebe 3f iklürlüğü 

Müdür 
Müdür Muavini 

Bütçe ve hesabı kati Bürosu 

Büro Şefi 
Memur 

» 
» 

50 
35 
30 
25 

90 
70 
80 
50 
50 
• • > . - ; 

30 

9 Büro Seli 
.1.0 Memur 
11 » 
i 2 » 

Arşiv ve Neşriyat 3füdürlüğü 

Müdür .1 90 

Aırsiv Bürosu 

70 

00 

50 
00 
35 
30 

70 
50 
25 

90 
70 

D. Memurivctiıı Nevi Aded M 

1 
1 
2 
1 

50 
35 
30 
25 

Takip ve Tetkik Bürosu 
> Büro Şefi 1 

İT ."Memur 1 
İ ı » 2 
12 » 3 

Varidat Bürosu 

Merkez Muhasipliği 

7 Mesul Muhasip 
9 Veznedar 
9 Kefalet Memuru 

12 Memur 1 

Zatisleri, Levazım ve Evreık Müdürlüğü 

6 Müdür 1 
İS Doktor 1 

Zatisleri Bürosu 

9 Büro Şefi 1 
10 Sicil Tetkik Memuru 1 
11 Memur .1 
12 » 2 

Evrat,- ve Dosya Bürosu 

9 Büro şefi 
10 Memur 
.12 » 

Levazım Bürosu 

9 Avnivat Muhasibi 1 
10 Mutemet A'e Levazım Memuru 1 
12 Memur 1 

Vilâyetler Teşkilâtı 

4 Başmüdür (İstan'bul) 1 
(i Başmüdür Muavini (İstanbul) i 
4- Mııhakemat Müdürü (Avu

kat. İstanbul) 1 
(> Mııhakemat Müdür Muavini 

(Avukat, İstanbul) .1 

V. Senatosu S. Savısı : 1431i) 
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D. Memuriyetin, nev'i Addd Maaş D. Memuriyetin ney'i Aded Maaş 

4 
5 
6 
7 
8 
o O 

4 

5 

6 

5 
6 
7 

6 
7 

8 
8 
9 

Avukat 
Avukat 

» 
» 
» 

Mütehassıs Başmimar (İhti
sas mevkii İstanbul) 

Y. Mimar veya Y. Mühendis 
(İhtisas mevkii) 
Y. Mimar veya Y. Mühendis 
(İhtisas mevkii) 

Y. Mimar veya Y. Mühendis 
(İhtüısas mevkii) 
Mmta'ka veya Vilâyet Müdürü 

» » » » 
» » » » 

Şube Müdürü (İstanbul) 
Şube Müdürü (İstanbul) 

Şube Müdür Muavini (İstanbul) 
Şef 

» 

2 
o o 
o o 
3 
3 

1 

2 

3 

2 
5 
7 
8 

1 
1 

1 
7 

20 

90 
80 
70 
60 
50 

100 

90 

80 

70 
80 
70 
60 

70 
60 

50 
50 
40 

7 
8 
9 
8 
9 

10 
8 
9 

10 
10 
11 
11 
7 

12 
10 
12 

8 
9 

10 
10 
11 
12 

i 13 

Muhasebeci 
» 
» 

Vilâyet veya Kaza Memuru 
» » » » 
» » » » 

Kontrolör 
» 
» 

Veznedar 
Veznedar Muavini 
Veznedar 
Doktor (İstanbul) 
Veznedar 
Mutemet 
Ambar Memuru 
Fen Memuru 

» » 
» » 

Memur 
» 
» 
» 

1 
3 
4 
8 

14 
19 

2 
2 
2 
2 
1 

12 
1 

18 
1 
4 
4 
2 
2 

35 
32 
27 
o2 

60 
50 
40 
50 
40 
35 
50 
40 
35 
35 
30 
30 
60 
25 
35 
25 
50 
40 
35 
35 
30 
25 
20 

2 
û 

Reis 
Aza 

İdare Meclisi 

(3) SAYILI CETVEL 

(Kaldırılan Kadrolar) 

1 125 
3 100 

f 8 Şef 
11 Memur 

50 
30 

MERKEZ KURULUŞU 
1 Genel Müdür 
2 Genel Müdür Yardımcısı 
3 Müşavir 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
3 Başkan 
4 Baş Müfettiş 

(*) Not : Müfettişlerden ikisi 
Y. Mimar veya T. Mühendis 
olabilir. 

(1) SAYILI CETVEL 

Eklenen kadrolar 

1 5 
1 2 000 6 
2 1 750 7 
3 1 500 

1 1 500 
2 1 250 

8 
10 

7 
11 

Müfettiş 
» 
» 
» 

Müfettiş Yardımcısı 
Büro Şefi 
Memur 

O. Senatosu 

Hukuk Mi'ışa virliği 

3 Hukuk Müşaviri 

(S. Sayısı : 1436) 

2 
2 
2 
3 
5 
1 
o O 

1 100 
950 
800 
700 
500 
800 
450 

1 500 
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D. Görevin çeşidi Aded 

4 Müşavir Avukat (Aynı zaman
da Hukuk Müşavir yardımcı
yıdır.) 

'5 Avııikat 
6 » 
7 » 
7 Büro Şefi 
9 Tetkik Memuru 

10 Takip Memura 
İ l Memur 

d 

1 
2 
2 
2 
.1 
1 
1 
1 

Maaş j 

1 260 
1 100 

950 
800 
800 
600 -
500 
450 

00
 

1 
P 

9 
7 

10 
12 

4 

Görevin çeşidi 

Baş Ressam 
Ressam 
Büro Şefi 
Memur 

» 

Onarım İşleri Şubesi 

Y. Mimar veya Y. Mühendis, 
Mimar veya Mühendis (Şu-

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

700 
600 
800 
500 
400 

Âbide ve Yapıişleri Dairesi Başkanlığı 

3 Başkan (Y. Mimar veya Y. Mü-
hen'diiis, ihtisas mevkii) 1 1 500 

3 Mütehassıs Müşavir (Y. Mimar, 
İhtisas mevkii) 1 1 500 

7 ©üro Şefi 1 800 
11 Memur 1 450 

Abideler Şubesi 

4 Y. Mimar (Şube Md. ğü göre 
vini yapar, ihtisas mevkii) 1 1 250 

4 Restorasyon mütehassısı (Y. 
Mimar, ihtisas mevkii) 1 1 250 

4 Rölöve mütehassısı (Y. Mimar, 
ihtisas mevkii 1 • 1 250 

5 Y. Mimar (İhtisas mevkii) 1 1 100 
6 Y. Mimar (İhtisas mevkii) 1 950 
8 Büro Şefi 1 700 

10 Memur 1 500 
12 » 1 400 

Yapı İşleri Şubesi 

4 Y. Mimar veya Y. Mühendis . 
(Şube Müdürlüğü görevini ya
par, ihtisas mevkii) 1 1 250 

6 Plârillama ve Rantalblite Uz
manı (İhtisas mevkii) 1 950 

4 Tesisat mütehassısı (Y. Mühen
dis, ihtisas mevkii) 1 1 250 

4 Betonarme mütehassısı (Y. Mü
hendis, ihtisas mevkii) 1 1 250 

4 Elektrik Mühendisi 1 1 250 
5 Y. Mimar veya Y. Mühendis 

(İhtisas mevkii) 3 1 100 
6 Mühendis veya Mimar (ihtisas 

mevküi) 2 950 

9 
10 

ibe Müdürlüğü görevini ya
par, ihtisas mevkii) 
Y. Mimar veya Y. Mühen
dis, Mimar veya Mühendis 
(İhtisas mevkii) 

Büro Şefi 
Mutemet ve Amlbar Memuru 

Mülhak Vakıflar Müdürlüğü 

1 250 

1 1 100 
1 600 
1 '500 

4 Müdür 
6 Müdür Yardımcısı 

Mülhak Vakıflar Bürosu 

7 Büro Şefi 
10 Memur 
1 1 >y 
12 » 

Yeni Vakıflar Bürosu 

'7 Büro Şefi 
10 Memur 
11 » 
12 » 

1 250 
950 

800 
500 
450 
400 

800 
500 
450 
400 

Hayır İşleri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 

4 Müdür 
6 Müdür Yardımcısı 

1 1 250 
1 950 

Hayır İşleri ve Sosyal Hizmetler Bürosu 

'7 Büro Şefi 
10 Memur 
11 » 
12 » 

Emlâk Müdürlüğü 

4 Müdür 
•6 'Müdür Yardımcısı 

800 
'500 
450 
400 

1 250 
950 

C. Senatosu ;S. Sayısı ; 1436) 
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D. C-förcvin çeşidi 

7 Emlâk Kontrolörü 
7 Kadastro Fen Memuru 
8 Kadastro Fen Memuru 
5 Y. Ziraat Mühendisi (İhti

sas mevkii) 

A'ded 

1 
1 
1 

Maaş 

800 
800 
700 

D. 

6 
10 

Alım Salım Bürosu 

"i 

10 
11 
12 

7 
10 
11 
H2 

8 
10 
11 
12 

Büro Şefi 
Memur 

Kiralama Bürosu 

Büro Şefi 
Memur 

Tesbit ve Sicil Bürosu 

Büro Şefi 
Memur 

» 
» 

İşletmeler ve İştirakler Müdürlü a i 

Müdür (İhtisas mevkii) 
Müdür Yardımcısı 

İşletmeler ve İştirakler Bürosu 

7 Büro Şefi 1 
10 Memur 1 
11 » 1 

12 » 2 

Arşiv ve Yayın Müdürlüğü 

4 Müdür 1 
6 Müdür yardımcısı 1 

Arşiv Bürosu 

6 Vakıf kayıtlar mütehassısı (İhti
sas nıevkid 1 

7 Vakıf kayıtlar mütehassısı (İhti
sas mevkii) 1 
6 Mütercim 1 
7 Mütercim 1 

10 Memur 1 
11 Memur 1 

1 100 

800 
500 
450 
400 

800 
500 
450 
400 

700 
500 
450 
400 

1 250 
950 

800 
500 
450 
400 

1 250 

950 

800 
950 
800 
500 
450 

Görevin çeşidi Aded Maaş 

Yayın Bürosu 
Raportör 1 
Kütüphane ve galeri memuru 1 

Muhasebe Mudilrlüğü 

Müdür 1 
Müdür yardımcısı 2 
Bütçe ve Plân Uzmanı (İhtisas 
mevkii) 1 
Bütçe ve Plân Uzmanı (İhtisas 
mevkii) 1 
Kontrolör 1 

Bütçe Bürosu 

7 
10 
11 
12 

10 
11 
12 

Büro Şefi 
Memur 

» 
» 

Hesap Tetkik Bürosu 

Büro Şefi 
Memur 

Gelir Bürosu 

8 Büro Şefi 
10 Memur 
12 » 

İştirakler ve Fon Hesabı Bürosu 

8 
10 
12 

6 
8 
9 

11 
12 

Büro Şefi 
Memur 

Merkez Muhasipliği 

Mesul Muhasip 
Veznedar 
Kefalet Memuru 
Memur 

950 
500 

1 250 
950 

950 

800 
800 

1 
1 
2 
1 

800 
500 
450 
400 

1 
1 
1 
1 

800 
500 
450 
400 

700 
500 
400 

700 
500 
400 

1 
1 
1 
1 
1 

950 
700 
600 
450 
400 

Özlük işi e ri Mü diirlüğ ü 

4 Müdür 1 1 250 
0 Müdür Yardımcısı 1 950 

O. Senatosu S. Sayısı : 1436) 
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Görevin çeşidi Aded Maag 

Doktor 1 1 100 
Organizasyon ve Metot Uzmanı 
(İhtisas mevkii) 1 950 

Özlükişleri Bürosu 

Büro Şefi 
•Memur 

» 
» 

1 
1 
1 
1 

800 
500 
450 
400 

Sicil Bürosu 

Büro Şefi 
Sicil Tetkik Memuru 
Dosya ve Arşiv Memuru 
Memur 

Emeklilik İsleri Bürosu 

Büro Şefi 
Memur 

Tahakkuk Bürosu 

Büro Şefi 
Memur 

» 
» 
» 

700 
500 
600 
450 

800 
450 
400 

700 
600 
500 
450 
400 

Levazım ve Daire Müdürlüğü 

Müdür 1 1 100 
Ayniyat Muhasibi 1 800 
Mutemet ve Ambar Memuru 1 600 
Memur 1 450 

İller Kuruluşu 

Başmüdür (İstanbul) 1 1. 500 
Başmüdür Yardımcısı (İstanbul) 2 1 250 
Muhakemat Müdürü (Avukat, 
İstanbul) 1 1 250 

» Müdür Yardımcı (Avukat, 
İstanbul) • 1 1 100 
Avukat 2 1 250 

» 11 1 100 
» 18 950 
» 3 800 

D. Görevlin eesidli Atlıöd Maaş 

9 
10 
6 
7 

.8 
9 

10 

Y. Mimar veya Y. Mühendis 
(Şube Müdürlüğü görevini yapar, 
ihtisas mevkii, İst.) 1 
Y. Mimar veya Y. Mühendis 
(İhtisas mevkii İstanbul) 1 
Mütehassıs Baş Mimar (İhti
sas mevkii İstanbul) 1 
Y. Mimar veya Y. Mühendis (İh
tisas mevkii) 3 
Y. Mimar veya Y. Mühendis (İh
tisas mevkii) 2 
'Bölge Müdürü 5 

» » 7 
Bölge Müdürü veya İller 
Müdürü 8 
Bölge Müdür Yardımcısı 5 
Bölge Müdür Yardımcısı 7 
Şube Müdürü (İstanbul) 3 

Şube Müdür Yardımcısı 
(İstanbul) 3 
Şef 1 

» 15 
» S 

Muhasebe Müdürü (İstanbul) 1 
Muhasip 5 

» 7 
» 0 

Tetkik Memuru (İstanbul) 1 
Tetkik Memuru (İstanbul) 1 
Kontrolör 1 

» 1 
» 1 

Ve/m eda r (İstanbul) 
» 

U » 
10 Veznedar Yadımcısı (İstanbul) 
11 » » » 

5 Doktor (İstanbul) 
8 Ayniyat Muhasibi (İstanbul) 

9 Mutemet ve Ambar memuru 
(İstanbul) 

(" Fen Memuru (Y. Ziraat 
'Mühendisi veya Fen Memuru) 

7 Kadastro Fen Memuru veya 
Teknisyen 

8 Kadastro Fen Memuru veya 
Teknisyen 

15 
1 
1 

1 500 

1 250 

1 250 

1 100 

950 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 

1 100 

800 
800 
700 
600 

1 100 
800 
700 
600 
600 
500 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
500 
450 

1 100 
700 

600 

950 

800 

700 

0. Senatosu (S. Sayısı : 1436) 
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D. 

9 

7 
8 
9 

10 

Görevin çeşidi 

Karastro Fen Memuru 
Teknisyen 
Fen Memuru 

» » 
Emlâk Memuru 

» » 

veya 

Aded 

6 
2 
2 
5 
7 

Maaş 

600 
800 
700 
600 
500 

D. 

10 
10 
n 
12 

1? 

Görevin 

Hayırişleri 
Memur 

» 

» 

» 

ve 

çeşidi 

Mül. Vak. Me 

Aded 

5 
27 
29 

33 
29 

Maaş 

500 
500 
450 
400 

350 

İdare Meclisi 
1 Başkan 
2 Üye 

(3) SAYILI CETVEL 

2 000-
1 750 

7 Büro Şefi 
11 Memur 

800 
450 

(4) SAYILI CETVEL 

MERKEZ KURULUŞU 
Âbide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 
Mütehassıs Müşavir (Y. Mi
mar, ihtisas mevkii) 1 

Âbideler Şubesi 

4 Restorasyon Mütehassısı (Y. 
Mimar, ihtisas mevkii) 1 

4 Rölöve Mütehassısı (Y. Mi
mar, ihtisas mevkii) 1 

5 Y. Mimar (İhtisas mevkii) 1 
6 » » » 1 

Yapı İşleri Şubesi 

4 Tesisat Mütehassısı (Y. Mü
hendis, ihtisas mevkii) 1 

4 Betonarme Mütehassısı (Y. 
Mühendis, ihtisas mevkii) 1 

1 500 

1 250 

1 250 
1 100 
950 

1 250 

1 250 

4 Elektrik Mühendisi 1 1 250 
5 Y. Mimar veya Y. Mühendis 

(İhtisas mevkii) 3 1 100 
6 Mühendis veya Mimar (İhti

sas mevkii) 2 950 
8 Başressam 1 700 
9 Ressam 1 600 

Onarım İşleri Şubesi 

5 Y. Mimar veya Y. Mühen
dis, Mimar veya Mühendis 
(İhtisas mevkii) 1 1 100 

İLLER KURULUŞU 

5 Y. Mimar veya Y. Mühen
dis (İhtisas mevkii) 3 1 100 

6 Y. Mimar veya Y. Mühen
dis (İhtisas mevkii) 2 950 

(6) SAYİLİ CETVEL 

D. Görevin çeşidi Aded Maaş 
Tah
sisat 

1 İdare Meclisi Başkanı 
2 İdare Meclisi Üyesi 
1 Genel Müdür 
2 Genel Müdür Yardımcısı 

1 2 000 2 000 
3 1 750 1 750 
1 2 000 2 000 
2 1 750 1 750 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1436) 
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(Malî ve iktisadi işler Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

Metne bağlı cetvellerde Millet Meclisli G-enel Kurulunca kabul edildiği şekliyle aynen kabul edil
miştir. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

(Kaldırılan kadrolar) 

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

(3) SAYILI CETVEL 

(Kaldırılan kadrolar) 

Millet Meclisi metnine bağlı (3) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

(1) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi ımetnine bağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul eidilmiştir. 

(3) SAYGILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (3) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

(4) SAYILI CETVEL 

Millet MeclM metnine bağlı (4) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

(6) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (6) sayılı cetvel aynen kaJbul eidilmiştir. 

*•— mmm 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1436) 





Toplantı : 9 i 
CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : | 

Millî Eğitim Bakanlığı Meı^ce^ kuruluş ve görevleri hakkında 
2287 sayılı Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 

ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/205; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1098) 

(Not Millet Meclisi S. Sayısı : 106) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 29 . 4 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1163 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 4 . 1970 tarihli 74 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Millî Eğitim Bakanlığı Merkez kuruluş ve görevleri hakkında 2287 sayıllı 
Kanunun 4, 5 ve 6 noı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

'Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

NOT : Bu tasarı 13 . 2 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10, 17, 20, 27 . 4 . 1970 tarihli 67, 71, 72 ve 74 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 106) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 8 . 5 . 1970 

Esas No. : 1/198 
Karar No. : 9 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 27 . 4 . 1970 tarihli 74 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, «Millî Eğitim Bakanlığı merkez kuruluş ve görevleri hakkında 2287 sayılı Kanunun 
•1, 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun» tasarısı, Komisyonumuzun 7 . 5 . 1970 
tarihli toplantısında Millî Eğitim Bakanı ve diğer ilgililerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere 
olundu. 

Tasarının gerekçesinde de ifade olunduğu üzere; Eski Şûra uygulamalarında sınırsız olan 
üye sayısı bu defa daha verimli çalışmalara imkan verebilecek surette azaltılmakta; tabiî üye-
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lik, seçimlik üyelik, davetli üyelik ve müşahitlik ihdas edilmek suretiyle kuruluşa denge ve ahenk 
getirilimeikte ve toplantıların yılda en az bir defa yapılması ve daimî bir büro kurulması suretiyle 
de Millî Eğitim Şûrasına müesseriyet ve devamlı! d-. kazandırılmaktadır. 

Yeni bir malî külfet .getirmiyen aksine üye Kayısının sınırlandırılması dolayısiyle Şûra gider
lerini azaltan tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiş ve Millet Meclisi metni aynen kabul edil
miştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

'Bu kanunda Başkan 
ve Sözcü 
Kastamonu 

31. Çamlıca 

Bolu 
A. Yılmaztürk 

Kâtip 
Sivas 

Muhalefet Şerhi eklidir. 
H. ÖztürJc 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Dener 

Ağrı 
S. Türkmen 

Kars 
31. Ha zer 

Bitlis 
0. Küriimoğlu 

Konya 
31. Varisli 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuzdur. 

S. Karaman 

2287 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde yapılan değişikliğe ait 

MUHALEFET ŞERHİ 

Bu maddede değişiklikle Millî Eğitim Şûralarında gerekli elastikiyet yok edilmiştir. Merkez 
örgütünden 40 kadar üye ve yine üniversite ve eğitim fakültelerinden 12 üye seçimsiz tabiî üye 
olarak alınmıştır. Ayrıca, 15 kişilik bakana tanınan davet edilecek üye ile 65 kişilik bakanın siyasi 
etkisinde olan üye sağlanmış olacaktır. Ayrıca, Eğitim enstitüleri, Yüksek Öğretmen Okulu ve 
Yüksek İslâm Enstitüsünden seçilecek ikişer öğretmen veya idarecinin de teklif edilenler içinden 
Bakanlık Müdürler Komisyonunca seçilecek 8 kişi ve yine ortaokul, lise, İlköğretmen Okulu, Tica
ret Lisesi, Teknisyen Okulu, Sanat Enstitüsü. Kız Sanat Enstitüsü, Otelcilik Okulu ve İmam - Hatip 
Okulu gibi müesseselerden seçilecek ikişer kişinin de Bakanlık Müdürler Komisyonunca seçilmiş 
olması 20 kişilik üye üzerinde de bakanlıkça etkili olunduğu güz önünde tutulunca 85 kişi üzerinde 
bakan ve merkez örgütü tamamen etkili demektir. 

Böylece, 140 kişi tahmin edilen Şûra üyelerinin % 65 i üzerinde bakan dolaylı olarak etkili 
olacaktır. Çıkacak sonuçlarda tarafsız, demokratik ve adalete uygun bir gerçeği sağlamaya bu 
oran engel olacaktır. Ayrıca, 150 bin ilkokul öğretmeninin Şûrada S öğretmenle temsil edilmekte
dir ki, bu oransızlık adalete uygunsuzluğun açık bir örneğidir. Yine orta ve meslekî öğretimin on 
ayrı dalından alman ikişer öğretmenle branşlarla ilgili sorunların çözülemiyeceği. hiç değilse her 
branşı temsil eden bir veya iki öğretmenin bulunması zorunluluğu vardır. Kanun tasarısında bu 
gerçeğe de yer verilmemiştir. 

Ayrıca, üye sayıları 40 bin veya 70 bini.bulmuş meslekî sendikalardan da yalnız birer üye alın
masının kanunda yer alışı da hatalıdır. 

Daha önemli bir gerçek de Şûraya katılacak maliyeci, ekonomici ve mülkî idareciler için bir 
kayıt konmamıştır. Bunun da konması gereklidir. 

Hüseyin Öztürk 
Sivas Senatörü 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1437) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 12 . 5 . 1970 

Esas No. : 1/1098 
Karar No. : 65 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 . 4 . 1970 tarihli 74 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Millî Eğitim Bakanlığı merkez kuruluş ve görevleri hakkında 2287 sayılı 
Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı Komisyonumuzun 
12 Mayıs 1970 tarihli 15 nci Birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları hal
de tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 1946 yılında mevcut eğitim ve öğretim kurumları göz önünde tutularak tesis edil
miş olan Millî Eğitim Şûrasının, bugünkü eğitim, öğretim, ilim, kültür ve meslek kuruluşları
nın temsilcilerinden kurulmasına imkân sağlamak amaç iyi e hazırlanmış bulunmaktadır. 

Mevcut kanunda, Millî Eğitim Şûrasının görev ve yetkileri, Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
ve görevlerinin bütünlüğü içinde mütalâa edilmiş bulunduğundan, tasarıda Şûranın görev ve yet
kileri ile ilgili maddeler üzerinde her hangi bir değişiklik düşünülmemiş; sadece, kuruluşla ilgili 
olup daha önce 10 . 6 . 1946 tarih ve 4926 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 4 ncü madde ile, 
toplantılar ve gündemle ilgili olan 5 ve 6 ncı maddeler, bugüne kadar görülen aksamalar ve nok
sanlar dikkate alınarak yeniden tedvin edilmiştir. 

Tasarı ile, eski Şûra uygulamalarında sınırsız olan üye sayısı, daha verimli çalışmalara imkân 
verecek surette azaltılmakta; tabiî üyelik, davetli üyelik, seçimli üyelik ve müşahitlik ihdas edil
mek suretiyle kuruluşa denge ve ahenk getirilmekte, Şûra gündemi ile ilgili konularda eğitim 
ve kültür alanlarında tanınmış kurum ve kişilerin Şûraya katkıda bulunmaları sağlanmakta; top
lantıların yılda en az bir defa yapılması ve daimî bir büro kurulması suretiyle de Millî Eğitim 
Şûrasına müessiriyet ve devamlılık kazandırılmaktadır. 

Yukarda özetle arz edilen hususları ihtiva eden tasarı, Komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan ve Sözcü 
Ankara Ankara Edirne Kütahya 
Y. Köker 1. Yetiş M. N. Er geneli İ. E. Erdinç 

Malatya Tabiî Üye Trabzon Urfa 
N. Akyurt S. Özgür A. Ş. Ağanoğlu İ. E. Karakapıcı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1437) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez 
kuruluş ve görevleri hakkında 
2287 sayılı Kanunun 4, 5 ve 
6 ncı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğitim 
Bakanlığı Merkez Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunun 4, 5 ve 6 ncı mad
deleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 
Madde 4. — Millî Eğitim Şû-

rası asa ğıdaki yazılı üyelerden 
kurulur; 

A) Ta.biî üyeler; 
a) Millî Eğitim Bakanlığın

dan : 
Millî Eğitim Bakanı, 
Müsteşarlar ve Yardımcıları, 
Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanı, 

Teftiş Kurulu Başkanı, 
Gündemle ilgili konularda Ta

lim ve Terbiye Kurulunca gö
revlendirilecek üç Kurul üyesi, 

Gündemle ilgili konularda 
Bakanlık Müdürler Komisyo
nunca görevlendirilecek üç Ge
nel Müdür veya Daire Müdü
rü, 
Gündemle ilgili konularda 

Teftiş Kurulunca görevlendiri
lecek üç Bakanlık Müfettişi, 

Hukuk Müşaviri, 
Memleketimizin coğrafi böl

geleri dikkate alınmak sureti 
ile Bakanlık Müdürler Komis
yonunca görevlendirilecek ye
di Millî Eğitim Müdürü, 

b) Üniversitelerden : 
Üniversite Rektörleri, 
Eğitim Fakültesi Dekanları, 
c) Devlet Plânlama Teşki

lâtından : 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez 
kuruluş ve görevleri hakkında 
2287 sayılı Kanunun 4, 5 ve 6 
ncı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 ııci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez 
kuruluş ve görevleri hakkında 
2287 sayılı Kanunun 4, 5 ve 6 
ncı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 ııci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1437) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Plânlama Müsteşarı, 
Sosyal Plânlama Dairesi Baş

kanı, 
B) Seçimle gelen üyeler : 
a) Üniversitelerden : 
En az dört Fakültesi bulu

nan üniversitelerden seçilecek 
birer Üniversite temsilcisi, 

Eğitim Fakültelerinden veya 
Eğitim Kürsüsü veya Bölümü 
bulunan Fakültelerden seçile
cek birer Fakülte temsilcisi, 
b) İlköğretimden : 
Son iŞûra döneminde 4357 

sayılı Kanunun 5 nci maddesi
nin (A) bendine göre «üstün 
başarılı» sayılmış olan köy öğ
retmenleri, kasaba ve şehir öğ
retmenleri ve ilköğretim mü
fettişlerinden her valilikçe tek
lif edilecek birer aday arasın
dan memleketimizin coğrafi 
bölgeleri de dikkate alınması 
suretiyle Bakanlık Müdürler 
Komisyonunca, bu Komisyo
nun tesbit edeceği esaslara gö
re, seçilecek beş köy veya bu
cak öğretmeni, üç şehir veya 
kasaba öğretmeni, üç ilköğre
tim müfettişi, 

c) 'Genel, meslekî ve teknik 
ortaöğretimden : 
Son ıŞûra döneminden, 1702 

sayılı Kanunun 18 nci madde
sine göre «takdirname» ile tal
tif edilmiş öğretmen veya ida
reciler arasından aşağıdaki 
okul tiplerinin her birini tem
sil etmek üzere, Bakanlık Mü
dürler Komisyonunca, bu Ko
misyonun tesbit edeceği esas
lara göre seçilecek ikişer üye : 

Ortaokul, lise, ilköğretmen 
Okulu, Ticaret Lisesi, Teknis
yen Okulu, Erkek Sanat Ensti
tüsü Kız Sanat Enstitüsü Otel-

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Cumhuriyet Senatosu (Bütçe ve 
Plân Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

O. Senatosu (S. Sayısı : 1437) 



— 6 -

Millet (Meclisinin kabul ettiği 
metin 

cilik Okulu ve İmam - Hatip 
Okulu. 

ç) Eğitim Enstitülerinden 
öğretmenler kurulunca teklif 
edilecek birer aday arasından 
Bakanlık Müdürler Komisyo
nunca seçilecek iki öğretmen 
veya idareci, 
d) Yüksek öğretmen okul

ları öğretmen kurullarınca tek
lif edilecek birer aday arasın
dan Bakanlık Müdürler Komis
yonunca seçilecek iki öğretmen 
veya idareci, 
e) Erkek Teknik, Kız Tek

nik, Ticaret ve Turizm Yüksek 
Öğretmen Okulları ve Tatbikî 
Güzel Sanatlar Okulu öğretmen 
kurullarınca seçilecek birer öğ
retmen, 

f) Yüksek Mâm Enstitüle
ri öğretmenler kurulunca tek
lif edilecek birer aday arasın
dan Müdürler Komisyonunca 
seçilecek iki öğretmen veya 
idareci, 

g) İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademilerarası Kurulca 
seçilecek iki temsilci, 
h) Devlet Güzel Sanatlar 

Akademisince seçilecek bir tem
silci, 

i) Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademilerarası Kurul
ca seçilecek iki temsilci, 

ı) Devlet Konservatuvarın-
ca seçilecek iki temsilci, 
j) Özel okullarca seçilecek 

üç temsilci, 
k) Son kongrelerini (normal 

şekilde yapmış olan çeşitli öğ
retmen dernekleri Federasyo
nu, Konfederasyonu ve sendi
kalarından kayıtlı üye sayıları 
en fazla olan üç kuruluştan 
kendilerinin gösterdikleri birer 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1437) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

temsilci ile, bunun dışında ka
lan diğer meslekî kuruluşlar 
arasından Bakanlıkça kur'a ile 
tesbit edilecek üç temsilci, 

1) Millî Eğitim Bakanlığı
na bağlı müzeler, kütüphaneler 
ve halk eğitimi başkanlıkları 
elemanlarından son Şûra döne
minde «takdirname» ile taltif 
edilenler arasından, Bakanlık 
Müdürler Komisyonunca bu 
Komisyonun tesbit edeceği esas
lara göre seçilecek ikişer üye, 

Şûraya seçimle katılacak üye
ler üç yıl için seçilirler, yapıla
cak seçimlerde asli üye sayısı 
kadar da yedek üye seçilir. Dö
nem içinde görevlerinden ayrı
lan üyelerin sürelerini yedek 
üyeler tamamlarlar. 

C) Millî Eğitim Bakanı ta
rafından davet edilecek üyeler: 

a) Gündemdeki konularla 
ilgili resmî veya özel ilmî ku
rumlardan en çok beş üye, 

b) Meslekten veya meslek 
dışından gündemdeki konular
la ilgili en çok on üye, 

Davetli üyelik yalnız davet 
olunulan toplantı içindir. 
Millî Eğitim Bakanı, ilgili 

diğer bakanlıklar ile çeşitli ku
ruluşlardan Şûraya müşahitler 
davet edebilir. 
Madde 5. — Millî Eğitim Şû

rası, Millî Eğitim Bakanının 
daveti üzerine normal olarak 
yılda bir defa 1 Haziran - 1 
Ekim arasında tesbit edilecek 
bir tarihte toplanır. 

Olağanüstü hallerde Bakan, 
Şûrayı toplantıya çağırabilir. 
Millî Eğitim Bakanı Şûranın 
tabiî Başkanıdır. Şûra yıllık 
toplantısının ilk oturumunda 
ayrıca, toplantıları idare etmek 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonunum kabul 

ettiği metin 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1437) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

üzere, Bakanlık Merkez Kuru
luşunda görevli üyeler dışında 
iki başkanvekild seçer. 

Şûra üye tamsayısının en az 
üçte ikisi ile toplanır ve karar
lar üye tamsayısınla salt ço
ğunluğu ile verilir. 

Şûranın gündemi Talim ve 
Terbiye Kurulunca tesbit edi
lir. Gündem ile o devre Millî 
Eğitim çalışmaları hakkında 
hazırlanacak rapor Ve gerekli 
dokümanlar toplantıdan en geç 
bir ay önce üyelere gönderilir. 

Şûra üyelerinin gündem dışı 
teklifleri Şûra tarafından ka
bul edildiği takdirde, gelecek 
Şûra gündemleri için incelen
mek üzere Bakanlığa sunulur. 

Madde 6. — Millî Eğittim Şû
rası yönetim ve yazı işleri sek
reterlik hizmetleri, Talim ve 
Terbiye Kurulu üyeleri arasın
dan, Bakanlıkça tâyin edilecek 
bir Genel Sekreter tarafından 
idare edilen Şûra Daimî Büro
sunca yürütülür. Bu Büro, Ta
lim ve Terbiye Kurulu Başkan
lığına bağlıdır. Genel Sekreter 
Şûranın tabiî üyesidir. 
Şûra kararları en geç üç ay 

içinde Bakanlıkça yayımlanır. 
Bakan tarafından tasdik edi
len Şûra kararları, Bakanlık 
Tebliğler Dergisinde ilân olu
nur. 

Şûra dokümanları Şûra üye
lerine parasız gönderilir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu 
Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

ıCumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ııcü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

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

*>&<.* 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1437) 


