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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer 
Lûtfi ıBozcalı ve arkadaşlarının, Diyanet İşleri 
Reisliğinin teşkilât ve vazifeleri .hakkındaki ka
nun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi ıgereğin-
ce gündeme alınmasına dair önergesi okundu. 
Komisyonlar seçimli Kasım ayında yenilenmiş ve 
45 günlük 'müddet de henüz ıgeçmemiş îbuLundu-
ğundan hu hususta her hangi 'bir işlem yapılamı-
yacağı Başkanlıkça Ibildirildi. 

Kars vilâyetinin İğdır ilçesinde 5 Eylül 1962 
tarilhinde vukuibulan deprem dolayısiyle mahal
linde inceleme yapmak üzere ıgörevlendirilen 5 
kişilik Millet Meclisi Heyeti raporu tokundu, bilgi 
edinildi. 

X ve XI nci Dönem T. ıB. M. (Meclisi üyeleri
nin ödeneklerinden mütevellit T. JC. Ziraat Ban
kası ve Maliye Vekâletine olan (borçlarının 10 yıl 
faizsiz taksite bağlanmasına ve talhakkuk etmiş 
faizlerinin (kaldırılmasına ait kanun teklifinin 
ikinci defa oylamasında da aranılan yetersayı el
de edilemediğinden 'oylamanın gelecek (Birleşim
de tekrarlanacağı Ibildirildi. 

Diyarbakır Milletvekili Hilmi (iüldoğan'm, 
kadrosuzluk yükünden terfi edemiyen Cumhuri
yet savcısı ve ihâkim adedine dair sorusuna, Ada
let Bakanı Abdüllhak Kemal Yörük, 

Kastamonu Millletvekili ıSaibri Keskin'in, Kas
tamonu ili ve ilçelerinde, kuraklık sefbebiyle, ek
tiği 'tohumu dalhi elde »edememiş olan vatandaş
lara buğday tevzi ^edilmesinin düşünülüp düşü

nülmediğine dair sorusuna, Ticaret Bakanı Muh
lis Ete, 

İsparta Milletvekili Ali İhsan İBalım'ın, he
kimliğin sosyalizasyonunda pilot •bölge olarak se
çilen Muş ilinde şimdiye kadar ne gilbi faaliyette 
'bulunulduğuna ve 

Devlet hastane ve sağlık merkezlerinin [mesai
lerinin, ilmî yönden, kontrol edilip edilmediğine 
dair sorusuna, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu, 

Antalya Milletvekili Iihsan AJtaöv'ün, ithal ko
talarından ithalât yapmak için tüccar olmak 
mecburiyeti olup olmadığına ve 'Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârlar Konfederasyonu 'emrine, son üç 
kotadan, ne kadar tahsis yapıldığına dair soru
suna, Ticaret Bakanı Muhlis Ete, 

•İsparta Milletvekili Ali 'Hhsan İBalım'ın, Dev
let hastanelerinde kaç eczacı kadrosu olduğuna 
ve Ibunİardan kaçının münhal (bulunduğuna dair 
sorusuna, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yu
suf Azizoğlu, 

Tokat Milletvekili Mehmet IKazova'nm çeşitli 
tarım aletlerinden, çiftçilerimizin Ibu seneki eki
mi için, ne gihi yardım düşünüldüğüne dair so
rusuna da, 'Tarım Bakanı Mehmet llamen cevap 
verdiler. 

384, 405, 419, 426, 428, 434, 436, 437, 442, 446, 
448, 449, 450, 451, 452, 455,456, 459, 460, 462, 463 
sayılı sorular ilgili Bakanlar, 

422, 423, 425, 429, 430, 431, 432, 483, 439, 440, 
441, 447, 457, 45'8, 461, 464 sayılı sorular da, so-
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ru saJhipler'i Genel Kurulda .hazır (bulunmadıkla
rından, gelecek Birletilme bırakıldı. 

İstanbul Milletvekili İReşiıt Ülker'in, üniversi
te ve yüksek okullara, giremiyenler için ne gibi 
tedbirler alındığına ve ıgece üniversitesi ile gece 
yüksek okulları açılması /hakkında ne ,gibi çalış
malar olduğuna dair 'Millî Eğitim Bakanından, 

Afyon Karalhisar Milletvekili Veli Başaran'm, 
Afyon Karalhisar'in ıSandıklı ilçösi Polis Karako
lumda bir vatandaşa işkence edenler (hakkında ne 
gibi (bir işlem yapıldığına 'dair -İçişleri Bakanın
dan, 

istanbul Milletvekili üeşit Ülker in, İstanbul 
Belediyesi imar Müdürlüğü tarafından, inşaat 
projelerinin müracaat tarihinden itilbaren 1 ay 
geçmedikçe tasdik edilemiyeeeği Ibakkında 'bir ka
rar alındığının doğru olup olmadığına dair İçiş
leri Ve imar ve iskân Bakanlarından, 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul'
un, muhtelif yerlerinde açıkta akan ve etrafa 

Sözlü sorular 
1. — Bolu Milletvekili Ahmet Oakma'k'm, 

Ağır tonajlı kamyonlara fabrika tonajından <çok 
dallıa düşük rulhsat ve plâka verilmesi hakkındaki 
tutumun düzeltilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair sözlü soru önergesi, içişleri Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/75) 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ve
rilmek üzere 1962 yılı bütçesine konulan ödene
ğin tamamen ödenip ödenmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Maliye Bakanlığına (gönderilmiştir. 
(.6/476) 

Teklifler 
1. — Cumlhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Mehmet Ünaldı'mn protestoların ıhukuki netice
lerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/357) 
(Adalet, Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

2. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un 
Maliye Vekâleti kuruluş ve '.görevleri hakkın
daki 2996 ısayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve Ibu kanuna (bâzı maddeler 
eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla '6347 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinde ve 3ı656 sayılı 

mikrop saçan dere ve lâğımlar (hakkında ne düşü
nüldüğüne dair Bayındırlık, içişleri ve Sağlık ve 
Sosyal Yardim Bakanlarından, 

Gaziantep Milletvekili Ali 'İhsan Göğüş'ün, 
tekzip hususunda görevini kötüye kullanmış (bu
lunan Ankara ikinci Sullh 'Ceza (Hâkimi (hakkında 
ne gibi (bir işlem yapıldığına dair Adalet Baka
nından, olan «Özlü (soruları, soru sahipleri ikinci 
defadır 'birleşimde hazır (bulunmadıklarından, 
düştü. 

7 Aralık 1962 Cuma günü saat .15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başfeanvekili Balıkesir 

Mekki Keskin M. Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 

3. — Kastamonu Milletvekili Ali ûzdikmen-
li'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında çalışan 
hükümlülerin (gündeliklerinin artırılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru önerge
si, Adalet Bakanlığına (gönderilmiştir. (6/477) 

Yazılı soru 
1. — Afyon Karahilsar Milletvekili ıŞevki Gü

lerin, İbir göreve vekâleten atananlarda aranıla
cak şartlara ve verilecek vekâlet ücretinin mikta
rına dair yazılı 'soru önergesi, Maliye Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/213) 

Kanuna (bağlı cetvellerde tadilât yapan 6991 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili ile bir 
madde ilâvesi Ihakkmdaki kanun teklifi (2/358) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 

:î. — 1962 yılı Bütçe Kanununa Ibağh (A/2) 
işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 'kar
ma bütçe komisyonu raporuna dair Cumlhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyton Başkanbk-

2. — GELEN KAĞITLAR 
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M. Meclisi B : 14 7 . 12 . 1962 O . 1 
l an Itezkereleri (ıM. ıMecliısi 1/251, C. Senatosu 
1/117) (Gündeme) (ıS. Sayısı: 7) [Dağıtma ta
rihi: 5 .12.1962] 

4. — 1962 yılı Bütçe Kanununa Ibağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve teklifleri ve karma ıbütçe komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet iSenato'su ve karma 
Bütçe Komisyon (başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/312, 2/334, 2/347, O. Senatosu 1/118) 
(Gündeme) (IS. Sayısı: 8) [Dağıtma tarihi: 
5 .12 .1962] 

Ç. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Ibüt
çe Kanununa hağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma (Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum-' 
huriye't Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/318, C. 
Senatosu 1/121) (Gündeme) (S. Sayısı: 9) [Dar 
ğıitma tarihi: 5.12.1962] 

6. — Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Ka
nununa ıbağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişik

lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyon haşkanlıkları tezkereleri 
(ıM. Meclisi 1/315, C. .Senatosu 1/120) (Gün
deme) (S. iSayısi: 10) [Dağıtma tarihi: 5 . 1 2 . 
1962] 

7. — 1962 iyili Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/314, C. Senatosu 
1/119) (Gündeme) (ıS. Sayısı: 11) [Dağıtma 
tarihi: 5 .12 .1962] 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 

8. — Tarım Bakanlığına 'bağlı (bâzı okul ve 
kurumların idaresi hakkındaki 29 . 5 .1962 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kaJbul olunan metni ve Cum
huriyet ıSenatosunun değiştirişi (M. Meclisi 
1/161, C. (Senatosu 1/77) (Plân Komisyonuna) 

B Î R Î N C İ O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Rıza Polat (Ağrı) 

BAŞKAN — Birleşimi .açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yıoklama yapılacak. 
(istanbul Milletvekillerine kadar yoklama 

yapıldı.) 

BAŞKAN — Kâfi çoğunluğumuz mevcuttur. 
müzakereye fbaşlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dışişleri Bakam Feridun Cemal Erkin'-
in, Türkiye'nin Avrupa Ortak Pazarına katıl
ması konusu ile ilgili açıklaması 

BAŞKAN — Gündem dışı mz istiyen Dışiş
l e r iBakan ı iSayın Feridun Cemal Erkin, bu
yurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKlN — İSayın B.aşkan, muhterem arkadaş
larım ; 

Müşterek Pazar'a kattılma (gayretlerimizde 
erişdiğimiz son safiha vesilesiyle bâzı açıklama
lar yapmak üzere huzurunuza çıkmış Ibulunuyo-
rum. 
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M. Meclisi B : 14 
Hatırlanacağı üzere Müşterek Pazara katıl- j 

inak üzere vâki ilk müracaatımız 1959 Temmuz 
ayında yapılmıştır. Aradan geçen üç seneden 
fazla zamandan beri Müşterek Pazar Komis
yon Heyetiyle, 6 resmî müzakere yapılmış ve 
ilgili devletler nezdinde sayısız teşebbüslerde 
'bulunulmuştur. 

1962 senesine girdiğimiz zaman karşılaştığı
mız durum, 1959 Temmuzunda Müşterek Paza
ra ilk müracaatı yapmış (olduğumuz tarihtekin-
den farklı değildi. Gerçekten, Müşterek Pazar 
teamüllerine göre, bu teşkilâtla iş birliği yap
mak için bir müracaat vukuunda, evvelemirde 
yapılacak iş birliğinin hangi esaslara istinad, ve 
hangi ıhukuki kadro içinde cereyan edeceği nok
talarının tesbiti gerekmektedir. 

1962 başında (bu zaviyeden Ihiçbir mesafe 
katedilmemiş durumda idik. iBiz ıbir gümrük 
•birliği ihdasını istiyor, Müşterek Pazar ise, Tür
kiye'nin içinde bulunduğu şartların elvermiye-
ceği mülâhazasiıyle bunu kabul etmiyordu. Hat
tâ 1962 başından evvel cereyan eden sıon müza
kerelerde, bize bir gümrük birliği fikrinden mu
ayyen bir müddet için uzaklaşılması, onun yeri
ne iktisadi, ticari ve malî sahalarda iş birliğini 
derpiş eden bir nevi ticaret anlaşması yapılma
sı resmen ifade edilmişti. 

Hakikat o idi ki, Türkiye'nin durumunun 
miisaMolmaması sebebiyle, gümrük birliğinin 
derhal talhakkuku ıgaıyrikabil iolsa dahi, bu bir
liğin, biç olmazsa, prensibini muhafaza etme
dikçe, Batı entegrasyon hareketleri karşısında, 
sadece, seyirci kalmaklığumız mukadder olacak
tı. Böyle bir âkibetin hudutsuz ve aşikâr tehli
keleri üzerinde durmaya lüzum görmüyorum. 

IBu zikrettiğim müzakerelerden sonra, biraz 
da memleketin Anayasa 'hazırlıkları ve sonra 
seçim meseleleriyle meşgul olması dolayısiyle 
Müşterek Pazar konusu aynı ısrarla takibedil-
imemiş ve yılbaşına bu ortam içinde girilmişti. 

Yeni sene ile birlikte ilgili Bakanlıklarımı
zın teknisyenleri ana gayemizi göz önünde tu
tarak mütaakıp müzakerelerde 'müdafaa edil
mek üzere, yeni bir tez hazırladılar. Bu tez 
Bakanlar Kurulunca tasvibedildi ve o tarihten 
beri de gerek resmî müzakerelerde, gerek 'her 
seviyede yapılan ikili temaslarda kuvvetle ve 
ısrarla müdafaa edildi. İBu tezin ana batlarını 
kısaca şöyle hulâsa etmek kabildir*: 

7 , 12 . 1962 O : 1 
Ana gayemiz, Avrupa iktisadi 'entegrasyon, 

ve bunu takibedeeek olan, siyasi entegrasyon 
hareketinin dışında kalmamaktır. Böyle bir ha
rekete, katılamamaklığm, ne demek olacağı ko
laylıkla 'anlaşılabilir. îktiısadi 'entegrasyona 
giden yol ise, gümrük birliğidir. Oümrük bir
liği, ve iktisadi entegrasyon, bugünden yarı
na, tahakkuk edehileoek normal hâdiselerden 
sayılamaz. Altılar bunu 'aralarında tahakkuk 
ettirmek için, 12 sene gibi, uzun bir müddet 
derpiş etmişlerdir. Türkiye'nin, içinde bulun
duğu iktisadi durumdaki bir Devlet için,: şüp
hesiz, bundan daha uzun bir müddete zaruret 
ve ihtiyaç vardır. Gümrük birliği, tahakku
kuna başlandığı günden itibaren, karşılıklı ve
cibeleri icabettinir. Memleketimizin durumu, 
bugünden itibaren bir gümrük birliğinin: ge
rektireceği bütün vecibeleri yerine getirebil
meye müsait bulunmamaiktadır. Bu bakımdan, 
intikal devresi diye, vasıflandırılan, ve karşı
lıklı vecibelerle, gümrük birliğinin tedricen ta
hakkukunu kapsıyan devrenin, bizim için da
ha birkaç sene sonra başlaması zarureti \ var
dır. Ancak altılarla işbirliği yapmak için, bu1 

birkaç senenin geçmesini beklemek de gizimi1 

için. mümkün değildir. İBu bakımdan altılarla 
derbal bir ortaklık anlaşması yapılması; bu an
laşmada, muayyen şartlar dâhilinde ve njuay-
yen bir müddet sonra, gümrük birliği intikal 
devresine geçileceğinin derpiş edilmesi;; vo 
'böylelikle, Türk 'ekonomisine1 gideceği istika
metin, gösterilmesi zarureti mevcuttur, ilntikaıl 
devresi bilfiil başlıyana kadar, Türkiye t eko
nomik istikrarını, ve plânlı gelişmeyi tahakkuk 
ettirmekten daha ileri gidecek, pek cüzi veci
beler tekabbül edebileceğine göre, 'altıların da, 
mukabil vecibeleri, muayyen bir hudut içinde 
ıkalmak durumundadır. Bununla beraber Tür
kiye'nin iktisadi! kalkınmasına yardımı eden 
'altıların, bu kalkınmanın en müJhim unsuru 
olan 'Türk ihracatının geliştirilmesi konusunda, 
Türkiye'ye müzahir olmaları ve hukuki imkân
ları sağlamaları, vazgeçilmez bir keyfiyettir. 
Bunun yapılabilmesi için, milletlerarası taah
hütlere ve bilhassa GATT Anlaşmasına ittiba, 
zarureti vardır. Binaenaleyh Ortaklık Anlaş
masının, GATT 'in muayyen hükümlerine isti-
nadeden bir metin, halinde ortaya çıkması i-cab-
etmektedir. 



M. Meclisi B : 14 7 . 12 . 1962 O : 1 
Ana hatları 'bu tarzda (özetlenebilecek olan 

tezimiz tesbit edilip Hükümetçe ta'svibolumduk-
tan sonra Mart ayından itibaren kesif bir çakış
maya girişildi. îlk hedefimiz müzakerelerin 
yeniden başlamasını temim etmek oldu. öerefc 
•altılar nezdinde, gerek Müşterek Pazar Komis
yonu nezdinde yapılan teşebbüsler neticesi, 
müzakerelere yeniden başlanması temin edildi. 

18 Haziranda başlayıp 22 Haziranda biten 
müzakereler gidildiği zaman bir yeni bir tez 
götürüyor, fakat Müşterek Pazar Komisyonu 
10-22 Nisıan 1961 müzakerelerindeki havayı he
men hemen tamamiyle muhafaza ediyordu. Ya
ni Gümrük Birliğine dayanan bir anlaşma ak-
tini katiyen kabul etmiyordu, iki heyet arasın
daki görüş farkı, takdir buyuracağınız üzere 
cidden genişti. Heyetimiz yeni tezimizi kuvvet
le müdafaa ve muhataplarını iknaa gayret sarf 
etti. Bu 18-22 Haziran müzakerelerinin bir baş
ka huususiyeti daha mevcuttur. Hakikaten 
Müşterek Pazar Nazırlar Konseyi aldığı bir ka
rarla müzakerelerde altılardan her birinin birer 
müşahidinin bulunmasını derpiş etmişti. Bu iti
barla heyetimiz sadece Müşterek Pazar Komis
yon Heyetini değil, müzakerelerde hazır bulu
nan müşahitleri de ikna zorunda idi. Filvaki 
müşahitler müzakereye katılmıyorlardı, ancak 
ileride Konseyin alacağı karar müşahitlerin iz
har edecekleri reyle yakından ilgili olduğu ci
hetle, onların mevcudiyetini her hangi bir mü
şahit gibi telâkki etmek mümkün değildi. 

Müşterek Pazar usullerine göre, Komisyon 
Heyetiyle yapılan her müzakereden sonra bir 
rapor hazırlanır ve muhtelif mercilerden geçe
rek Nazırlar Konseyine gelir, orada bir karar 
alındıktan sonra komisyona yeni salâhiyet ve
rilir ve müzakereler tekrar başlar. Nazırlar 
Konseyi iıse, mutaden, ayda bir defa toplanıp, 
çok yüklü bir gündemi tezekkür etmek duru
mundadır. 

Ağustos ayı Müşterek Pazarın tatil ayıdır. 
Şu halde müzakerelerin bir defa daha . uzun 
müddet sürüncemede kalmaması için behemehal 
Temmuz ayı içinde Nazırlar Konseyinden bir 
'karar alınması icabediyordu. Şu anda o günle
rin buhranını duyduğumuz endişeleri gayet iyi 
hatırlıyorum. Evvelâ, çok evvelden tesbit edil
miş olan gündeme Türkiye müzakereleri mad
desini koydurtmak, sonra uzun müddet evvel 

altıların terk etmiş oldukları gümrük birliği 
prensibini kabul ettirmek, dün Cumhuriyet Se
natosunda da arz ettiğim gibi, hakikaten bizim 
için saate karşı yarış mahiyet ve heyecanını ta
şıyordu. Hariciyeniz gerek müzakerelerden ev
vel altılar nezdinde, yüksek seviyede yaptığı
mız devamlı ve ısrarlı teşebbüsler, gerek bilfiil 
müzakere esnasındaki gayretler yolu ile bu iki 
hedefi de temin etti. Bu netice, diyebilirim ki, 
Müşterek Pazarla cereyan etmiş olan temasla
rımız esnasında, 'kaydedilen iki büyük başarı 
olmuş ve müzakerelerin bir dönüm noktasını 
teşkil etmiştir. Bu müzakereleri mütaakıp 
New-York'ta altıların Hariciye Nazırları ile 
yaptığım görüşmeler bende nihai netice husu
sunda yeni ümitler uyandırmıştır. Arz ettiğim 
karara istinaden, 8-12 Ekim tarihleri arasında, 
Türk Heyetiyle Müşterek Pazar Komisyonu He
yeti arasında cereyan eden müzakerelerde, gö
rüşmeler biraz evvel arz ettiğim temas üzerinde 
vu'kubulmu'ştur. Yapılacak Ortaklık Anlaşması
nın, gümrük birliğine müncer olması prensibi 
üzerinde, Nazırlar Konseyinde esasen evvelden 
mutabakat teessüs etmiş olduğu cihetle, müza
kerelerde, daha ziyade, Ortaklık Anlaşmasının 
istinadedeeeği hükümler, ve ticari [mübadelele
rin cereyan şekli üzerinde durulmuş, ve heyeti
miz bu mevzudaki noktai nazarımızı izah ve 
müdafaa eylemiştir. 

Müşterek Pazar Nazırlar Konseyinin, Kasım 
toplantısında, 8-12 Ekim müzakerelerinde ileri 
sürülen, noktai nazarımız tezekkür edilmiş ve 
Ortaklık Anlaşmasının istinadedeeeği hukuki 
temel, görüşümüze uygun bir şekilde, prensip 
kararma bağlanmıştır. Ancak, ticari münase
betler bakımından, Ortaklık Anlaşmasının ilk 
senelerinde tatbik edilecek usul hakkında, al
tıların her biri, kendi zaviyesinden, camiia da, 
bir bütün olarak, tetkiklerini ikmal edememiş 
olduğundan bu noktanın bir karara bağlanma
sı Aralık toplantısına talik edilmiştir. 

Nihayet, 3-4 Aralık tarihlerinde yapılan, 
Konsey 'toplantısında, bu mevzuu, görüşümüze 
çok yaklaşan bir şekilde, prensip kararma 
bağlanmış bulunuyor. 

Böylece, adım adım, bugünkü neticeye var
mış bulunuyoruz. Bu neticeyi 9 aydır devam 
elen kesif bir çalışmanın hak edilmiş bir mü
kâfatı telâkki etmekteyiz. Şimdi, varılan pren-
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sip karar lan çerçevesinde, hakiki mânasiyle, 
Ortaklık Anlaşmasının hazırlanm'ası müzakere
lerine başlanacaktır, önümüzdeki müzakerele-
r!im Ocak ayrni'n ikün'ci' yansmda başlaması bek
lenmektedir. 

Müşterek Pazara iltihakımız sahasında, sarf 
ettiğimiz gayretlerin birinci safhası, <bu suretle 
başarı ile neticelenmiştir. Bizi Batının entegras
yon hareketleri karşısında sadece seyirci kal
maktan kurtarmış olan bu neticeyi Yüksek Mec
lisinize tebşir etmekle çok büyük bir şeref ve 
iftihar duymaktayım. Hürmetlerimle arz ede
rim. (Alkışlar) 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 
geçen tutanak özeti hakkındaki demeci ile Antal
ya Milletvekili îhsan Ataöv'ün cevabı 

BAŞKAN — Sayın Göker, zaptı sabık hak
kında söz istemiş bulunuyorsunuz. Yalnız, sabık 
zabıt hakkında konuşmak üzere buyurun. 

MEHMET GÖKER (Kayseri) — Çok muh
terem arkadaşlarım, bir evvelki oturumda bir 
sözlü soru münasebetiyle bu kürsüden, Türki
ye'de kanunlar, tüzükler gereğince kurulmuş 
bir teşekkülün mensuplarını aşırı şekilde haka
ret eden, tezyif eden kelimeler kullanıldığı için 
söz almış bulunuyorum. 

Bahsi geçen sözlü soru arkadaşımız İhsan 
Ataöv tarafından sorulmuş ve Ticaret Vekili de 
bu sözlü soru münasebetiyle, Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârlar Konfederasyonuna tahsis edilen 
kotaların dağıtımı mevzuunda izahat vermiştir. 

İddiaları mevcut mevzuat içerisinde, mevcut 
vesikalar altında tamamiyle yalan ve iftiradan 
ibaret olduğunu ve hattâ soru sahibi arkadaşı
mızın verdiği izahat ve vesikalar sureti katiyede 
mahkemeye intikal etmemiş ve elde de mevcut 
bir ilâm olmadığı halde kıymetli Konfederasyo
nun 16 üyesine ve bir Başkanına «hırsızlar, sui-
istimalciler» - bu sözler aynen İhsan Ataöv arka
daşımız tarafından söylenmiştir, zabıttan oku
yorum. - Yine aynı arkadaş sözlerine devam ede
rek «ne mutlu bize ki, bir zamanlar bu kürsü
yü işgal eden şahıs, başkalarına buradan küf
retmiş, suiistimallerden, hırsızlıklardan dem 
vurmuş ve burada bulunan ve bulunmıyan bâ
zı 'kimseleri itham etmiştir. Şimdi bu şahısları 
hırsız olarak, suiistimalci olarak vasıflandırmak 
bize nasip oldu,» buyuruyorlar. 
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Arkadaşlanm, Konfederasyon mensuplarına1 

6, 7, 8 nci kotalar dolayısiyle yapmış oldukları 
tahsisler mevzuunda yapılmış olan bu konuş-; 
ma üzerine, uzunboylu tetkikat yaptım. Sayın; 
Ticaret Bakanı arkadaşımızın vermiş oldukları 
misaller üzerinde, maalesef tetkik ederek gelme
diğini, öğrenmiş bulunuyorum. 

Arkadaşımız bu mevzularda üç tane misal 
veriyor. Diyor ki... 

BAŞKAN — Sayın Göker, zaptı sabık hak
kında konuşunuz. 

MEHMET GÖKER (Devamla) — Zaptı sa
bık hakkında konuşuyorum. Geçen zabıtta mev-
cudolan yanlışlıkları düzeltmeye matuf olarak 
konuşuyorum. Geçen celse... 

BAŞKAN Efendim, zapta geçmiş olan 
hususlarda bir yanlışlık olup olmadığını be
lirtin, lütfen. 

MEHMET GÖKER (Devamla) — Eski zabıt-1 
larda, bu Meclisin içinde bulunmıyan ve şerefi
nin korunması 'bu Meclisin üyelerine mevdu olan 
bir arkadaşımız hakkında «hırsızlık vardır, sui
istimali vardır.» şeklinde yerli, yersiz isnatlar 
vardır. Bunların doğru olmadığının müdafaa
sı burada bulunan milletvekillerine; düşer. 

Hakikat şudur arkadaşlar; bin dolarlık jbir 
tahsis vardır. Bu tahsis Türkiye'ye gelmiş, fa
kat tamamiyle esnafın istediğinden bambaşka 
kilitler tahsis edilmiştir, serbest piyasaya dağı
tılmıştır, deniyor. 1 000 $ lık tahsisi yapılmış 
$3.01 pozisyon numaralı çanta ve bavul kilit
leri hakkında arkadaşımızın bahsettiği ortaklı
ğa müracaat yapılıyor; deniyor k i : Bu fabrika 
halen bana mal göndermiyor, bunların neden 
bana tahsisi yapıldı! 

Federasyon tamim yapıyor, gazetelere inti
kal ediyor (C. K. M. P. sıralarından, ne alâka
sı var?, sesleri.) 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Yanlış be
yanı izah ediyor arkadaşımız. 

MEHMET GÖKER (Devamla) — Zaptı sa
bıkta bu 1000 dolarlık kilit tahsisinden gelen 
malların, esnaf ve sanatkârların istediği kilit
lerden bambaşka markadan olduğu ve ayrıca 
<başka teşekküllere verildiği hakkında zabıtta 
beyan vardır. Halbuki tahsisin yapıldığı firma 
akreditifin açıldığını ve parasının yatırıldığını 
4 . 11 . 1962 tarihli gazeteden muttali olunca 
bunların Türkiye'ye ithal edilmesi için Federas-
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ycma, müracaat ediyor, Federasyon da kendi I 
firmasının itib an yönünden bu neşriyatın tashi
h i talep ediyor. 

jŞfayın Ticaret Vekilimizin de bunu zamanın
da fşhkik edip sahih malûmat vermesi icabeder-
4İ. 

Sayın Ataöv'ün ikinci .olarak mevzuubahset-
tiği kilitler Türkiyeı'ye gelmemiştir. Gelme
miş olan kilitlerin istihkak sahiplerine tahsis
leri yapılamaz, (Tamam tamam, sesleri) 

BAŞKAN — Riyaset takdir eder, efendim, 
müdahale etmşyin 

^ ^ (Devamla) — ikinci 
olarak fermuar mevzuunda, konuşmuşlardır. 
Konfederasyonun yaptığı tahsise istinaden 200 
bin dolarlık fermuar gelmiştir. Fermuarlar 
14 - 24 cm. olup, esnafın ihtiyacı 100 cm. lik 
fermuar gelmemiştir. Derler . Konfederasyona I 
bağlı terziler, ayakkabıcılar vardır. 200 bin I 
dolarlık fermuarın gelmiş olduğu iddiası doğ
ru değildir, arkadaşlar. Sadece iki 'bin dolar- I 
lık fermuar gelmiş ve zamanında yerine sevk 
edilmiştir. Terzilere ayakkabıcılara tevzii ya- I 
pılmıştır. • I 

Konfederasyonun mevcut idare heyetinin, I 
eski idare heyetinden alındıktan sonra ba- I 
kanlık «müfettişleri tarafından birçok defalar I 
teftişe tabi tutulmuştur; bu tefişlerde Konfe- I 
derasyon mensuplarının usulsüz, yolsuz tah- I 
sislerinden 4olayı bugün için adliyeye intikal I 
etmiş bir husus yoktur. (Soldan gürültüler.) I 

BAŞKAN — Zatıâliniz sadece zapta geç- I 
miş olan beyanların yanlış olup olmadığını I 
burada belirteceksiniz. Yoksa, siz, soru sahibi I 
ile ilgili Bakan arasında vukubulan tartışma- I 
lan tâyin durumunda değilsiniz. I 

Böyle devam ederseniz sözünüzü kesmek zo- I 
runda kalacağım efendim. I 

MEHMET GÖKER (Devamla) — Benim 
de elimde vesikalar sarih vesikalar vaırdlır. I 
(Soldan, gürültüleı.) I 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, Sayın I 
Göker, bu konuda daha fazla sadet dışına çık- I 
mayınız. Yalnızca zabıtlarda bir yanlışlık var I 
mı, yok mu diye tasrih C/diniz. i 

MEHMET GÖKER (Devamla) — Zabıt
larda kelime olarak ve mâna itibariyle yan- I 
lışlıklar vardır. Onları tasrih edeceğim. I 

Bugün Federasyonun başında bulunan zat, I 
en sıkışık günlerde dahi bu kürsüden mille- | 

7 , 12 . 1962 O : 1 
tin hürriyetini müdafaa eden, bu kürsüden 
haykıran ve zulme göğüs geren bir kimsedir. 
Bugün Federasyonu teşkil eden bir başkanla 
15 üye, Adalet, C. H. P., C. K. M. P., M. P. ve 
Y. T. Partisi olmak üzere bütün partilere men
sup iarkadaşlardır. 

Yani bu, karma bir teşekkül, karma bir 
idare, heyetinin yapmış olduğu tahsislerdir, 
yapmış olduğu tasarruflardır ve tamamiyle 
Türkiye esnafının, 1,5 milyon kişilik Türk es
nafının haklarını, hukukunu korumaktadır. 
Tahsisleri bu görüşün... 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum, Sayın 
Göker.. 

MEHMET GÖKER (Devamla) — Tahsisleri 
bu görüşün ışığı altında yapmaktadır. (Orta
dan, alkışlar.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
zaptı sabık hakkında ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Niçin efendim? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Zaptı sabık 

hakkında konuşan arkadaşımızın sözleri doğru 
değildir. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, size bir sataşma 
vâki olmuş olsaydı, ben kendim size söz vere
cektim. Ama, şahsınıza hiçbir zaman sataşma 
vâki olmamıştır. Bu bakımdan zaptı sabık 
hakkında konuşmak üzere söz vermek müm
kün olamıyacaktır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Zaptı sabık 
hakkında yapılan konuşmada yanlışlıklar var
dır, bunu düzelteceğim, açacağım. Onun için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız bu kısım için, buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yalnız bu 

kısım için konuşacağım. 
Muhterem arkadaşlar; gönül isterdi ki, muh

terem arkadaşımız, bizim çok kuvvetli olduğu
muz ve kendilerinin bulunmadığı bir celsede, 
gayet ağırbaşlı isim zikretmeden dile getirdiği
miz konuda, Hükümetle bir" yıllık Parlâmento 
hayatında % 100 mutabık olduğumuz bir konu
da, vekâleti uhdesine alarak, zaptı sabıkın ne' 
olduğunu anlamadan, yanlış bir yol tutmamış ol
sun. (O. H. P. sıralarından, bu mu açıklama ses
leri, bu mu zaptı açma sesleri.) Zaptı sabıkta 
hata demek, söylenmiş olan sözlerle zapta yazıl
mış olan sözler arasındaki î&r\ demektir. Söy
lenmiş sözleri dinlemiyen, henüz stenolarca tu-
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tulan zabıtları okumıyan bir arkadaşın zabıtta 
hata vardır demesi, bu sözlerden gocunanlarm, 
arkadaşımızı dolma tüfek halinde Meclise gön
dermesi, demektir. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Sayın Baş
kan, zaptı açmak böyle mi olur? 

BAŞKAN — (Sükûneti muhafaza edelim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, elimde Hükümetin beyanı vardır. Ge
çen birleşimde 'bulunanlar hatırlıyacaklardır : 
Hükümet adına konuşan Ticaret Vekili demiş
tir k i ; «Bakanlığıma pek çok ihbar gelmiştir, 
bunlardan üç dosyayı tetkik etmiş bulunuyoruz. 
Diğer dosyalar üzerinde iki memur, bir de ben
deniz meşgul oluyorum. Maalesef iddialar doğ
rudur. Neticeye ait fezleke hazırlanmıştır. Günü 
gelince icabı yapılacaktır.» Bu, Hükümetin ko
nuşmasıdır. 

Şu elimdeki kupürler gazetelerdendir. 
MEHMET GÖKER (Kayseri) — Hangi ga

zeteden... 
BAŞKAN — Sayın Göker, lütfen müdahale 

»etmeyin. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Senin hoşu

na gitmiyen gazetelerden... Bütün bunlar mat
buatta çıktı. Bir Federasyonun şahsiyeti mâ-
neviyesine iftira varsa, önce tekzip müessesesi
ni işl-etir, kendisine iftira edildiğini beyan 
eder, bu gazetede kendisini müdafaa ederek hay-
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siyetini korurdu. Ve arkadaşımız da,k^ı^g|iai 
müdafaa durumuna düşmezdi. 

Muhterem arkadaşlarım, ben, federasyon ida
re heyetinde çeşitli partilerden adamlar yar
mış, bunu düşünmem. Federasyon idare heye
tindeki arkadaşların hepsi benim partimden [ola
bilir, bunu da düşünmem. Ortada bir suistimal 
varsa (Abdullah Caner, sesleri) ben bunun üze
rinde dururum. Elimde 3 nüsha vardır, bu kon
federasyon, hukukan mevcut olmıyan kanun
lar muvacehesinde mualleldir. Böyle bir konfe
derasyonu arkadaşımız müdafaa etmek isterse, 
kendisine bu kürsüden ifade ediyorum, mfida-
faasmı yaptığı adamın suiistimallerini birer bi
rer delilleriyle ortaya dökeceğim, bir açık otu
ruma davet ediyorum. Burada sizleri nıeş-
gul etmek istemiyorum. Ne kadar büyük suiisti
mal yapıldığını, burada söytamiyeceğim. Yalnız 
Amerikan tahsisinden 2 milyon doların nasıl pi
yasaya çıkarıldığını isbat edecek durumdajygım. 
Bu itibarla yarası olan gocunur. Arkadaşları
mız toplantıda bulunurlar, konuşulan söjzleri 
dinlerler, ondan sonra zaptı sabık hakjpirıcl^ ko
nuşurlar. Yoksa dışardan ısmarlama olarajf'btu-
raya gelip konuşmazlar. 

Geçen birleşimde söylediğim ve zapta geçen 
bütün sözlerim Şeref payıma yazılacaktır,!Her 
zaman onunla iftihar ederim. (A. P. ve Y T. P. 
sıralarından alkışlar.) 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 23 arkadaşının, 10 ncu Dönem 
T. B, M. M. Âzalarının 1958 yılı borçlarına ait 
tahakkuk etmi§ faizlerin bonifi/ye edilmesi ile 
bu borçların on yıl taksite bağlanmasına, ait 
kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (2/251) (S. Sayısı: 361) (1) 

BAŞKAN — Kanun teklifinin üçüncü acık 
oylamasına geçiyoruz. 

Şimdi Ihangi ilden başlayacağımız hakkında 
kur'a çekeceğiz. Arkadaşlar, kutular «dolaştırı
lacaktır. Bu arada, kanun teklif ve tasarıları
nın sorulandan önce görüşülmesini İtazammun 

(1) 361 S, Sayılı basmayanı 3 . 12 . 1962 ta-
riMi 12 nri birUşim tutanağı sonundadn. 

eden bâzı takrirler vardır, 
ram. 

Bunları loku^uyo-

Saym Başkanlığa 
Kanun teklif ve tasarılarının sorulardan 

inee (görüşülmesinin oya arzını teklif edebim. 
Saygılarımla. 

Çorum 
Faruk Küreli 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kanun (teklif ve tasarılarının, âöglfji » o l a r 

dan evvel görüşülmesini arz ve teklif^e^ffrim. 

Ankara 
îhöanKöknel 

Millet Meclisi, tBaşkanUğma ,-r 
lıündemdeki kanun tekliflerinin «özlü Ü̂ OÜÜ-
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lardan önce konuşulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Bursa 
Sadrettin Çanga 

BAŞKAN — Tekliflerin hepsi aynı 'mahi
yettedir; kanun teklif ve tasarılarının sö'zlü so
rulardan evvel görüşülmesi hususunu oylarını
za sunacağım, efendim. 

TALÂT OĞUZ (ıMardin) — Efendim, tak
ririn aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — (Buyurunuz efendim. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlar, (günlerden, 'hattâ aylardan heri gün
demde (bulunan ve (bir türlü görüşülmesine im
kân olmıyan mulhtelif sorularımız mevcuttur. 
Bu soruların (görüşülmesi ve Ibir an etvvel müza
kere açılması, konuları itilbariıyle elzem ve za
ruridir. Bu itibarla 'sözlü soruların görüşülme
sine mütaallik talejbin kaibulünü ve kanun tek
lif ve tasarılarının önce igörüşülmesi teklifinin 
reddini talep ve rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kanun teklif ve taşanlarının 
sözlü sorulardan evvel igörüşülmesi teklifini 
•oyunuza arz ediyorum. Kalbul edenler... Kabul 
etmiyenler... Anlaşılmadı. 

Kanun teklif ve taşanlarının sözlü sorular
dan evvel (görüşülmesini kalbul edenler... Ka
lbul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Şimdi kanun teklif ve tasarılarının görüşül
mesine haşlıyoruz. 

2. — Muvazzaf subay ve askerî memurlara 
verilecek elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ile Millet Meclisi Büt
çe Komisyonu raporu (1/94) (S. Sayısı: 65 e 
ek) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu raporunu 
okutuyorum. 

(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Bu tasarı dalha önce Millet 

Meclisince reddedilmiş, daha sonra Senatoca 
kalbul edilmiştir. Mesele Anayasa hükmüne gö
re Bütçe Komisyonuna havale edilmiş ve Ko
misyon Senatonun kalbul ettiği tasarıyı benim
semiştir. Okunan bu benimseme raporu üzerin

di,) 65 e ek basma/yazı tutanağın sonunda-
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de ve kanun tasarısının tümü üzerinde söz isti-
yen var mı? Kanunun tümü üzerinde söz iısti-
yen »olmadığına göre maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

Muvazzaf subay ve askerî memurlara verilecek 
elbise Ve teçhizat hakkında 4608 sayılı Kanuna 

ek Kanun 

MADDE 1. — Bu kanunun neşri tarihin
den itibaren yeniden nasbıolunan subaylara, 
hazarda muvazzaf sınıfa nakledilen yedek su
baylara ve suibay sınıfına geçirilen lassutoayla-
ra Ibir defaya mahsus olmak üzere kılıfı yedek 
şarjörü, harbisi, tarifnamesi, iki talim mermisi 
ve yirmiheş aded iharfb mermisi ile birlikte «bi
rer aded ordu tipi tabanca verilir. 

(BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı? Olmadığına göre maddeyi oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
1 nci madde olduğu gibi kalbul edilmiştir. 

«GKBÇÎCÎ MADDE — 30 Ağustos 1959 tari
himden itibaren muvazzaf ,'sulbay nasibolunanlar 
da ıbirimci madde hükümlerinden istifade eder
ler. 

BAŞKAN — Geçici madde hakkında söz is
tiyen var mı? Söz istiyen olmadığına göre ge
çici maddeyi ojyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Olmadığına göre kanunun tümünü oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun 
tümü itibariyle kalbul edilmiş, tasarı kanunlaş
mıştır. 

3. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yilanlıoğlu ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rıfat öztürkçine ve 2 arkadaşının, Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
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olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin j 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin tadili ile değişik 8 nci maddesinin 
tadili hakkında kanun teklifleri ve Bütçe Ko
misyonu raporu (2/201, 2/223) (S. Sayısı : 283) 
(D 

BAŞKAN — Komisyonun rauorunu okutu
yorum. 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen?... 

Buyurun Sayın Yılanlıoğlu. 
ÎSMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Muhterem arkadaşlarım, kanun tekli
fimizi reddeden Bütçe Komisyonu raporunu 
dinlediniz. Bütçe Komisyonu raporunun ret 
gerekçesinin kifayetsiz olduğu meydandadır. 
Redde mesnet olan en kuvvetli delilleri; «Ge
rek Devlet Personel Dairesi Başkanının ve ge
rekse Maliye Bakanlığı temsilcilerinin verdiği 
izahat neticesinde, kanun tekliflerinin gerek 
bugünkü ibarem sistemini ve gerekse hazırlan
makta olan yeni personel statüsünü kökünden 
sarsacak şekilde olduğu, Devlet memurları ara
sındaki hiyerarşiyi ortadan kaldıracağı, ayrıca 
bütçeye de 300 milyon liradan fazla 'bir külfet 
tahmil eylediği hususları te'barüz etmiş bulun
duğundan kanun tekliflerinin kabulüne imkân 
görülmemiştir» deniyor. I 

Bir sözlü soruyla Başbakan Yardımcısının 
ifade 'buyurduğuna göre bu durumda haksızlı- I 
ğa mâruz kalan 3 338 memur kadrosuzluk yü
zünden terfi edememiştir. Eğer bu miktar doğ
ru ise gerekçede zikredilen 300 milyon lira ka
tiyen doğru olamaz. 3 338 memurun kadrosuz- I 
Tuk yüzünden terfi edememesinin sağladığı 
bütçe imkânı 'bu kadar büyük meblâğa Ibaliğ 
olmaz. Oluyorsa eğer bu kabîl memur miktarı 
3 338 değil, belki daha fazladır. Bu takdirde 
ise memurların kısmı âzami haksızlık ve ada
letsizlik tesiri altında huzursuzluk içinde de
mektir. 

Devlet hükmi 'bir şahsiyettir. Memuru Dev-

(1) 283 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

(Not : 2/152 sayılı teklif, teklif sahibince 
22.10.1962 tarihli 134 ncü Birleşimde geri alın
mıştır.) I 
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let hizmetine alırken «çalıştığın, vazifende liya^ 
kat gösterdiğin takdirde ben seni üç senede bir' 
terfi ettireceğim» diyor. Memur çalışıyor, fakat 
terfi müddeti geldiğinde, «kadrom yoktur, seni 
terfi ettiremem» diye memuru, baskı altında tu
tuyor ve âdeta zorla çalıştırmak yolunu tutu
yor. Böyle 'baskı altında, huzursuzluk içinde 
çalışan bir memur tam randıman ile çalışabilir 
mi, muhterem arkadaşlarım ? 

Hükümetin halka iyi bir şekilde hizmet ede
bilmesi için Hükümet mekanizmasını teşkil eden 
memurların huzur içinde çalışması şarttır. Eğer, 
Hükümetin bünyesinde adaletsizlik, haksızlık, 
huzursuzluk mevcudolursa böyle Ibir ifükümet 
halka faydalı olamaz. Bu bakımdan teklifimin 
Yüksek Meclis tarafından kabul edilmesi çok 
uygun olacaktır. Yüce Heyetinize muttali 'oldu
ğum bir 'haksızlığı gidermek için bu kanun tek
lifini hazırlıyarak getirdim. Karar Yüce Heye
tinizindir. Esasen bu gerekçede zikredildiği şe
kilde bu yekûn 300 milyon lira tutmaz. Devlet 
Personel Dairesi Başkanının izahatını Karma 
Bütçe Komisyonunda bendeniz de uzun uzun 
dinledim. Fakat yakında bu derde çare bulup 
memurlar arasındaki huzursuzluğu, adaletsizli
ği giderecek şekilde bir tedbir alınmamıştır ve 
bu husustaki hazırlık ilerlememiştir. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Faruk Küreli. 
FARUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem ar

kadaşlarım, müzakerenize arz edilmiş bulunan 
kanun teklifi, 4598 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desine bir fıkra ilâve edilmesine dairdir. 

Teklifin muhtevası ve müdafaasına geçme
den önce memur ile Devlet arasındaki (hizmet 
hukukunun espirisine dokunmak istiyorum. 
Doktrinde memurla Devlet arasındaki münase
bet iki sistemden birisine uyar : Bir memle
kette yâ objektif sistem yani «statü ve kanu
ni sistem» veyahut sübjektif, diğer mânasiyle 
«mukavele sistemi» dediğimiz ikinci bir sistem 
caridir. Mukavele sisteminde yani sübjektif 
sistemde, memurla Devlet arasındaki hak ve ve
cibeler bir mukavele ile tanzim olunur. Kanu
ni veya objektif sistem dediğimiz diğer sistem
de ise memurla Devletin karşılıklı hak ve veci
belerini statü veya kanunlar tanzim eder. Tür
kiye'de memurla Devlet arasındaki münasebet 
statü veya kanuni sistem dediğimiz sisteme bağ
lıdır. 
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ilimdi, 'hal böyle olunca, memurların hakla-

, ringan olan terfii kanunun tanzim etmiş olma
d ı lâzımdır. M#aş bakımından memurların du-
i mpm 1939 yılında meriyete girmiş bulunan 
3656 sayılı Kanunla tanzim edilmiştir. Ancak 
bu feanun 4598 sayılı Kanunla bir hayli tadile 
m^ruz kalmıştır. 4598 sayılı Kanunun 3 ncü 
Tflfoatidesi memurların terfi şartlarını tâyin eder. 
Burada deniyor ki, «bir memur muayyen bir 
derecede, bir kadroda üç sene bekler ve terfie 
lâyık olduğuna dair de âmirinden 'sicil alırsa 
•bir üst dereceye terfi ettirilir.» Bu maddeye 
dikkatlerinizi çekmek isterim. Kadro da bulun
ması lâzımdır diye bir şey yoktur. Tatbikatta 
ise memur bir kadroda üç sene çalışır, âmirle
rinden sicil alır, buna rağmen kadro yoktur di
ye .terfi ettirilmez. 

, Bizim teklifimizden maksadımız, temin et
mek istediğimiz husus şudur : Kadro bulunma
ması halinde bir memur dört üst dereceye ka
dar terfi edebilsin. 

Muhterem arkadaşlarım; bizim maaş mevzu
atımız yeni gelmiş bir hüküm değildir. 1939 yı
lında meriyete giren 3656 sayılı Kanun, o gün
k ü memur adedini ve kadro miktarını nazara 
alacak,, iki üst dereceyi esasen kabul etmiştir. 
Yani, 1939 dan bu yana, her hangi bir memur 
•bir kadroda, iyi sicil alıp üç senesini doldurduk-
tan;&pnj5a, kadro bulunmasa bile, iki üst derece
ye ka4ar terfi edegelmektedir. 

1944 yılında, 3056 sayılı Kanunu tadil eden 
4598 sayılı Kanunda bu hüküm yine muhafa
za edilmiştir. 

Şimdi, bizim teklifimizin, bu iki üst derece 
Jiaddini 4 dereceye çıkarmaktan başka bir.mâ
nası , yoktur, yeni bir külfet getirmiyor. 

Meselenin burasında memur statüsünü tan
zim, etmekle vazifeli Personel Dairesinin görü
şünü. işaret etmek isterim. 

; Başbakanlık Personel Dairesi bütün arkadaş
larımıza (Devlet Personel Dairesi rejimi hak
kında ön rapor) diye bir kitap dağıttılar. Bu 
bitabı okumuş olan arkadaşlar göreceklerdir ki, 
bir, meseleyi ele alıyor, tesbit ediyor, en sonun
da Personel Dairesinin istikbale muzaf düşün-
eeleri grupu altında ifade -ediyor. Bu kitabın 30 
neu sayfasında; (Terfi, üst dereceye tâyin ve 
üst derece aylıkları hükümleri) başlığı altında 
bir, hüküm var . Raporun 31 nci sayfasında, 
düşünceler mevcut. Şimdi burasını okuyorum. 
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«Âdil bir terfi sistemi ve memur morali ba

kımından tervici mümkün olmıyan bu durum 
bizzat personel sistemimizin asli bünyesi ile il
gilidir. Filhakika üst derece kadrosu bulmak 
için, Devlet dairelerinde devamlı bir gidip gel
me ve nakil hareketi, muayyen bir meslek gru-
pundaki yetişmiş ve tecrübeli elemanların veri
mini azaltmakta, hizmet bundan esaslı şekilde 
zarar görmektedir. Bu hal diğer birçok âmiller
le birlikte bizi, ister istemez esaslı bir reforma 
doğru sevk etmektedir. 

Kurulacak yeni personel rejiminde muhtelif 
hizmet grupları ve gruplardan her birinde muh
telif dereceler ve bu derecelerden herbiri için 
de ufkî kademeler ihdas edildiği takdirde, kad
rosuzluk yüzünden terfi edememek gibi bir du
rumla karşılaşılmayacaktır. Böylece zamana gö
re türlü karakterler arz eden arızî ve insicamsız 
tedbirler manzumesi bertaraf edilecektir.» 

Personel Dairesi bu mevzuda «ufki sistem» 
diye bir usul getiriyor. Muhterem arkadaşla
rım; ufki ve şakuli sistem, benim anladığıma 
göre şöyledir: Devlet, hizmetleri, hizmet kadro
ları itibariyle birtakım belli kadrolara bağlan
mıştır. Meselâ, bir Umum Müdür için 150 lira
lık kadro verilmiştir, yani Umum Müdür kad
rosuna gelecek bir insan, 150 liralık kadro ma
aşını iktisap etmiş olmalıdır. Bu âmme hizme
tinin kadrolarıdır. 

Bir de bunun dışında, her üç senede bir ter-
^i etmek suretiyle maddi durumunu yükselten 
maaş artması vardır. Burada ufkî dediğimiz 
sistem, bir memurun, makamını muhafaza etti
ği halde, maaşının artabilmesi durumudur. Ya
ni bir nvemur, maaşı artmakla beraber daha yük
sek bir mevkie ehliyet kesbetmiş ise, ona o ka
demenin kadrosu da verilecektir. Bu şakuli 
sistemdii'. Bundan sonra Personel 'Dairesince 
yapılacak ıslahatla, kadrosuzluk sebebiyle ter
fi edememek bahis mevzuu odımıyaea'ktır. Ufki 
sistemi izah ediyor. Bu tamamen bizim tekli
fimize uygundur. !Bir memur 60 liraya gelmiş
tir. !3 sene çalrşımış 70 liraya terfi edecek, fa
kat kadrosu 50 lira olduğu için terfi edemiyor. 
Buna 60 veya 70 liralık bir kadro vermek lâ
zımdır ki, terfi edebilsin. Biz bu durumu bi
raz daha hafifleten bir teklifle iaradaki bu iki 
derece farkını 4 dereceye çıkarıyoruz. Bizim 
teklifimiz Personel Dairesinin ufki! sistemine 
uygundur. 
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Şimdi Bütçe Komisyonu teklifimiz hakkın- I 

da şu üç no'ktada hulâsa edilebilecek mütalâa
da bulunuyor. Diyorlar ki, bu teklif kabul 
edilirse gerek 'bugünkü gerek gelecek barem 
sistemini altüst eder. 

Şimdi 'arkadaşlar, barem sistemi aıedir? Ba-
trem sistemi, Devlet memurlarının, maaşlı me
murların menşelerine göre hangi dereceden hiz
mete 'başlayacağı, nasıl terfi edeceği ve Dev
let memurlarının 'kaç dereceye ayrılacağını gös
terir. Esas kadrodan iki üst dereceye kadar 
terfi mümkün olduğuna göre, ben 'bu mevcut 
baremin altüst olabileceğine 'inanmıyorum. Na
sıl olur da barem al'tüst olur, ben bunu anla
mıyorum. Komisyon bunu lütfen izah 'buyu
rurlarsa minnettar kalacağımı. 

Yine deniyor ki, «Devlet memurları arasın
da hiyararşi altüst olacaktır.» yani demek olu- J 
yor ki, bir memur 90 liraya terfi ederse amir
leriyle arasında karışıklık olacaktır. Memur 
ile şef aynı derecede 'bulunurlarsa hiyerarşi mi 
olur arkadaşlar ?'Umum müdür, umum müdür 
muavini, şube müdürü gibi, o teşkilâtın husu
siyetine igöre tanzim edilmiştir. Şef durumun- I 
da olan bir memur 60 dan 80 e terfi ederse hi- I 
yerarşi bozulur mu arkadaşlar1? 

Yılanlıoğlu 'arkadaşımın işaret ettiği gibi, 
diğer bir husus olarak da malî porte meselesi 
ileri sürülmektedir. «Devlete 300 milyonduk 
bir külfet yüklenecektir»1 deniliyor. Birinci say
fada işaret ediliyor; 

Sabık Başbakan Yardımcısı Sayın Akif Eyi-
doğan, bir soruya verdiği cevapta, kadrosuz-* 
luk sebebiyle terfi edeımiyen 3 338 aded me
mur göstermiştir. Bunu ortalama olarak 4 
bin kabul etsek; memuriyet yapmış olan arka-
daşl'amm gayet iyi bilirler, '50 den 60 a terfi 
eden 'bir memurun maaşında 40 - 50 liralık bir 
fark olur. Tabiî, yukarı kademelerde daha 
fazla, aşağı kademelerde daha az.. Ortalama 
olarak 50 liralık 'bir fark olacaktır. Kabul ede
lim ki, 3 338 memur yerine, 700 fazlasiyle, 4 
bin olsun. Bu kanun meriyete girdiği takdirde 
(bir milyon lira külfet yükleniyor. Komisyo
nun işaret ettiği gibi 300 milyon değildir. Eğer 
komisyonun dediği gibi olsa, terfiden mütevel
lit her memurun eline 10 bin lira geçmesi lâ
zımdır. Görülüyor 'ki, arkadaşlar, komisyo
nun ileri sürdüğü sebepler teklifimizin reddi- J 
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ne kâfi 'ehemmiyette olmadığı gibi, te'küffimte 
Personel Dairesinin istikbale mıuzaî dü^ünoele-
rine de tamamen mutabıktır. 

Memurlar kendilerini işine tamamen vak* 
fetmiş insanlardır. Hizmet müddeti uzadıkça 
oradan ayrılmazlar ve işlerine dalha ço'k bağla
nırlar. Denebilir ki, memur durumunu beğen
miyorsa, kadrosuzluk dolayısiyle terfi edememek 
ıgiibi hususlar kendisince Ibir şikâyet sebebi ise, (bı
raksın ıgitsin. Olur mu arkadaşlar? Yirmi sene 
çalışmış Ibir memur (bırakıp gidebilir mi? Devlet, 
terfi ettirmemekle onu istismar ediyor demektir. 
Hakkını alamıyan -bir mıemur tferaıgatla çalışabi
lir mi? Buna imkân var mı arkadaşlar?... insan 
psikolojisi buna. müsait değildir. Bu durum âm
me hizmetlerini de zarardide etmektedir. Faraza 
Ziraat Bakanlığında yapılmış (bir bareme .göre 
falanca umum müdür kadrosuzluktan terfi ede
miyor, fakat Sanayi Bakanlığında "seksenlik kad
ro ıbıüup oraya gidiyor. Eski vazifesinde seneler
ce çalışmış, oraya alışmış 'bir insan masasını 'bıra
kıp ıgider ve onun masasına da, bir başkası, bir 
yenisi gelir. O masanın işini kavraymcaya kadar 
geçecek zamanı, Devlet hizmeti bakımından zarar 
olarak kaydetmek lâzımdır. Bir memur üç sene 
bekler; kadro yoktur denir ve terfi edemez. 6 se
ne ibekler, yine kadro yoktur, denir ve terfi ede
mez.. Hukukçu arkadaşlarım ıgayet iyi bilirler, 
(bu meselede Devlet Şûrasına dâva açmak da 
mümkün değildir. Biraz evvel arz ettim, 4598 sa
yılı Kanun 3 ncü maddesinde (Bir memur bir de
recede üç ısene hizmet eder, terfie lâyık olduğu 
sabit olursa terfi eder.) der ama, kadro yoktur 
terfi edemez ve Devlet Şûrasına başvuramaz; 
çünkü, ortada icranın bir tasarrufu yoktur ki, 
dâva açabilsin. Bu dâvayı da kaybeder, memur. 

Bu itibarla teklifimiz tamamen 'âmme hizmeti
ni verimli hale getirecektir. Terfi memurun ha
yatında mühim bir merhaledir. Hayalinde kâşa
neler kurarak ilerde yapacağı terfilere ümitle 
bağlanır. Ümitsiz olan personelin ıgördüğü hiz
metten hayır ıgelmez. 

Hulâsa olarak teklifimiz Personel Dairesinin 
ileriki görüşlerine uygundur. Komisyonun tek
lifi ciddî değildir. 

Sizlerden istirhamımız, binlerce onbinlerce 
memurun yüzünü ıgüldüreeek teklifimize müspet 
oy vermenizdir. 
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..- BAŞKAN — Buyurun, Sayın öızarda. ı 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — .Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Yüksek (huzurunuza geJtirilmiş .olan kanun tek
lifi birçok (bakımlardan içtimai faydalar sağlıya-
cak hükümleri ihtiva -ettiği halde, maalesef Bütçe 
Komisyonunca reddedilmiştir. 

Ancak ibu teklif dolayısiyl'e 'Bütçe Komisyonu
nun ıhazırlamış olduğu rapora derhal müspet rey 
kullanmadan evvel, bâzı (hususları yüksek ıttıla
ınıza arz etmekte fayda mülâhaza etmekteyim. 

IBu teklif; içtimai zaruretin tevlidetliği se
beplerle ve içtimai adaletin kısmen olsun temini 
maksadiyle hazırlanmış olmakla beraber, bozuk 
düzen çalışan düşük randımanlı Devlet 'mekaniz
masını memleket ve millet menfaatine daha düz
gün ive verimli çalışır hale igetirrnek »;ayesiııi de 
gütmektedir. 

IDövlet dairelerel erinde bugün müşahede edi
len kadro tıkanıklığını, daha doğrusu orta ve kü
çük dereceli memuriyetlere ait kadroların dondu
rulması suretiyle aynı seviyede salbit. tutulması 
neticesinde meydana gelen huzursuzluğun bir eşi
ne, 1944 senesine takaddüm idden yıllarda da ras-
lanmıştı. 'Devlet memurlarına ait Ikadroların, ter
fi sürelerini doldurdukça muntazaman terfile-
rine imkân «vermemesi sebebiyle 24 . 6 . 1 9 4 4 ta
rihinde meriyete girmiş olan 4598 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesi ile her memurun kendi kadrosun
da iki üst dereceye kadar terfi edebilmesi imkânı 
sağlanmıtş idi. IBu suretle muhtelif Devlet dairele
rinde kadro tıkanıklığının meydana getirdiği 
mahzurlar ıvu binnetice müddeti geldiği halde 
terfi edememiş olan 'memurların mağduriyetleri | 
önlenmiş idi. I 

Mezkûr kanunun meriyeti tarihinden 'bugüne 
kadar ıgeçen 18 yıllık uzun süre 'zarfında, bu ka
nunla sağlanmış olan yeni imkânlar, memurun 
kendi kadrosunda alabileceği iki üst dereceyi ih
raz etmiş olması Ve senelerden Iberi daha üst 'de
receleri 'beklemekte (bulunması itibariyle ortadan 
kalkmış idi. Yani bugünkü durum, teikrar .18 sene 
evvel çııkanfaıra 4598 sayılı Kanonun neşrine te-
kaddürn eden zamandaki durumun aynı oldu 

Filhakiika; vazifesinde kıdem, yapmış ve tec
rübesi artmış !bir Devlet mumıuMunun. idareye 
en' faydalı olabileceği çağlarda, kadrosunun I 
tııkaniması yiüzünden terfi ettirileimemesi gibi I 
gayritabiî gayriâdil bir durumla karşı karşıya I 
hu!hwm aktayız. Bu itibarla komisyonca redde- I 
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dilimiş olan İbu teklif, daha ziyade Devlet daire
lerinde kıdem yapmış, ilhtısas yapmış ve bulun
duğu vazifede kendisinden daha çok istifade 
sağlanabi I «ek. memurla rı ilglendirmelktedir. 
.Bu teklif, mfemurilamn ifa. ettiği vazifenin kad -
nosuruun yükseltilmesi imkânsız olduğu iaihvaiMe, 
yerin'iin. ve vazifesinin değiştirilmesine ihtiyaç;. 
kalmadan, yeni tahsisat istenmeksizin, malî im
kânlarım, müsaadesi rıisbetirıde, kendi kadro
sunda terfi ettirilmesi gayesini gütmektedir ki, 
bu imkânın sağlanması halinde, memurun men-
subolduğu daireye o işteki tecrübe ve bilgisi ile 
daha büyük menfaatler- sağlıyacağı aşikârdır. 
Esasen barem derecesi yükseldikçe kadro adedi 
azalmakta olduğundan, alt kadrolarda süresini 
doldurmuş; kıdem, ehliyet ve liyakatları ile 
her bakımdan terfi ve terfihe hak kazanmış olan 
memurların üst kadrolara nakli, mümkün alma
maktadır. Gerek bu imkânsızlık ve gerekse me
murdan kendi vazifesinde faydalanmak prensi
bi dolayısiyle bu durumun biran evvel ıslahı bir 
zaruret haline gelmiş bulunmaktadır. Bu mese
lenin hal tarzı da, kanaatimce 4598 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin tadili suretiyle aynı 
kadroda, iki yerine dört dereceye kadar terfi 
imkânının sağlanması ile mümkündür. 

Senelerden beri söylentisi yapılan Personel 
Kanununun yakında çıkacağı ve bu aksaklıkları. 
gidereceği yolundaki vaitlere artık pek itimat 
ve itibar edilmemektedir. Bu kanaatimizin aksi 
varit olsaydı, bu teklif Bütçe Komisyonunda 
reddedilecek yerde, yakında gelecek olan Perso
nel Kanunu ile 'birlikte mütalâa edilmek üzere 
bekletilmesi tercih 'olunurdu. Demek ki Perso
nel Kanununun bu dönemde çıkması ve tatbik 
mevkiine konması ihtimalden uzaktır. O halde 
binlerce! memurun ızdırabını daha fazla uzatmağa 
hakkımız olmamak ieabeder. Memura hâlâ sa
bır tavsiye etmek, onun müşkül durumundan an
lamamak ve çektiği acı ile istihza etmek olur ka-
naatmdayım. Diğer taraftan, bizim bildiğimiz 
ve şimdiye kadar söylenenlerden edindiğimiz inti
ba, gelecek olan Personel Kanunu, memurun du
rumunu kötüleştirmek değil, bilâkis ıslah etmek 
ve iyileştirmek amaclnı gütmektedir. Bugün için 

.yüksek huzurunuza, getirilmiş olan bu teklif de 
memurun durumunu kısmen ıslah ve iyileştirme 
gayesini güttüğüne göre, ancak gelmesi melhuz 
Personel Kanunu bir yardımcı ve hazırlayıcı ön 
tedbir olarak mütalâa olunabilir. 
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Bu sebeplerle Bütçe Komisyonu raporunun I 

reddine karar vermesini arz ve istirham ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Kadri özek. 
KADRÎ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka

daşlar; Ibu kanun tasarısını hazırlıyan arkadaş
lar çok mühim 'bir meseleye temas etmişlerdir. 
Burada konuşan arkadaşların da işaret buyur
dukları gibi; binlerce ehliyetli ve liyakatli me
murun kadrosuzluk yüzünden terfi ©demedikleri 
ve büyük zarara uğradıkları bir hakikattir. Bu 
zarar fiilî hizmette devam etmekte bulundukları 
bir zaman için iböyledir. I 

Bir de bu meselenin, emekliye ayrılan memur I 
cephesinden mütalâa edilmesinin de bir zaruret I 
olduğu kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, belki kadrosuzluk I 
yüzünden terfi edemiyen her hangi bir memur, I 
fiilen vazifesine devam ettiği bir sırada; işgal I 
etmekte bulunduğu maaş kadrosunun bir üst de- I 
recesinde maaş almasiyle, buradaki terfi farkı I 
belki pek hissedilmez. Ama, bu memur emekli
ye ayrıldığı zaman ve kadrosuzluk yüzünden bir- I 
kaç derece birden kayıbetmiş ise ve yine kadro I 
imkânları muvacehesinde birkaç üst dereceye ve
ya norma] birterfie sahibolmuş ise; kadrosuzluk I 
yüzünden terfi edemiyen bir memurun durumu- I 
uu nazarı itibara aldığımız zaman, aradaki fark I 
ciciden çok acı ve hüzün vericidir. I 

Diğer taraftan kadrosuzluk sebebiyle her de- I 
fasında birkaç sene beklemiş ise bu emeklilik I 
müddetinin dolacağı zamana kadar gecen'şu kad- I 
rosuzluk sebebini beklemek suretiyle, geçen müd- I 
deti hesaplarsak, büyük bir zaman işgal eder I 
ve memur normal terfi esası üzerinden kadro I 
alamamış ve birmetice emekliliğe, sevk edildiği 
halde, meselâ normal olarak terfi etmiş olsa idi, I 
100 lira ile emekliliğe ayrılması iktiza ederdi. I 
Ama, kadrosuzluk sebebiyle ve bu arada her 
kadro, her terfi süresince birkaç sene beklediği- I 
ni nazarı itibara alacak olursak, kendisinin 100 I 
lira maaşı asliyle değil, 60 lira maaşı asliyle I 
emekliye şevkine müncer olduğunu görürüz. I 
Şimdi, 100 lira maaşı asli ile emekliye sevk edi
len memurla, 60 lira maaşı asli ile emekliye sevk 
edilen bir memur arasındaki haksızlık ve sosyal I 
adaletle bağdaşamıya'n şu durumu mütalâa et
mek lâzımgelir. Bu ahvalde, demin de arz etti- I 
ğim gibi, memurlar fiilî hizmet gördükleri sıra- I 
larda bu aradaki farkı belki pek hissetmiyecek- | 
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lerdir. Ama emekliye ayrıldıktan sonra fiilî hiz
mette kaybettikleri sürelerin kendilerinin ve ile
ride ailelerinin alacakları maaşlara büyük tesiri 
olacağını ve fahiş bir haksızlığa mâruz kaldık
larını anlıyacaklardır. Bu itibarla kanun tasarı
sı, komisyonun almış olduğu menfi karara rağ
men Muhterem Meclisçe kabul edilirse devam 
etmekte olan büyük bir adaletsizlik ve haksızlık 
bertaraf edilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon, konuşmak lüzumu
nu hissediyorlar mı efendim? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA FENNÎ 
ÎSLÎMYELÎ (Balıkesir) — Konuşmak istiyo
ruz Sayın Başkan. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA FENNÎ 
İSLİMYELİ (Balıkesir) — Muhterem arkadaş
larım, Bütçe Komisyonu olarak, arkadaşlarımı
zın kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen me
murların 4 üst derece birden terfiini sağlamak 
üzere vermiş oldukları 8 ayrı kanun teklifini 
tevhidederek görüşmek lüzumunu hissettik. 

Bu 3 ayrı kanun teklifinin hususiyetlerini 
sizlere kısaca anlatmak isterim. Bu, yal
nız kadrosuzluk sebebiyle terfi göremiyen me
murlara şamil bir durum değildir. Bunun 
yanında yaş haddi dolayısiyle veya tahsil du
rumları sebebiyle veyahut görülen vazifenin 
önemi veya önemsizliği sebebiyle ve 3656 sa
yılı Kanunla kabul edilmiş olan tabanın kal
dırılmasını derpiş etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, takdir edersiniz 
ki ; maaş, görülen vazifenin önemine ve aynı 
zamanda memurun Devlet hizmetinde geçirmiş 
olduğu esas müddete göre artırılmalıdır, bun
da hemfikiriz. Fakat şunu hemen ifade etmek 
isterim ki; her şeye rağmen, bunun yanında 
Devlet personel kanunları, görülen vazifenin 
ehemmiyetine ve memurun tahsil derecesini de 
dikkate alarak, Barem Kanunu gibi tahdit hü
kümleri koymuş ve maaşlarda bir taban te
sisine lüzum hissetmiştir. 

Şunu da arz edeyim k i ; bir mukayyit ile 
bir müdürün veya müdür muavininin gördük
leri hizmetler tamamen ayrı olmakla beraber, 
ileride kıdem mevzuunda aynı maaşı, bu va
ziyet muvacehesinde almaları icabedecektir. 

Şunu ifade etmek isterim ki, yeni Personel 
Kanunu bütün memurların muntazam bir şe
kilde terfi etmelerini sağlıyacaktır. Fakat 
teklif edilen tasan tamamen Devlet Personel 
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rejimin dışında bir tekliftir. Niçin diye I 
sckpftrsatfız cevap olarak şunu ifade mümkün
dür ••': Devlet memurlarının tatmini yolu üst 
dereceler verilmek suretiyle yapılmamak ica-
beder. Bunun yolu her zaman ve her 
sene çıkarılan bütçe kanunlariyle lüzumlu 
memur kadrolarmının alınmasına bağlı bir key
fiyetti*. ' 

Bu itibarla biz Bütçe Komisyonu olarak, 
barem kanunlarının esasına mugayir olan 
ve aynı zamanda bütçeye geniş çapta (mükelle
fiyetler ve *malî külfetler tahmil eden bu 
kanım1 teklifleri hakkında müspet bir karar 
veremedik ve huzurlarınızda biraz evvel arz. 
ediMti raporu getirmekle iktifa ettik. 

Arkadaşlar burada yazılı olan miktarın 300 
milyon lira olamıyaeağım ifade ediyorlar. Biz, 
Mâliye Bakanlığından aldığımız .mütemmimi 
malûmata istinaden bu raporda yazılı olan 300 
milyon liralık miktarın da çok üzerinde oldu
ğunu ayrıca öğrenmiş bulunuyoruz. Hattâ şu-
ntf ifade edeyim k i ; bütün memur kadrosun
daki arkadaşlara, mevcut iki üst derecelik 
kadrolarını, 4 üst dereceye çıkarmak suretiyle 
munzam bir tahsisat verildiği takdirde, bu
nun yekûnu 300 milyon değil, 700 milyon li
raya kadar yükselmektedir. 

Biraz evvel de arz ettiğim gibi Devlet mali
yesinin bugün içinde bulunduğu şartlar ve 1962 
yılı bütçesinin açık verme ihtimali muvacehe
sinde, Bütçe Komisyonu olarak takdir edersi
niz ki ; böyle bir kanun teklifini, gösterilen ga
ye ne olursa olsun, muvakkat bir zaman için 
müspet bir karara bağlamamak ieabederdi. 
Bu bakımdan biz, meseleyi bir kanun çerçevesi 
içerisinde değilde, bütçe kanunları çerçevesi 
içinde halletmeye çalışmış ve biraz evvel huzu
runuzda okunan raporu sizlere takdim etmiş 
bulunuyoruz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılanlıoğlu. 
ISMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kas-

ta/Hftöritt)! — Çok muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Bütçe Encümeni Sözcüsü arkadaşımızın mü
talâasını dinledik. Daha sözlerinin başında, 
«Btt kanun teklifi yalnız kadrosuzluk 
aebİbîyle terfi edemiyen memurlara şâmil 
değildir, bütün memurlara şâmildir» dedi-
lef •ki,' bu beyanları, yaptığımız teklifi redde-
d e * m a n i y l e d i r . | 
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Teklifimin birinci maddesindeki (a) bendini 

aynen okuyorum : 
«a) Müktesep hak karşılıklı kadro bulun

tu ayışı sebebiyle terife lâyık olup da evvelce 
iki üst derece maaş alan barem içi memur-
laıa 4 üst dereceye kadar maaş verilebilir.» 

Görülüyor ki, bizim teklifimiz, kadrosuz-' 
lıık sebebiyle terfi edemiyen memurların 4 üst 
dereceye kadar terfiini sağlamakta, haksızlığa 
•mâruz kalan memurları bu haksızlıktan kur
tarmaktadır. 

Şimdi, eğer Sayın Bütçe Komisyonu Söz
cüsü Beyefendinin beyanları -doğru ise, bütün 
memurlara şâmil ise, o takdirde Devlet daire
lerinde çalışan bütün memurlar da [haksızlığa 
mâruz kalmışlardır demektir ki, bunlara acilen 
çare bulmak «orundayız. 

Yine Sayın Komisyon Sözcüsü Beyefendi 
dediler ki, memurlar arasında fark vardır. «Bir 
mukayyit memur ile bir müdür veya bir mua
vin bir mi?..» dediler. Bunu takdir ediyoruz. 
Gayet talbiî olarak 'her memur hakkettiği maaşı 
ve kadroyu alır. Bir müdürle, Ibir umum mü
dür .maaşı ve bunlarla bir mukayyit ve bir kâ
tip maaşı bir olmaz. Bu kanun teklifi kabul 
edildiği takdirde, 300 milyon lira değil, 700 mil
yon liraya kadar Bütçemize bir külfet ıtahmil 
eder dediler. Demin çok güzel Ibir şekilde mese
leyi izah eden Saıym Faruk Küreli'nin hesabı
na göre, Sayın eski Başbakan Yardımcısı Akif 
Eyidoğan'm ifadesinden anlaşılan miktar şudur: 
9 590 memurdan 3656 sayılı Kanuna tâbi 3 338 
inin kadrosuzluk yüzünden terfi edemedikleri
ni iSaym Başbakan Yardımcısı beyan etmiş bu
lunuyorlar. Bu hesaba göre bir kere bu 1300 mil
yonun doğru olmasına imkân yoktur. Bu hu
susta Bütçe Encümeninden izahat istedik, ver
dikleri izahat bizi tatmin etmemiştir. 

Şimdi, ibu duruma göre ya Maliye Bakanlı
ğı doğru söylemiyor, söylediği ihilâfı Ihakikat-
tir veya Başbakan Yardımcısı doğru 'söylemi
yor, 'onun ısöjylediği hilafı hakikattir. Bu mik
tar nedir? Maliye Bakanlığı, «300 milyon lira
lık bir külfet taihmil eder», diyor. Acaba kaç 
tane ibu durumda olan memur vardır? Maliye 
Bakanlığı terfi edemiyen memur adedini bilmi
yor mu? Başbakan Yardımcısı; bir aded ve bir 
rakam veriyor da Maliye Bakanlığı, «Şu ka
dar memur kadrosuzluk yüzünden terfi edeme
miştir. Bunun malî portesi şudur, şu kadar mil-
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yon Jiradır.» demiyor. Bunu demesi icabeder. 
Burada müspet konuşmak icabeder. 

Arkadaşlar, demin de arz ettiğim gibi, bu 
kanun teklifimiz ne memurlara bir zammı iste
mektedir ne de> her hangi bir şekilde Hazineye 
malî külfet tahmilini... Haksızlığa mâruz kalr 
mış memurların haklarının iadesini istemekte
yiz. Yüksek Heyetinizin de haksızlığa uğramış 
memurların haklarının iadesi hususunu istedi
ğine inanarak teklifimiz lehinde oy kullanaca
ğınızı ümidetmekteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın özmen. 
HALlL ÖZMEN (Kırşehir) — G^yet kısa 

mâruzâtta bulunacağım. 
Muhterem arkadaşlar; kadrosuzluk yüzün

den terfi edemiyen memur arkadaşlarımızın du
rumu benim de şahsi kanaatime ve tatbikatda 
gördüklerime göre, Bütçemize bir yük tahmil 
etmiyecektir. Yıllarca ıstırabını çekmiş bir ar
kadaşınız olarak ben sadece kendi telâkkim ba
kımından durumu Yüksek <• Heyetinize arz et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; Başbakanlık Per
sonel Dairesi elimize son günlerde bir ön tasarı 
vermiş bulunuyor. Temenni ediyorum ve ilgili 
arkadaşlarımla Hükümetten rica ediyorum, in-
şaallah yakın bir zamanda Personel Kanunu çı
kacak ve bu ıstıraplar da sona erecektir. Gitti
ğimiz her yerde, vilâyetlerde ve kasabalarda ıbu 
mesele bir milletvekili olarak önümüze seriliyor 
ve ıstıraplar birer birer anlatılıyor. 

Şimdi, tatbikattan bir misal vererek Yük
sek Heyetinizi aydınlatmak istiıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; kadrosu 60, maaş* 
70 olan adliyeci bir arkadaş, ibir hâkim düşünü
nüz, Hâkimler Kanununa göre bu arkadaşımız 
otomatikman iki yılda bir kere terfi edecektir. 
Ama Ayırma Meclisi senede üç defa toplanır. 
Buna göre bu hâkim arkadaşımızın durumu da 
bu Ayırma Meclisinin kararına uygun olarak 
belireceğine göre terfii, bugünkü tatbikata gö
re, ancak iki buçuk senede yapılabilecektir. 

Farz edelim ki, 60 lira kadro ile 70 lira ma
aş alan arkadaşımız, 2,5 sene beklediler ve ter-
fie hak kazandılar, kendisinin inzibati mahiyet
te bir kusuru -olmadığı gibi, kazai bir cezası 
da yoktur. Tertemiz, pırlanta gibi bir arkadaşı
mızdır. Bu arada almış olduğu siciller de ga
yet güzeldir. Hakikaten ıbir üst dereceye, bir 
üst derece maaş yükselmeye hak kazanmıştır... 
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Şimdi Adalet Bakanlığının ilgili memuru arka
daş bakıyor, 70 lira maaşta ?,5 senesini doldu
ran arkadaşın 80 liraya terfii içabediyor. Yâl
nız 80 e terfii için arkadaşımızın kadrosunun 
da otomatikman 70 liraya yükselmesi icabetmek-
tedir. 60 kadro ile 70 ve 80 i aldığı halde üçün
cü derece alamamaktadır. Arkadaşlar, tatbir 
katda bu durumda 6 sene 8 sene 10 sene bekli-
yen arkadaşları biliyorum ve bunların ıstırabı
na yakînen şahidolmuş bulunuyorum. Memur 
olan arkadaşımız, Hâkim olan arkadaşımız bu 
kadrodan diğer bir dereceye yükseldiği zaman 
maaşında ya yüz, ya ikiyüz, veya üçyüz liralık bir 
fazlalık olacaktır. Şu halde, hâkimlerimizin bu du
rumda alanları çok az olduğuna göre bunun 
giderilmesinin bütçeye yükliyeceği külfet de 
çok az olacaktır. Bu vaziyette bir, iki, on tane 
değil binlerce .arkadaşımız kadrosuzluk yyüzün-
den terfi edememektedir. Amme hizmeti gören 
diğer arkadaşlarımızın durumları da aynen 
böyledir. Gerek Maliyede gerek diğer Devlet 
dairelerinde çalışanların durumları da aynıdır. 
Şu halde ıbu kanun teklifini yapan arkadaşları, 
âmme hizmeti gören ve icranın en büyük orga
nı olan Hükümetin ve Yüce Heyetinizin yüz
lerini ak edecek memurlarımızın durumlarını 
ele alan ve onların ıstıraplarını önlemek için 
böyle bir kanun teklifini getiren bu arkadaşla
rımızı bu kürsüden tebrik etmeyi kendim için 
bir vazife telâkki ediyorum. 

Böyle olmakla beraber, iktisadi ve malî du
rumumuzu, bütçe yükünü de düşünerek Perso
nel Kanunuııun bir an evvel çıkarılmasını ve 
bu yaraya parmak basılması bakımından Hükü
metten bir istirhamda bulunuyorum. Arkadaş
larımızın durumlarının tümünün düzeltilebil
mesi için Personel Kanununu bir an evvel çıkar
mak bugün için artık bir zarurettir. Hükümet
ten istirham ediyorum, rica ediyorum, sözlerime 
son verirken hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan-
mıyan sayın üyeler lütfen oylarını kullansınlar, 
efendim... 

Sayın Küreli... 
FARUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem 

arkadaşlarım; Sayın Komisyon Sözcüsü beyan
ları sırasında, bu kanuna niçin muhalif kaldık
ları hususunu iki noktada topladılar. Bu kanun 
kabul edilirse,. mukayyitler ve kâtipler mücjür-
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den fazla maaş alacaklar. O halde biz tekrar en- I 
cümen sözcüsünden soruyoruz, bir müdürün em- I 
rinde çalışan memurlar ondan fazla maaş ala- I 
mazlar, diye bir kanun veya bir kaide var mı- I 
dır?.. Bir umum müdürlüğe gidersiniz, orada, I 
100 er lira maaşlı memurlar görürsünüz. Bu me- I 
mur 150 liralık umum müdür maaşını da işgal I 
etmektedir ve onun emrinde 125 - 150 lira maaş I 
alan birçok memur vardır. Hele yevmiye siste- I 
mine bakarsanız, barem içinde bulunan bir I 
umum müdürün emrinde ayda 4 000 - 5 000 
lira alan teknik memur vardır. O halde mevzu I 
hukukta bir memur hiçbir zaman âmirinin al- I 
dığı miktarda para alamaz, diye bîr kaide yok- I 
tur. Kaldı ki, bizim teklifimizin bununla da alâ- I 
kası yoktur. Müdürlük bir kadrodur, doğrudan I 
doğruya müdürlük kadrosuna tâyin yapılma- I 
dikça, aldığı para ne olursa olsun, bir kimsenin I 
müdür olmasına imkân yoktur. Binaenaleyh, bu I 
iddialar muallâkta kalıyor. Acaba tatbikattan I 
bir misal verebilirler mi? I 

Sonra, bendeniz biraz önce burada arz ettim. I 
Personel Dairesi ufki sistem, diye bir sistem kul- I 
landık, diyor. Bu ufki sistemle bir memur hiz
met eder, kadro değişmiyor. Her üç senede bir I 
maaşı artabilecek ve terfii temin edilecek. Buna I 
göre, sayın encümenin görüşü ile de karşı kargı
yadır. I 

Ve diyorlar ki, biz her ne kadar raporumuz
da bu malî külfeti 300 milyon lira dedikse, de bu 
yukarı çıkabilir. Sonradan da bunu 7 yüz mil- I 
yon liraya çıkardılar. Biraz daha giderse bu I 
miktar bir milyar lirayı da bulacaktır. I 

Muhterem Meclis üyeleri; encümenin rapo- I 
randa zikrettiği 300 milyona mı inanacaklar, I 
encümen sözcüsünün 700 milyonuna mı? Yoksa I 
Sayın Başbakan Yardımcısı Akif Eyidoğan'm I 
bu kürsüden vâki beyanatlarına mı inanacaklar- I 
dır?... Bu da gösteriyor ki, bu kanun teklifi hak- I 
kında komisyon peşin bir hükme ve karara var- I 
mış ve esbabı mucibeyi de ona göre kaleme al- I 
mıştır. Yani ciddî bir tetkike girmemiştir. I 

Sonra bü kanun bir haksızlığı bertaraf ede- I 
çektir, adaletsizliği giderecektir, memur hakkına I 
vâki tecavüzü ortadan kaldıracaktır, diyoruz. I 
Komisyon kabul ediyor, fakat bir türlü bu hak- I 
sizliğin giderilmesine razı değildir. I 

Sözü fazla uzatmıyacağım. Muhterem arka- I 
daşlarım, meseleyi, kanun teklifi yaparken ariz I 
ve amik tetkik ettik. Adedi 10 binlere varan me- | 
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murun haklarının iadesi maksadına matuftur. 
Müspet oy kullanmanızı tekrar istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Açık oylama için oyunu kullan-
mıyan arkadaş var mı? Yok. Oy toplama mua
melesi bitmiştir. 

FENNÎ ISLÎMYELt (Balıkesir) — Söz isti
yorum, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın îslim-
yeli, buyurun. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA FENNÎ ÎS-
LÎMYELÎ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşla
rım, ilk konuşmamda ifade ettiğim gibi bu ka
nun tasarısı üç ayrı grup tarafından getirilmiş
tir. Filhakika biraz evvel konuşan arkadaşımı
zın kanun teklifi, kadrosuzluk sebebi ile terfi 
edemiyen memurlara şâmil. Onun dışında gelen 
kanun teklifi ise, biraz evvel söylediğim gibi, kı
demini kullanmış bulunanlara, senelerden beri 
teamül halinde yürütülegelmekte olan yaş had
dine ve görülen vazifenin ehemmiyetine ve di
ğer buna mümasil tavan, diye ifade edebilece
ğimiz katî kıstaslara dair hususları ortadan kal
dıran bir istikamete müteveccihtir. Bu itibarla 
Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarınız mevzuu 
tetkik etmek üzere bu üç kanunu tevhiden gö
rüşmek mecburiyetini hissetmiştir. 

Arkadaşımız biraz evvel burada derler ki, 
«kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen üç bin 
küsurdur.» Mucip sebep olarak da Sayın Akif 
Eyidoğan arkadaşımızın buradaki beyanatına 
istinadederek, o beyanattan aldığı rakamlara 
istinadederek derler ki, «9 195 memurdan 3 556 
adedi kadrosuzluk yüzünden terfi edememiştir-» 

Zannediyorum bu Akif Eyidoğan'm ifadesi 
muayyen bir vekâlete aittir. Muhterem arkadaş
larım Bütçe 'komisyonlarında yapılan görüşme
lerden hatırlıyacaklardır, Türkiye'de mevcut 
adedi 200 binin üstündedir. Arkadaşımızın ifa
desi her halde muayyen bir vekâleti istihdaf et
mektedir. Şimdi, rakam 200 bin civarında bu
lunduğuna göre; ben ilk konuşmamdaki husus
ları bir daha tekrar etmek isterim. 1961 senesin
de 178 bin olan memur kadrosu, 1962 senesinde 
189 bine yani 10 bin fazlasına çıkarılmıştır. Bun
lardan, biraz evvel ifade ettiğim gibi, gerek 
'kadrosuzluk, gerek barem kanunuarımn koydu
ğu bâzı terfilerin getirilmesi sebebi ile iki de
receden dört dereceye çıkarılması halinde yapı
lacak terfilerin yekûnu fiilî kadrolarında 300 
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milyonu mütecaviz olacaktır, itibari kadro dik
kate alınmak suretiyle bir hesap yapılır ise, 
ki bu da bizi Maliyeye 700 milyonluk bir yük 
getiren bir rakamla karşı karşıya getirir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bizim bir, Mu-
hasebei Umumiye Kanunumuz vardır. Bu kanun 
der 'ki, kadro fevkinde memur istihdamı caiz de
ğildir. Ve yine kadro dâhilinde istihdam edile
bilmek için her sene bütçede muayyen derecele
rin karşısına muayyen memur kadroları konur 
ve Meclisçe kabul 'edilir. 

Biraz evvel konuşan arkadaşını «Görülen va
zifenin ehemmiyeti bakımından Bütçe Komisyo
nu, bu husustaki görüşünü ifade etsin.» buyur
dular. 

Arkadaşıma cevap olarak arz edeyim, bu tah
dit, biraz evvel de arz ettiğim gibi, bütçe sıra
sındaki kadro ayarlamalariyle, senelerden beri 
bir tatbikat, bir teamül halinde yapılmaktadır 
arkadaşlarım. Ben daha evvelki konuşmamda 
şunu ifade ettim; Devlet dairesinde çalışan ar
kadaşlarımızın tatmini meselesi, hususi kanun
larla hattâ personel kanunlarına yapılacak ya
malarla temin edilemez, bunun yolu kadro yo
ludur. O senenin bütçesi görüşülürken kadro
ya ihtiyacı olan ilgili daireler kadro alırlar ve 
•kadrosuzluk dolayısiyle terfi edemiyen memur
ların terfileri imkân dâhiline girer. Biz Bütçe 
Komisyonu olarak bu fikr-3 muarızız. Üzerinde 
durduğumuz nokta memur arkadaşların kadro 
alması suretiyle terfilerinin yürütülmesidir. 

Arkadaşlarım hatırlıyacaklar, yakın zaman
da Adliye Vekâleti Yüksek Hâkimler Kurulu 
sebebi ile buradaki ihtiyacın tamamını hattâ 
müstakil 'ihtiyaçları karşılıyacak bir kadro tek
lifinde bulunmuş ve Yüksek Meclisiniz buna 
evet demek suretiyle oradaki arkadaşların tat
mini yoluna gidilmişti. 

Arkadaşlarım, meseleyi ibu zaviyeden müta
lâa etmek lâzımdır. Hükümet bütçe imkânla
rını dikkate' almak suretiyle önümüzdeki sene
lerde kadrosuzluk sebebi ile terfi edemiyen me
murların adedini dikkate almak suretiyle pey
derpey kadro verecektir. 

Fakat yine takdir edersiniz ki, Türkiye'de 
meseleleri halletme yoluna giderken, daima ma
lî imkânları mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. 
Bütçe Komisyonu olarak, teknik komisyon ola
rak bizim 'bilhassa bütçe muvazenesini, malî 
muvazeneyi göz; önünde bulundurmak mecburi-' 
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yetinde olduğumuzu, her şeyden evvel bütçe 
muvazenesine dikkat etmek zaruretinde olduğu
muzu arkadaşıma arz etmek isterim. 

İkinci nokta, bir personel Dairesi kurmu
şuz ve demişiz ki, siz senelerden beri terfi ede
miyen veya muhtelif kanunlarla terfi ettirilmek 
istenilen memurlar için meselâ Personel Kanu
nunu al, ıslah et. ö n raporda denilmektedir 
ki ; bütün ufkî terfileri yakın zamanda huzuru? 
nuza getirmek suretiyle memurun başına musal
lat olan bâzı arızalar giderilecektir. O halde 
biz Personel Kanunu çıkıncaya kadar bir inti
zar devresi geçirelim. İlgili Bakanlıklar kadro
larını bütçe zamanında ilgili devlet dairelerin
den almak suretiyle memurun maaş bakımından 
aksayan taraflarını ıslah etsinler. Bizim görü
şümüz budur arkadaşlar. 

'Tekrar arz edeyim, biz komisyon olarak 
'bu teklif üzerinde 'dururken bütçenin imkân
larını her zaıman göz önünde bulundurmaya 
mecburuz. Memurların tatmini meselesi, 'hu
susi 'karnımla 'halledilecek bir mesele değildir, 
Ancak kadro almak suretiyle halledilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğdu. 
ZEYNGEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Bey-

gili arkadaşlarım, (huzurunuzu gayet kısa iş
gal edeceğim. Her türlü mağduriyeti telâfi et
mek için elimizden gelen gayreti sarf etmek, 
tabiî vazifelerimizdendir. Ve yine mağdurları 
bulup bunların haklarını telâfi etmek için ge
tirilecek bu türlü kanun teklifleri Yüksek He
yetinizce iyi karşılandığı gibi, getiren arkadaş
lar için de bir 'meziyettir. , 

Kanunin getiren arkadaşlarımdan benim) 
halisane bir sualim ve 'bir de ricam var. Acaba 
tahakkuku mümkün midir? Ben kendi seçim 
bölgemden yevmiye 7 liraya rıza gösteren 10 
bin işçiyi kendilerine 15 gün veya bir ayda tes
lim etmeye hazırım. Takdir 'edersiniz ki, 7 li
ra sadece bir somun parasıdır. Bugün külfet 
yükleyici bu 'gibi kanunlar, ekmeği ve peyniri' 
olanlara reçel vermek ımünâkaişasından başka 
bir ışey değildir. 

Şimdi biz prensip itibarîyle bir somun buiâ-
mıyan insanlara somun almak imkânını mı ara
yacağız, yoksa peynir ve somunu olanlara re
çel verilmesinin münakaşasını (mı yapacağız;? 
Evvelâ bunu tesbit etmek lâzımdır. Bir. Vilâ
yette 10 bin işçi, diğer vilâyetleri de hesaba; 
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katarsak 'bunun miktarı 300 binden 'aşağı de
ğildir. Durum 'bu 'olduğuna göre umumi bir 
çare aramak bakımından bütçeye külfet yükle
yecek kanunlardan mutlak surette kaçmamız 
doğru olaca'k diyorum ve bu ciheti arz ediyo
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dermancı. 
YAHYA DERMANCI (İçel) — Muhterem 

arkadaşlarım, memleketimizde kadrosuzluk, o 
şekilde ifade ediliyor ki, kronik bir hastalık
tır. Bir memur kadrosuzluk yüzünden terfi 
edemiyor ise, mutlak surette onun terfiini 'bek
lemesi lâzımdır. Ne zaman? Bu hususta umu
mi olarak söyliyeceğim, bir umum müdür mu
avini ile yaptığım temas neticesinde elde et-
tiklerimdir. 'Umum müdür muavini şöyle di
yor. Şimdi emekliye çıkacak olanlardan «artan 
kadroları yenilere vererek bu arkadaşların 
kansızlıklarını, mağduriyetlerini telâfi etmiş 
olacağız. Ve yine ölüm vakaları olursa, 'bu şe-
iki'lde elde edilecek imkânlardan faydalanıla
cak ve terfileri yapılacak. 

Demek ki, yıllarca memur çalışsın, terfie 
hak 'kazansın, iki, üç derece üst maaj almaya 
hak kazansın, fakat kadro meselesi 'bir kale 
g!lbi önüne çıkacak, adamcağız mütemadiyen sı
rayı bekliyecek. Ya birisi ölecek, ya ayrılacak ve
ya emekliye sevk edilecek ki, ondan sonra kadro
yu alabilsin. 'Böyle şey olmaz arkadaşlar. Komis
yon adına konuşan arkadaşımızın konuşmasından 
anlaşılıyor ki; kanun teklifi yerindedir. Bu "bir 
gerçektir ve (gerçeğin ifadesidir. Ama dengesi bo
zuk 'bir 'bütçe veya dengesi (bozuk bir sistemde 
bütçe imkânları nazara alınmak suretiyle biz 'bu 
işleri yapabiliriz. Bütçeye birtakım külfetler yük
lemek suretiyle bütçenin dengesini Ibozmak, mem
leketin kaldıramıyacağı yükleri üstüne yüklemek, 
nihayet hesaptan kitaptan anlamıyan teknik diye-
miyeoeğimiz İbir komisyonun ifadesi olabilir. ÛBiz 
kadromuzu malî imkânlarımızı hesaba katarak 
ve ıgörerek bunu takdir ediyorum. Ama «bir per
sonel kanunu çıkacak, o ızaman Ibu durum nazarı 
itibara alınacak» diyorlar. 

Demek ihtiyaç vardır. Bu kanun bir .gerçeği 
ifade ediyor, ortadaki sızıltıyı ve sıkıntıyı gidere-
pek durumdadır. Fakat hususi malhiyette bir ka
nun çıkması esasen bünyemize ıgirmiş bulunmak
tadır. Binaenaleyh, önümüzdeki gelecek günlerin 
foöklenmesi iktiza eder. O halde Hükümet çıksın, 
şunu söylesin : «Kadrosuzluk yüzünden sıkıntı 
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çeken pek çok kıymetli memurlarımız mevcuttur. 
Memleketin selâmeti bakımından bu sıkıntıya bir 
müddet daha tahammül etmelidirler, şimdiye ka
dar nasıl tahammül iedildiyse. önümüzdeki gün
lerde hakikaten namuslu ve dürüst çalışma şek
liyle, memleketin malî kaynaklarını seferber et
mek suretiyle, memleketin iktisadi durumunu 
yüze çıkarmak ve ondan 'sonra da Devlet Perso
nel Dairesinin çıkaracağı kanunlarla bu sıkıntı
ları toptan bertaraf etmek imkânı hâsıl olacaktır. 
Onun için böyle yamalı kanunları getirmeyin, 
bir müddet daha bekliyeceksiniz, sıkıntıda 
olan memurlarımızı düşünüyoruz; bu kadrosuz
luk ıstırabımız mevcuttur, desinler, o izaman re
yimizi vermiyelim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 
MALÎYE 'BAKANI FERlD MELEN — Sa

yın milletvekilleri, bir memur meselemiz, bir üc
ret meselemiz mevcuttur. Hakikaten zamanı ge
lip de terfi edemiyen, zam alamıyan memurlar]-
mız mevcuttur. Hükümet olarak bunu inkâr etmi
yoruz; kabul ediyoruz. Ve, Hükümet olarak, bu 
konu üzerinde durmaktayız. Bunu yüksek progr 
ramımızla Meclise ve memlekete vadetm'ş bulu
nuyoruz. Yalnız, «terfi» deyince ne anlaşılması 
lâzımgeldiği üzerinde, zannediyorum ki, mutabık 
kalmamız lâzımdır. 

Umumiyetle, bizim, Devlet ücret sistemimiz 
bir kadroya, dereceye bağlandığı için, bir memu
run terfi etmesi denince, 1 derece, 2 derece, 3 de
rece, üst maaşı alması akla geliyor. Aslında barem 
sisteminin cari bulunduğu memleketlerde her hiz
met için bir ücret tâyin edilir. Faraza, veznedarlık 
için bir ücret tesbit edilir. 'Bu görevlerde bulu
nanlar bu ücreti alırlar. Eğer, veznedar üst dere
ceye ehliyet gösterirse faraza malmüdürü olmak 
ehliyetini haiz olursa boş olan bir malmüdürlüğü 
kadrosuna tâyin edilir. Ve tâyin edilen malmü
dürlüğü kadrosu için tealbit edilen maaşı alır. 
Terfi budur aslında. Ama, bir de, bulunduğu va
zifede kıdem sebebi ile zam alma niüessesesi mev
cuttur ki, maalesef bizde Ibu sistem tam olarak 
movout değildir, işte ufki terfi dediğimiz sistem 
budur. Memur, bir başka vazifeye ehil değil, fa 
kat bulunduğu vazifeyi başarı ile yapıyorsa ora* 
da eskimiştir, ona hakikaten bir zam vermek lâ
zımdır. Bizim halen cari olan sistemimizde bu 
esas mevcut değildir, ıstırap da buradan doğuyor. 
Biz memuru terfi ettirmek için yeni yeni 
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kadrolar ihdas, etmeye ve tböylece memur sayısını I 
çoğaltmaya medbur kalıyoruz. Muhterem arkada
şımızın teklifleri ise bizim sistemimize yanlış.ola
rak girmiş olan 'bir prensipsizliği Ibir miktar daftıa 
arttırmaktan ibaşka bir işe yaramıyacaktır. Bu 
teklif fcelki, bâzı memurların, kadrosuzluk sebe
biyle zam alamıyan memurların terfiine imkân 
verecektir, 'buna, mukabil arz ettiğim gîbi, mev
cut 'bir sistemsizliğin mahzurlarını ıbüslbütün artı- I 
raca^tır. Bu seibeple biz, ıbu türlü memurların va- 1 
ziyetinin, getirilmekte olan, ilmî esaslara göre 
taayyün etmesini, personel nizamı içerisinde hal
ledilmesini, tercilh ediyoruz. Bunu, Ibu günden, 
derece vermek suretiyle halledersek, yarın, bu 
memurları personel nizamına intibak ettirmekte 
"büyük güçlüklere uğrıyacağız. Bu takdirde için
den çıkılmaz bir vaziyet ıhâsıl olacaktır. 

Teklif kalbul edilirse ne olur?... 
Halen, üst dereceye, memurlar otomatikman 

terfi edebilirler. Tatbikatta şöyle cereyan eder : 
Memurun yerinde bir üst dereceye yükseltilmesi 
için çok müsamahalı hareket edilir. Bu yüzden 
memurun çalışsın çalışmasın iki üst dereceye 
kadar terfi etme imkânı vardır. Biz bunu dört 
üst dereceye yani mevcut imkânı iki misline çı
karırsak bu Devlete külfet getirir. 

Halbuki, personel Kanunu gelirse terfi za
manı gelen memuru dört üst dereceye çıkar
mak yerine, kendisine her (hizmet yılı için hiz
met zammı verilmek suretiyle mesele (halledile
cektir. 

Bir arkadaşımız Başvekil Yardımcısının bir 
rakamına istinaden 9 000 memurun sadece 
3 000 i terfi etmiyor dediler. Bareme ta'bi Dev
let memurları dokuz binden ibaret değildir. 180 
bin memur 'kadromuz mevcuttur. Binaenaleyh, 
Sayrn Başbakan Yardımcısı, o tarihte belki de 
bir Bakanlığa ait veya bir daireye ait kadro 
rakamını vermiş olacaklardır. Yoksa 'bü'tün 
Türkiye'de 9 bin deftil 180 bi'n memur kadrosu 
mevcuttur. Binaenaleyh kadrosuzluk yüzünden 
terfi edemiyenlerin sayısı da 3 binden ibaret I 
olamaz. Şimdi bu kanun Personel Kanunundan 
evvel çıkar ve memurlara bir üst derece verile
cek olursa 335 milyon, memurlar iki üst derece I 
terfi ettikleri takdirde, kısa bir zaıman içerisin- I 
de, 3 sene, 4 sene, 5 sene içerisinde, 800 mil
yonluk bir külfet yüklenecektir. Emekli alda- 1 
ti ve sair haklarla birlikte bu miktar bir mil- | 
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yarı bulacaktır. Bunun (bütçeye neye mal ola
cağını takdir edersiniz. 

Bu arada bir noktayı da Yüksek Meclisinize 
arz etmeyi vazife sayıyorum. Kabul 'buyurmuş 
olduğunuz, 'tatbik etmekte olduğumuz 1902 
bütçesinin durumu bu anda şudur: Bu bütçodp, 
bir milyar iki yüz milyon lira civarında vari
dat noksanı olacaktır. Tahmin edilen varidat 
bir milyar veya bir milyar 2 yüz milyon lhpa 
noksan olarak tahakkuk edecektir. Ayrıca, yjyl 
içinde kabul buyurduğunuz 2 yüz milyonluk 
ek ödenek mevcuttur. Bunu da ilâve edersejk 
şu anda bir milyar dört yüz milyon liralık bjr 
açıkla karşı karşıya bulunuyoruz. Hükümet bu 
sene bütçeyi sonuna kadar 'açıksız kapatabilmek 
için her çareye 'başvurmakla Devlet hizmetlerini 
aksatmadan ne mümkünse onu yapmaya gayret 
etmektedir. Bu durumda Yüksek Meclisin 'bize 
yardım etmesi ve yeni yükler getirmemesi lâ
zımdır. Aksi halde bir enfilâsyonla karşı kar
şıya geknemiz mukadder olur veyahut ta vatan
daşa sırf 'bu yüzden yeni vergi yükü teklif ejt-
mek mecburiyetinde kalırız. Burada memurla
rı müşkül vaziyetten kurtaradım derken, vatan
daşa yeni vergiler yüklenmesine Yüksek Mec
lisin müsaade etmiyeceğini tahmin ederim. Hür
metlerimle. 

SAFFET EMÎNAĞAOĞLU (Artvin) — Sa
yın Başkan, bir sual soracağım. Herkesin merak 
ettiği bir husus var o da, Personel Kanununun 
ne zaman çıkacağıdır? Lütfen ıbunun tarihini 
açıklıyabilirler mi? 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Per
sonel Kanunu üzerindeki çalışmalar son safha
ya girmek üzeredir, raporu hazırlanmıştır. 
Personel Dairesinin koyduğu prensipleri Hükü
met kaıbul ettiği takdirde tasarı Jıaline, gelmiş 
olacaktır. Bu anda Yüksek Meclise bir tarjh 
vermek imkânını göremiyorum, fajjat bunun 
gelmesi *çok uzun sürmiyecektir. 

BAŞKAN — Efendim, bir yeterlik önergesi 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun teklifinin tümü hakkındaki müzake

renin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Rize 
Erol Yılmaz Akçal 
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,. ÖAŞKAN — önergeyi kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kaıtml, ştmiyenler... öner
ge ,ka(bul edilmiştjr. 

ıS'on ısiöz milletvekilinin, (buyurun Sayın öz-
-nıen, 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — 'Muhterem 
arkadaşlar, Yahya Dermahcı arkadaşımız hâdi
seyi <o kadar güzel dile getirdi ki, onun bu kıy
metli «sözleri karşısinda, huzurunuzu birkaç da
kika dalha işgal etmek istiyorum. 

'Muijıterem arkadaşlarım, bir arkadaşımızın 
da sordukları sual gereğince, Hükümet namına 
cevap veren Maliye Vekilinden, gayet açık ve 
net olarak (tarih istiyoruz, Çünkü, 10 seneden 
beri, Personel Kanununun çıkması bir yılan hi
kayesi .olmuştur. «Personel Kanunu (bugün çı
kacaktır, gelecek sene çıkacak, öbür sene çıka
caktır... Yıllardan Iberi bu memleketin memuru 
Personel Kanununa göz dikmiş onu beklemek
tedir. Binaenaleyh, Hükümeti temsil eden Mali
ye (Bakanı, '«Personel Kanunu hazırlanmakta
dır.» dijyıor. Ama, ne zaman çıkacağı hakkında 
ikatî Ibir malûmat vermiyorlar. Personel Kanunu 
bu Ibütçe devresi sonunda mı, yoksa 1963 yılın
da mı çıkacaktır? Bu bakımdan katî bir malû
mata zaruret vardır. Artık yeter arkadaşlarım. 
Memur arkadaşlarımızın bekliye bekliye işleri 
bitmiştir. • Bu (bakımdan katı bir cevap istiyoruz. 
; tşlimyeli arkadaşımız encümen namına ko
nuşurken, «Yüksek Hakimler Kurulu Kanunu 
:çıkark,en (binlerce' kadro, alındı, Adliye Vekâle
tinde katiyen kadrosuzluk '. mevcut değildir*, 
diye konuştular. 

iSevıgli lankadaşlarım, Adliyeyi temsil- eden 
bir arka'daşımız burada hazırdır ve huzurunuz-
"da/ (bulunan arkadaşınız da yıllarca aynı bakan
lıkta Çalışmış bir arkadaşmıMır. işin gerçek 
'tarafını, Ihakiki veçhesini arz edeyim arkadaş-
'lar'. 

Lütfedip esirgemediğiniz Kadrolar Kanunu 
kaJbul edildikten sonra, Adliye Vekâleti (bu kad
roları aynen, teşkilâtında 'birer (birer yürütmüş
tür. Ama, bu yürütme neticesinde yine 2 yüz 
hâkimimiz açıkta, kalmıştır. Bugün Adliye Ve
kâletinde tam iki yüz memur, hâkim arkadaşı
mız kadro ineklemektedir. Bunların .kadroları 
verildiği takdirde alacakları maaş 3 yüz lira, 
4 yüz liradır, 2 yüzle 3 yüzü çarpın yekûn mey
dana * çıkacaktır.; 
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Muhterem arkadaşlarım, bütçemize 8 mil

yon gibi bir yük tahmil edeceği söylenmekte
dir. Ben, diğer âmme müesseseleri iie yaptığım 
incelemelerde bunun düşük olduğunu anlamış 
bulunuyorum. Bu teklifin bütçeye yükleyeceği 
yük, Sayın Maliye Vekilinin söylediği rakamlar 
kadar yüksek değildir. Ya Maliye Bakanı Perso
nel Kanununun bir an evvel çıkacağını gelip 
Yüksek Heyetinizin huzurunda ifade etmeli
dir, veyahut da kadrosuz beklemekte olan ar-
lkada.slanm.izin dertlerine bir 'an 'evvel derman 
bulunabilmesi için bu kanunun kabul edilmesi 
lâzımdır. Bunu istirham ediyorum. Hürmetle
rimle. 

'BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, kanunun tü
mü üzerindeki görüşmeler ısona ermiştir. Encü
men, (Kanun teklifinin kabulüne imkân görül
memiştir.) mealinde bir karara varmıştır. En
cümenin raporu kabul edildiği takdirde, kanun 
reddedilmiş olacaktır. Encümenin raporu red
dedildiği takdirde, kanun encümene tekrar ia
de edilecektir. 

Şimdi, Encümenin, kanun teklifinin reddi
ni mutazammm raporunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Encüme
nin rapora kabul edilmiş ve kanun teklifi red
dedilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, X ncıı ve XI nçi Dönem T. 
B. M. Meclisi üyelerinin ödeneklerinden müte
vellit 'T. C. Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığı
na olan borçlarının 10 yıl faizsiz taksite bağlan
masına ve tahakkuk etmiş faizlerinin kaldırıl
masına ait kanun teklifine (253) arkadaş oy ver
miş, (1182) arkadaşımız kabul, (67) arkadaşı
mız ret ve (14) arkadaşımız ç/skinser oy kullan
mak suretiyle teklif kabul edilmiştir. 

4. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 
ve S arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği 
Kanununun muhtelif kanunlarla değişiklik ve
ya ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında, kanun teklifi ile Kırklareli Milletveki
li Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının, 1700 sayılı 
Dahiliye memurları Kanununa ek kanun teklifi 
ve İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/88, 2/110) (S. Sayısı : 284) (1) 

(1) 284 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. ı 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gündemin iki defa görüşülecek işler bölümü- I 

nün 9 ncu maddesinde bulunan 5027 ve 1700 I 
sayılı kanunlara -ak teklifler hakkındaki korniş- I 
yon raporlarının öncelik ve ivedilikle görüşül- I 
meşini arz ve teklif ederim. I 

İçişleri Komisyonu Adına I 
Sözcü I 

Edirne I 
tlhami Ertem I 

BAŞKAN — Gündemimizin iki defa görüşü- I 
lecek işleri arasında bulunan ve 9 ncu maddeyi I 
teşkil eden 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanunu- I 
nun değiştirilmesine ait Kanunun öncelik ve I 
ivedilikle görüşülmesini derpiş eden teklifi oy- I 
larınıza sunuyorum, öncelikle görüşülmesini I 
•kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul I 
etmiyenler... öncelikle görüşülmesi kabul edil- I 
mistir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmeye geçiyo- I 
ruz. Lütfen Bütçe Encümeni yerini alsın. I 

Tümü üzerinde buyurun Sayın Talât Oğuz. I 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, maddeler üzerinde söz hakkım I 
mahfuz kalmak şartiyle kanunun tümü üzerin- I 
deki, pek kısa sürecek görüşlerimi arz »edece- I 
ğim. 

ıTürk siyasi ve idari tarihi bir tetkike tabi I 
tutulduğu takdirde memleketin en buhranlı ve I 
karanlık devrinde âmme hizmetini ifa »eden ida
re âmirlerimiz her türlü fedakârlık ve feragat I 
önergesi vermek suretiyle mesuliyetli devirler- I 
de, vazife ve mesuliyet kaygısı tahtında tam I 
bir anlayış ve kemal içinde hizmet ifa -etmiş- I 
1-erdir. ikinci Cihan Harbinden sonra iktisadi I 
hayatta görülen fırlamanın, maksimum bir seyir I 
takip edişi, içtimai hayatımızda görülen, I 
tebeddüller idari sahada da ailevi hayat I 
şartlarının değişmesine müncer olmuştur. I 
Değişen ve maksimum bir seyir takibe- I 
den bu hayat şartları karşısında İnşallah • 
diğer meslek mensuplarının da durumu I 
Hükümet tarafından giderilecek Personel Kanu- I 
niyle huzur itibara alınacağı cihetle, idare âmir
lerimizin gelir durumu ile hizmet anlayışı ve I 
hayat şartları arasında bir muvazene ve âdil I 
bir nisbet kurmak zarureti artık bugün hissedi- | 
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lir derecede kendini göstermiş ıbuiuhmaktadir. 
İşte bu kanun tasarısı bu zaruret ve ihtiyacın 
tâ kendisidir. 

Bütün hayatlarını memleketin idari sahasına, 
âmme hizmetinde bulundukları bölgelerin fik
ren her yönden kalkınmasına vakfeden idare 
âmirlerimizin hudutsuz mesuliyetlerin maddi ve 
mânevi menfaatler arasında âdil bir muvazene 
kurmak insani ve ahlâki borcumuzdur, 

İdari hayatımıza yeni bir yön verilmesi, hiz
metten beklenilen neticelerin elde edilmesi, hiz
metin tam bir mesuliyet anlayış kapsamı içinde 
cereyan ve temadi etmesi maddeten müreffeh 
bir hale gelecek idare âmirlerinin basiret ve tu
tumuna bağlıdır. Günün her türlü yıpratıcı 
olaylar karşısında ezilen idare âmirlerimizin 
mânevi varlıklarının kuvvetlenmesi, daha rahat 
ve daha emin vazife görmeleri maddeten müref
feh olmalarına bağlıdır. 

Kanun t aşarisinin kabulünü istirham eyler, 
Türk milletine ve idare âmirlerine hayırlı olma
sını temenni eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Gürer. 
MUSLİHİTTIN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, sayın milletvekilleri; huzuru
nuzdaki 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanu
nuna ek kanun teklifi hakkında şahsan görüş
lerimi arz etmekle sıonsuz balhtiyarlık duymak
tayım. 

Aziz -arkadaşlarım, memleketin bugün için
de bulunduğu şartlar göz önünde tutulduğu tak
dirde, Ibu kanun teklifinin Yüksek Heyetinizde, 
şahsi kanaatime göre, tasviplerinize arz olun
ması çok isabetlidir. 

Esbabı mucibe'sine gelince : Muhterem ar-
kadîtşlar, bir idare meslekine intisabeden kör
pe dimağların, memleketin en ücra köşelerine 
giderek oralarda, Türk Bayrağının dalgalandı
ğı yerlerde, karınca kaderince Devlete *bir şey 
katmak istiyen arkadaşlarımızın diğer memur 
statükosundan ayrı oldukları malûmunuzdur. 
Bugün bu mesleki seçmiş olanlar, Devletin di
ğer branşlarından veya hususi se'ktörden daha 
cazip bir teklif aldıktan zaman, maalesef kıy
metli idare adamları, bu mesleki bırakmak su
retiyle, diğer teşekküllere gittikleri bedihidir. 

Muhterem .arkadaşlarım, bunun sebebi ne
dir, neden neşet etmektedir? Malûmudevletleri-
dir ki, bilhassa sıon devirlerde bir id&re adamı, 
her birisi, memleketin ufkunda neler yapabil-
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dîğihi, neler yapabileceğini göstermiştir, bunu -
huzurunuzda arz etmek isterim. 

Artık bir idare âmiri, eğer Hükümet kendi- ; 
sine imkân verirse, istedikleri temin edilirse, | 
çok şey başarmaktadır, idare âmiri artık yal
nız masa başında oturup çalışan bir adam de
ğildir. Bugünkü aiıllayişlâ tyr idare adamı, ar- > 
tık köyün yolunda' olan idareci, artık köyün i 
çeşmesinde ölan> köyün camiinde olan ve dola-
yısiyîe köyün mektebinde dahi engin sorumlu- '. 
luk taşıyan' bir kimsedir, • i 

Aziz arkadaşlarım; İller idaresi Kanunu, [ 
idarecinin sorumluluğunu tâyin etmiş bulun-
m'aktadm Bir kaymakam^ bir vali, bir nahiye 
müdürü; bulunduğu kazada, ilde, nahiyede Hü
kümetin temsilcisidir. 

Şu halde, kendisine yüklediğimiz bir göre
ve karşı, bir sorumluluğa karşı onları tatmin 
etmek Yüksek Meclisçe gerekli olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Avrupa'ya göz
lerinizi çevirdiğiniz zaman Fransızlar için şöyle 
derler : «Bizde her gün kabine değişebilir, hattâ 
saatte bir vekil değişebilir, ama yeter ki, bizdeki 
idari mekanizma bozulmasın.» 

işte Türkiye'de de böyle bir idari sistemin 
yerleşmesi için bu mesleke gereken önemin ve
rilmesi lâzımdır. Tasavvur buyurun ki, 570 ka
zamızın, maalesef, 203 ü asli kaymakamdan -
mahrum boş bir vaziyette beklemektedir. Bina- ' 
enaleyh, muhterem milletvekilleri öyle tahmin 
ediyorum ki, her birinizin vilâyetinde muhakkak 
ki, kaymakam yeri boş bir kaza vardır. Bunun i 
için de her gün mütaaddit müracaatlarla karşı- ; 

laşmaktasmızdır. 
Belki Maliye Vekili tarafından denilebilir ki, 

«Efendim, Personel Kanunu gelecek.» veyahut ' 
da diğer memurlar için bu şekilde her hangi bir 
zam teklifinde bulunulmuştu. O da gördü, eski ! 
bir idareci olarak bunu bilir, ama, tasavvur bu
yurun, bir idare âmirinin bulunduğu yer bakı- i 
mmdan aynı zamanda Devleti, aynı zamanda 
Hükümeti temsil etmesi, dolayısiyle Vekâletin \ 
her şubesinin başı olması sıfatiyle, bir idareci 
olarak, muhakkak ki, diğer memurlardan ayrı, 
bambaşka bir fonksiyonu olduğu meydana çı- ; 
kar, arkadaşlar. 

Şimdi, son istatistiklere dayanarak, yüksek 
huzurunuzda şunu söylemek isterim. Bu sene ' 
Siyasal Bilgiler Fakültesine 6 700 müracaat ol
muş, müracaat edenlere hangi seksiyonu (bolü- \ 
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mü) istediği sorulmuş, maalesef bunlardan an
cak 4 kişi idare meslekini tercih ettiğini bildir
miş bulunmaktadır. 

Biraz geçmişe hafızalarınızı çevirecek olur
sanız, bugün, en cazip bir meslek olan ve çocuk
ların, genç insanların mahalle aralarında oynar
ken bir idareci olmak şeklinde beliren sevgisi ar
tık yavaş yavaş sönmüş, gençlik artık kendisini 
bundan tecrit etmiştir. Ve maalesef idareci, hak
lara sıkı sıkıya sarılan insanlar değil, maddi tek
lifler, cazip teklifler karşısında terk edilen bir 
meta haline gelmiştir. 

Yüksek huzurunuzda mâruzâtımı daha fazla 
ilerletmeden şu hususu arz etmek istiyorum ki, 
şahsan bu kadar ufak bir ödeneğin, bu kadar 
ufak bir tazminatın Devletin Ve Hükümetin tem
silcisi olan bu insanlara tanınmasını, bir kazaya 
gittiğimiz zaman her şeyi bir kaymakam, ve ida
reciden beklediğimize göre bu kanuna müspet 
oy verilmesini en derin saygılarımla arz ve istir
ham eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Özal. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Huzurunuzu 

benzer konularda sık ihlâl eden bir arkadaşınız 
olarak yanlış anlaşılmış olmak endişemi gizliye-
memekteyim. 

Ben, hodbehot memur ve hizmetlilere her ne 
nam ile olursa olsun şimdikinin üstünde bir para 
verilmesi aleyhinde bir arkadaşımız değilim. 

Fakat birbiri ile ahenkli olmıyan, mevcut 
adaletsizliği bazan daha fazla bozan, hizmetin 
mahiyetine göre ücret yerine, koparabilene bir 
imkân sağlamak yolunun karşısında olmak ge
rektiğine inanıyorum ve her defasında yalnız 
bunun müdafaasına çalışıyorum. 

Biliyorsunuz ki, ücret sistemimiz, içinden çi-
kılmıyacak bir keşmekeş hali arz ediyor. Bu du
rumu daha beter bir hale getirmemek için, bu
nun bir an önce ıslahını temin etmek lâzımdır. 
Bunun yapılmasında başka çare mevcut değildir. 
Bugün alınmış olan tedbirlerle bertaraf edil
miş gibi görülen müşküllerin, birçok ahvalde 
başka müşküller yaratmakta olduğunu gözden 
uzak tutmamak lâzım gelmektedir. Zaman za
man, bir hizmet dalı ele alınarak, durum mü
kemmel şekilde vaz'edilmekte ve çaresi üzerin
de durulmaktadır. 

Fakat, bir gün, emniyet mensupları, bir gün 
jandarma, uzatmalı erlerimiz için veya çavuşlar 
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için, bir gün zabıt kâtipleri işin, bir gün kayma- | 
kâmlar için, hizmetleri tarif ve tavsif etmeden 
birbiri ile irtibatlandırmadan yapılmış olan zam- I 
lar bâzı meslek mensupları bakımından vahim I 
yaralar açmaktadır. Bunların birkaç misalini 
yüksek huzurunuza getirmiş bulunuyorum; mü
saade ederseniz arz edeceğim. 

öğretmen derneklerinden birisi adına, ya
zılmış olan bir mektubu burada okuyacağım : I 

«öğretmen, bu memlekette hayat şartları 
yok denebilecek köylere kadar dağılmıştır. Ora
larda, ağanın, softanın iftirasına, cehaletin ate
şine göğüs gererek, hem köylünün, hem de en 
âz üç - beş sınıfın yetişmesi için emek harcar, 
yokluk içinde, neler çektiğini, ne yeyip içtiğini, I 
derince düşünmeden görüp anlıyabilmek imkân- I 
sız. 

Her zaman söylenir durur: Milletin yarını 1 
öğretmene bağlı. Fedakârlık faslında öğretmen ' 
ön safta koşturulur. Bütün bunlara karşılık j 
olarak da ona 300 ilâ 400 lira yeter görülür. I 

Ne zaman öğretmenin durumunu düzeltecek | 
bir tasarı veya teklif ele alınsa, (bütçeye kül- || 
fet) feryadı ortalığı kaplar; tasarı da atılıp | 
kaybolur. j 

öğretmen her şeyini işte bu para ile halle- | 
der. Bunun millet ve memleket için bir feda- j 
karlık olduğunu bilir ve susar. Fakat diğer ta- 1 
raftan, başka meslek sahiplerine 100 ilâ 1 500 | 
lira arasında, çeşitli adlar altında ek ödenek ve- 1 
rilmesini gerektiren tasarı ve teklifler aynı or- j 
tamda ivedilikle görüşülüp kanunlaşır. - Nite- 1 
•kim bu tasarı da ivedilikle, öncelikle görüşül- I 
mektedir. - I 

Son günlerde kanunlaşanla-la verebileceği- I 
miz örnek sayısı çok kabardı. I 

Şimdi: Eğer bütçe açığı düşünülüyorsa, bu j 
açık yalnız öğretmenlerden yapılan tasarrufla I 
mı karşılanacak? I 

Mahrumiyetse, sınır boyunda bir dağ köyün- 1 
den daha beteri düşünülebilir mi? Fazla mesai I 
ise, üç veya beş kişinin göreceği işi bir kişiye I 
gördürmekten daha ağır bir mesai mi olur? 

Hak, adalet bunun neresinde ? I 
i- Birine verdiğiniz ek ödeneğin (dikkat bu- I 
yurulsun, ek ödeneğin diyoruz) dörtte birini, \ 
eh ağır hizmeti beklediğimiz öğretmene, bütün : | 
hizmetlerinin karşılığı (maaş) olarak verirsek, \ 
öndâiı, fedakârlık yerine başka türlü bir tepki J 

-beklemekten olağan bir şey olamaz. 1 
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Aydınlık günler yaratmasını -beklediğimiz 

öğretmeni karanlıkta yaşamaya zorlarsak bek
lediğimiz aydınlığa ne zaman kavuşuruz,-hilin-
mez. 

Ne veriyor, neler istiyoruz!... insaf. , 
Bu devirde, boş lâf m karın doyurmadığını 

herkes biliyor. Başkalarınca gerçekten düşünül-
miyen bir insan, başkalarını gerçekten nasıl dü 
şünür? 

Bu durumda eğitim - öğretimin verimsizliği 
sorusuna da en doğru cevap kendiliğinden çık
mış olmuyor mu? Ne buyurulur? , 

Bugüne kadar, söz oyunları "ile gerçekten 
avutulmuş 90 binlik kütlenin bir grupu olarak, 
yetkili ağızlardan doyurucu cevap bekliyoruz. 
Durumumuz gerçeklerin ışığı altın&a ne zaman 
ele alınıp düzeltilecek.'?» 

Bu, öğretmen derneklerinden birisinin fer
yadıdır. 

Bunun yanında, biraz evvel reddettiğiniz ter
fi edemiyen, idarede çalışan memurların mek
tubundan da bir paragraf okuyorum : 

«Aşağıda memuriyetimiz yazılı bizlerin hiz
metleri 30 seneyi gaçtiği halde kadrosuzluk yü
zünden 15 - 20 seneden beri terfi edememekle 
her birimiz 20 liralık kadroda 30 ve 25 liralık 
kadroda 35 lira almakta >a elimize geçen para 
ev kirası ile ancak bir kuru ekmeğe kâfi gel
mektedir. Durumumuz çok acıklı ve daha doğ
rusu borç yüzünden köşe bucaklardan gelmek 
suretiyle vazifeye devam etmekteyiz. 

Bu acıklı hal karşısında boynumuzu bükerek 
feragatle çalışmakta, Hükümetimizin şefkat ve 
merhametini beklemekte ve siz milletvekilleti-
mizin (Cennete delilsiz girilmez,)- sözü ile bu 
delâletinizi göz yaşlarımızla beklemekteyiz.» 
- Bir başka ve çok sayıda imza taşıyan bir mek

tuptan bir paragraf daha okuyacağım; öğret
menlere ait hizmetin diğer mesleklere tepkisi ba
kımından bunun okunmasında fayda olacağı ka
naatindeyim. 

«öğretmenlere ait 6 ncı intibak kanunu tasa
rısının Bütçe Komisyonuna takdim edilmiş bu
lunmasına rağmen, İçişleri Bakanlığından bu
güne kadar bir intibak kanunu çıkmamıştır. Tah
sil derecelerimiz bir olan öğretmen arkadaşları
mız 5 nci intibak kanunundan da istifade-ede
rek 100 lira aslî maaşa yükselmiş bulunmakta
dır.» denilmektedir. 
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Muhterem arkadaşlarım; misalleri çoğaltmak 

mümkün. Fakat bendeniz bunları çoğaltmaktan 
ziyade sadece parça parça tedbirlerin doğurduğu 
mahzurları ifade bakımından birkaçını arz et
tim. Şimdi büyük hikmetlerini bildiğimiz kayma
kamların bugünkü durumları üzerinde bir parça 
tevakkuf etmek mümkündür, kanaatindeyim. 
Kaymakamlarımıza 8a fazla bir ücret verilme
sinin aleyhinde olmadığımı ilk sözlerim arasında 
ifade etmeye çalıktım. 

Muhterem arkadaşlarım, mucip sebeplerde 
kaymakam noksanından bahsedilir. Bendenizin 
bildiğime göre, burada doktor sayısının kifayet
sizliği üzerinde durulmuştur. Ve bu bir vakıa 
olarak hepimizin gözleri önündedir ki, öğret
men sayısının kifayetsizliği ve meslekin cazip 
hale getirilmesi lüzumu da aşikârdır. Aynı şart
larda ilçelerimizde jandarma subaylarının bu
lunmadığı ve kadronun üçte birinin ancak dolu 
bulunduğu da malûmdur. Ziraat teknisyeni yok
tur. Diğer hizmet dallarının göstermekte olduğu 
ihtiyaç malûmdur. Buna mukabil kaymakamla
rımızın ikamet etmekte oldukları, hemen hepsi
nin, bir evleri ve taşımaktan azade bir kısım eş
yaları vardır. Hemen hepsinin istifade edecek
leri bir vasıtası mevcuttur. Hiç olmazsa bugün 
için hemen hepsinin belediye reislerinin maaşla
rını almakta oldukları malûmdur. Hattâ, maale
sef pek çok yerlerde bendenizin teşbit ettiğine 
göre aşağı - yukarı kaymakamlarımız, tek baş
larına haiz oldukları belediye meclisi salâhiyet
leri yani belediye meclislerinin salâhiyetlerini 
haiz olan encümen salâhiyetlerini yanlarındaki 
iki memurla beraber kullanmak suretiyle bele
diye reislerinin tahsisatını hemen her yerde ar-
tımfûşlar ve bu suretle belediye reis tahsisatının 
tamamını almakta bulunmuşlardır. Kendilerinin 
hizmetlerinin karşılığı olsa dahi bugün maddi 
bir fayda olduğu için arz ediyorum; birçok ka
zalarımızda öğretmenlik yapmak suretiyle hiç ol
mazsa maddi yönden tatmin olunmaktadırlar. Mem
leketin içinde bulunduğu darlık ve biraz evvel 
reddedilen, senelerden beri bekledikleri halde 
terfie müstahak memurların terfi etmelerine im
kân verilememesi muvacehesi karşısında, kay
makamlarımızın bugün içinde bulundukları 
maddi refahı çok görmiyerek, tekrar ediyorum; 
fakat, bugüne göre yetinmelerinin mümkün ol
duğu kanaatindeyim. Kaymakamlar bulunduk
ları kazalarda örnek, her suretle örnek, olmak 
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mevkiindedirler. Mâiyetlerindeki memurların 
müstahak oldukları halde terfi edemedikleri bir 
durumda, senelerce aynı maaşları ile beklemekte 
oldukları bir sırada, tazminat namı altında ye
niden refahlarına bir şey katacak olan bir para
nın alınmasını sureti katiyede kendilerinin de 
istemiyeceklerini sanmaktayım. Yine bugünkü 
statüko içinde memurlarımızın çektiği sıkın
tının bilhassa bu ilçenin başında bulunan kay
makam tarafından da yaşanmasının çok uygun 
olacağı kanaatindeyim. Refahın bütün memur-
lara beraberce sağlanacağı bildirilen zamana ka
dar kaymakamlarımızın da beklemesini, verilse 
dahi, bunu kabul etmiyeceklerini bendeniz ümid-
ediyorum. Tasarının da reddini istiyorum. (Al
kışlar, bravo, sesleri) Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu adına bu
yurun, Sayın Ertem. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İL
HAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem millet
vekilleri, bu kanun teklifinin mucip sebeplerini 
izaıh edebilmek iiçin, idaıre meslekinin hususülyet-
lerime ki'saoa temasa zaruret- vardır. 

Devletin vaızMeısıinıin, içte emniiyett ve aısa-
y%i teımiln eitımelk, dışıtaı üstifeltâlli feoruımak ol
duğu devirden, itetilsıaıdi gelişmeyi1 sağlamak, 
sosyal adeleti gerçekleştirmek olduğu ça
ğımıza kadar gelen zaman içinde vali 
ve kaymakamların ödev ve görevlerinin ehem
miyeti ve hayatiyeti azalmak şöyle dursun bi
lâkis artırmıştır. 

5442 sayılı İl İdareSffi Kalnufnıuına göre, valili 
ve kaymateaımların vazifelerimin1 başlıcalian 
şumlardur : 

Devlet ve Hükümetin temsilcisi bakanların 
yürütme vasıtasıdınlar; kanun ttlüzük ve yö
netmelileri yayıfnlar ve uıygullarHar. 

Devlet kMrleîleri ile ımıaihallllî! idareleri1 göze
tim ve denetimli aüıtınıda buluınldururlıar; genel 
idareden! tsiorumludurtoır; suç işlenmesini ön
lemek, kamu düzetti! ve güvenini: kiorumaık için 
tedbirler lallmlar; huizur ve 'güvenliği1 kişi do-
kunu'lım'azlığınl, ıtasarruıfa mütaaffik emniyet* 
sağlarlar; bölgelilerinde istihsalin artırıılmıaisı, 
ticaret ve ulaştırmanın geliştirilmesi, çiftçinin 
kalkısndıırılllmaısı, uımuımi refaftun temini çarele
rini plânlaştırirlar : Memur tâyin ederler, me-
umvlatm sicili' verürier, memurları taltif ve tec
ziye ederler. Farklı düşünüşlü iktidarlar bu 
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iyfetökilerde değişilklilk yapsalar ıbiie, vali ve kay- ı 
maıkamılianln; I 

1; Devlet ve Hükümeti temsil' etmıe; I 
2. Devlet aldımaı «Âmırne kudfceltiınd'» kullan- I 

ma; I 
3. Bölıgderinldeki «âmme hizmetlerini» koor-

dine etme yetkilerinin alınması düşünülemez. I 
Bu salâhiyetlerde idare âmirleri üzerinde I 

büyük hassasiyetle durulmasına kâfidir. îdare I 
âmirlerinde; I 

1. Fikrî icat, I 
2. Karan katî, I 
3. Fikrî takip, I 
4. Halk ve insan sevgisi, I 
5. İrade kuvveti, I 
6. Hizmetleri koordine edebilme (kudreti; I 
7. Karakter sağlamlığı bulunması lâzım- I 

dır. I 
Böyle idareciler, ancak kıymetli gençlerin I 

idere meslekine rağbet gösterdiği memleket- I 
lerde bulunabilir. I 

Türkiye'de bugünkü durum bunun aksi- I 
nedir. 570 kazadan 187 sinde kaymakam yok- I 
tur. İçişleri Bakanlığı, mesleke alırken hiçbir I 
seçim yapamamaktadır. Çünkü talip, ihtiya- I 
cin pek altındadır. Siyasal Bilgiler Fakültesi- i 
nin bir yıl evvel, Fakülteye girmek istiyen 6700 I 
aday arasında yaptığı ankette ancak 3 - 4 1 
kişi idari şubeyi arzulamıştır. I 

Muhterem milletvekilleri yalnız, bu realite I 
ile birlikte bir gerçeği de iftiharla belirteyim I 
ki, meslekin malî elverişizliğine, maddi ve mâ- I 
nevi güçlüğüne rağmen Türk idaresi, hâlâ I 
kadirşinas Türk milletinin sevgisini yeter bu- I 
lan idealist idare âmirleri ile doludur. îşte bu I 
acı hakikatler karşısında, idare meslekini ca- I 
zip klmayı' hedef tutan teklifleri «komisyonu- I 
muz» memnuniyetle* kabul etmiştir. Fransa'da I 
kaymakamlar ayda 2 05u - 5 000 lira arasında I 
maaş alırlar. Otomobilleri, lojmanlan ahçı- I 
lan, bahçivanları, şoförleri vardır. Bunlann I 
tahsisatları vilâyet bütçesinden ödenir. I 

Alman kaymakamı sayabileceğimiz «Lan- I 
drath» 1ar 6 300 ile 7 500 arasında aylık alır- I 
lar, onlann da yukardaki imkânları mevcuttur. I 
Hâkimler dâhil hiçbir Devlet memuru bu maaşı 
alamaz. . I 

Pek muhterem arkadaşlarım, yüksek hu- I 
zurunuza sunulan teklif bizim malî imkânla
rımızı nazara alan mütevazi bir tekliftir. Dört I 
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milyon Ura civarında bir külfet getirmektedir. 
(Ortadan, az mı, »esleri.) Münhaller sebebiyle 
içişleri Bakanlığı kendi imkânları içinde, 
munzam tahsisat istemeksizin 1962 de de 19Ö3 
te de bunu karşılıyabilecektir. Bütün âmnte 
hizmetlerinin, aksaksız sademesiz işlemesini 
mümkün kılmaya matuf olan bu teklifi kabtıl 
buyurulraasını yüksek tasviplerinize arz ede
rim. 

Sayın Özalp bu teklifin aleyhinde buhmdu-
lar. Bâzı mektuplar okudular. Bu mektupl*,-
nn ifade etmek istedikleri hususları bura<|a 
uzun boylu tahlil etmek istemiyorum. Bir 
noktaya hepinizin dikkatini çekerim. Bu ka
nun teklifinin bir hususiyeti olduğunu yukar
dan beri arz etmeye çalıştım. Memlekette 570 
tane kaza vardır. Bu kazalardan 187 tanesi 
münhaldi?. 

Arkadaşlarım; bâzı arkadaşlanmız biz 
kaymakamların vazifelerini biliyoruz dediler, 
Çok doğru. Biliyoruz. îşte bu kadar önemli 
hizmetleri iyi bir seçim yapmadan hattâ bâ
zılarını lalettayin ellerde bırakmaktayız. Bun
lardan memleketin âmme hizmetlerinde Ye 
huzurunda doğabilecek aksaklıklan ve üzün
tüleri dikkate almak lâzımdır. 

İşte bu sebeple biz idare meslekinin nisbe-
ten cazip hale getirilmesini, şimdiye kad$r 
çok önemli salâhiyetleri bulunan bu makamla
rın boş bulunduğunu, bunların ehliyetsiz kim
seler tarafından işgalinin memleket idaresi ba
kımından doğuracağı, doğurması muhtemel ak
saklıklan düşünerek, 4 milyon lira gibi çok 
cüzi o da kendi bütçesindeki tasarruflarla 
karşılanacak bir külfetin kabul edilmesinin 
memleket menfaatleri, âmme hizmetleri bakı
mından faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Hürmetlerimle. , 

BAŞKAN •—Buyurun (Sayın özarda. 
•REŞAT ÖZARDA (Aydın) — ISaym Başkan, 

sayın milletvekilleri, kanun kanaatimce isabetli
dir. Biz burada, memleket hizmetlerini gören 
mefnurlanmızı, Ihanıgi sınıftan olursa olsun, "bütçe 
ve malî imkânlarımız nisbetinde tatmin etmeye 
muvaffak olurtsak, 'Meclis olarak ancak iftihar du
yarız. 

Kanunun eslbaibı muci'besinde kaymakamlığa 
gençlerin değil Iheıve'slenmeldiği ve iltifat edilmesi 
ve bilâkis (gençler arasında kaymakamlık ımeslje-
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kine: karşı bir antipatinin duyulmaya 'başlandığı, 
bu bakımdan kaymakamlık meslekinin cazip kı
lınması için ödeneklerinin artırılması icabettiği 
umumi 'bir kanaat halini almaktadır- Şunu arz 
edeyim ve 'hepimiz de.iyi biliyoruz ki; (hangi ka- i 
.zada dirayetli, liyakatli ve kabiliyetli kaymakam : 
varsa o kaza 'halkı ıhuzur ve emniyet içinde yaşar. 
©ir. kazanın kaymakamı liyakatsiz, kabiliyetsiz ve : 
ehliyetsiz ise o kaza halkının rahatı ve huzuru : 
kalmaz. Çünkü kaymakamların idari işleri yanın
da bâzı adlî vazifeleri de vardır. Ezcümle gay
rimenkul ihtilâflarında meni .müdalhale kararı i 
vçrmek,ve saire ıgibi 'hallerde 'bâzı adlî vazifeler 
dahi kaymakamlara verilmiş 'bulunmaktadır. Bi
naenaleyh, .kaymakamlardan âdil, dürüst icraat 
(beklenmektedir. 

Dirayetli ve liyakatli kaymakam yetiştirmek 
kanaatimce yalnız ödeneğin artırılması ile müm
kün değildir. Bugün Harlb Okulundan mezun 
olan ıbir teğmen nasıl kendisi için bir gün gene
ral olmayı gaye ve hedef 'biliyorsa, Mülkiyenin 
idari kısminden mezun olan ve dahiliye mesleği
ne in'ti'saibeden ıher >gen>q kaymakamın da gayesi 
ıbir gün vali olmaktır. 'Bugün 5 - 6 yüz civarında 
ki kaymakam kadrosuna mukabil 70 küsur vali
lik kadrosu vardır. Bir kaymakam kendi 'bulun- ; 
duğu kazada senelerce çalışır, kalkınma hareket- ; 

lerine katılır. Ehliyet ve liyakatla çalışarak dira- , 
yetli bir idareci olma vasfını kazanır ve nihayet 
beş yüz, altıyüz kaymakamdan üst derecelere ter
fi edenler sıra 'bekler. Açılacak olan valiliklere 
tâyin edilmek üzere sıra Ibekliyen bu kaymakam
lar, bir gün münıhallere 'hariçten ve meslekle hiç
bir alâkası olmıyan kimselerin tâyin edildiklerin1 

gördükleri zaman, elbette ki, Ibu mesleke karş-
olan bütün sevgileri zail olur. Bu vaziyet karşı
sında onların mesleklerinden uzaklaşmalarına se-
beboluyoruz. Onun için 'her şeyden evvel, bizzat 
Dahiliye Vekilinden istlriham ediyorum; eğer, 
kendileri kaymakamlık mesleğini cazip Ibir hale 
getirmek istiyorlarsa, 'her şeyden evvel, valilikle
re, temayüz etmiş olan değerli kaymakamların 
tâyinlerini değişmez bir prensip (haline getirsin
ler, Aksi balde ve sadece yapılacak olan 'böyle 
ödenek zamlariyle kaymakamları bu mesleke /bağ
lamaya imkân yoktur. 

Saniyen, kaymakamlar kendilerini ıhuzursu? 
addetmektedirler. Adetâ bir şamar oğlanı 'gibi 
sağdan soldan gelen ufak tefek fısıltılarla, şikâ
yetlerle derhal memleketin bir ucundan öbür 
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ıcuna sık sık nakilleri yapılmaktadır. Kendi bu
lundukları teşkilât içinde, buzur içinde çalışma
larına imkân verilmelidir. Bunları maddi fbakım-
lan terf ilh ettirirken mânevi bakımdan da emni
yet ve huzur içinde çalışmalarını sağlıyacak bir 
teminat kanununun bir an evvel Meclise getiril
mesini temenni eder, kanunun lehinde rey kullan
manızı istirham ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Savın İnceler. 
RAHMİ İNCELER (Çankırı) — Muhterem 

arkadaşlar, ben bu kanunun "aleyhinde konuşa
cağım. Sizleri de kanunun aleyhinde rey kul
lanmaya peşinen davet ediyorum. («Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ huzurunuz
da değerli ve faziletli idarecilerimize teşekkürü 
bir borç bilirim. Onlar dahî şimdi şöyle düşü
nüyorlar: «Biz idareciler geçinebiliyoruz, fakat 
idare edilenler sürünüyorlar...» Emin olunuz 
vicdanlarının sesiyle bunu söylüyorlar, gelişigü
zel değil. 1962 yılı bütçesini bizler kabul ettik. 
Bundan evvelki Maliye Bakanı, Yüksek huzur
larınızda sizlerden rica etti ve «arkadaşlar, par
ça kanun teklifleri getirmeyiniz» diye bize bir 
de liste sundu. Milletvekillerinin sunmuş oldu
ğu kanuun tekliflerinin tutarı 1 milyar 200 
milyon küsur bin liradır» dedi. Zaten, bütçeyi 
de 1 milyar 200 milyon lira eksiğiyle bağladık. 
Peki, şimdiki Maliye Bakanı arkadaşımız, bu
rada biraz evvel izah ettiler. «Biz nereden bu 
kaynakları arayıp bulup vereceğiz?» dediler. 
Meclisin evvelâ bunu düşünmesi lâzım değil 
midir? (Bravo sesleri) Binaenaleyh, arkadaşlar 
arasında - şahsi kanaatim - zümre kayırma du
rumları olmamalıdır. (Bravo sesleri) Milletve
killeri, milletvekillerini; valiler valileri, hukuk
çular hukukçuları, doktorlar da doktorları ka
yırıyorlar. 

Arkadaşlar bir taraftan, «imtiyazsız, sınıfsız 
bir kütleyiz» diye bağırıyoruz; ondan sonra da, 
sınıflar yaratıyoruz. Bu doğru mudur? Sırası 
geldiği zaman hepiniz köyleri teker teker do
laştınız, çok güzel sözler söylediniz, köylünün 
reyini aldınız.bu 20 milyon insanın ne olduğu
nu hepiniz biliyorsunuz. Nasıl olur da idareci
lere zam üstüne zam verebilirsiniz? 

Muhterem arkadaşlarım, bizim 9 tane kay
makamımız var. İçlerinde bir Yılmaz Kocabaş 
var, bu sene köylü ile omuz omuza vermek su
retiyle memlekete yüz bin liralık bir okul he-
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diye etti. Btf arkadaş gayet eminim ki, ne para | 
bekliyor, ne terfi bekliyor. Bu arkadaşa huzu- l 
runuzda teşekkür ötmeyi bir borç bilirim. : 
Kaymakam, para için çalışan insan değildir. ; 
idarecilerimiz para için mi çalışıyorlar? 

Arkadaşlar; huzurunuzda bu memlekette her • 
çeşit sefaleti tatmış Mr insan olarak 'konuşuyo
rum. Küçük memuriyetlerde bulundum. Bu ; 
memleketin derdi bir tane midir? Binbir derdi : 
vardır bu memleketin. Ben sizlere şu Bektaşi • 
fıkrasını nakledeceğim. («O hikâyedir» sesleri) 
Hikâye değil arkadaşlar, hakikatin tâ kendisi. 
Hani, bir bektaşi, bir zenginin (kıyafetine bak
mışta, «Yarabîbi "bunlar ağanın kulu, ben ise ! 
senin kulunum» demiş. Allaıhm kullarının ne , 
halde bulunduğunu 'bildiğimiz halde sırf Dev- ı 
lebin kullarını bu hale getirirsek doğru olmaz. 
Vatandaş sefalet içinde iken onları Ibırakıp da 
başka kimi düşüneceğiz? Bunun iç'in çok rica 
ediyorum, bu kanunun 'aleyhinde oy kullanınız j 
ve bu gi'bi kanunlarım çıkmasına imkân verme
yiniz-. 

Personel Dairesi de kurulmuştur. Sayın Ma- i 
üye Bakanının sözlerini senet ittihaz etmcik su-, \ 
retiyle bu şekilde parça kanunlar çıkarmıyalım. j 
Hepinizi hürmetle »selâmlarım. 

Allah aşkına, bu kanunun lehine rey verme- j 
ineniz! tekrar istirham ederim, hürmetlerimle, i 
(Alkışlar) | 

BAŞKAN — Buyurunuz, sayın Dizıman. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SABAHAT

TİN SAVACI (Gümüşane) — Sayın Bıaşkan, 
Komisyon adına söz istiyorum. I 

BAŞKAN — Saym Dizman, komisyon söz 
istiyor, . onun için zatıâlinize takaddüm edecek
lerdir. 

Buyurunuz komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SABAHAT

TİN SAVACI (Gümüşane) '•'— Muhterem arka
daşlarım ; komisyon olarak, ikmal edip, tamam
layıp, tekrar huzurunuza getirmek üzere tekli
fi geni alıyoruz. («Yaşa» sesleri, «öyle şey» ol
maz sesleri «maddeyi geri alamazsüi» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Savacı, teklifi tadil edil
mek üzere mi geri alıyorsunuz? 

BÜTÇE KOMİSYONU AtJINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) _ Evet. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bir takrir 
var efendim. I 
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BAŞKAN — Taikriri okutuyorum. 
KOMİSYON ADINA SABAHATTİN SAP 

VACI (Gümüşane)— Komisyon teklifi geri al
dıktan sonra takririn okunmaması lâzımdır. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) -^ Usul ha'kr 
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika; Komisyonun gerj 
alıp almamasına yine Meclis karar verecektir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklifin, 77 sayılı Kânunum 3 ricü maddesi

nin 2 nei bendi gereğince Plân Komisyonuna, 
yürürlüğe girmiş olan Kalkınma Plânındalsi 
cari harcatma hedefleri bakımından yeniden tet
kik edilmek üzere iade «dilmesini teklif ediycj» 
rum. 

Kastamonu 
Fethi Doğançay 

BAŞKAN — Teklif okunmuş bulunuyor. 
Teklif hakkında söz istiyen var mı? 

Saym Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 

(Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi) —. Mub-» 
terem arkadaşlar, arkadaşlarım verdikleri tak
rirlerini geri alırlarsa, komisyon da geri aldlt 
gına göre, bendeniz konuşmayacağım. Bu iti
barla muhterem Reisimizden 'bir ricad$vJ)U!Iun& 
cağım. Reye arz etsinler ye kabul edildiği tak
dirde ortada yapılacak başka bir muamele kal
mayacağına göre benim de konuşmama: ımathal 
bırakılmamış olacaktır. Zaten komisyon da ge
ri almıştır. 

BAŞKAN — Komisyon tarafmdatı vâıkl.ta? 
lep üzerine teklifin tadil edilmek üzerie komis
yona iadesini kabul buyuranlar... Etmiyenjer-;» 
Kabul edilmiştir, Teklif komisyona gönderil
miştir. 

Şimdi gündeme devam ediyoruz. (Ekseriyet 
yok sesleri) 

5, — Ankara Üniversitesi 1957 bütçe yılv He
sabı Katisine ait mutabakat beyannamesinin M* 
nulduğuna dair. Sayıştay Başkanlığı tezkev.e$i 
ile Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı Hesabı 
Kati kanunu tasarısı ve, Sayıştay ILomisyon% ra
poru (3/121, 1/66} „(Ş. Sayısı: 326) (1} ,'''"'•• 

(1) 326 S. Sayılı basmayazı tutanağın «oriun-
dadır. . :t,.':f.l 

—mt>— 



M. Meclisi B : 14 
BAŞKAN*^ Komisyon raporunu oikutuyo- I 

rum : 
(Komisyon raporu okuındu.) 
BAŞKAN — Kanun tanarısının tümü üze

rinde söz almak istiyen arkadaş var mı? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul 'edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesinin 1957 
bütçe yılı gideri ilişik (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde gösterildiği üzere 18 416 582 
lira 37 'kuruşu âdi bütçe giderine; 2 203 535 
lira 36 kuruşu yatırımlar giderine ve 15 517 
lira 88 kuruşu da özel kanunlar gereğince 
yapılan giderlere laidolmak üzere ceman 
20 635 635 lira'61 kuruştur. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi eetvelleriyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edettüer... 
Kabul etmiyenler... 1 nci madde cıetyelleriyle 
birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1957 
bütçe yılı gelir tahsilatı ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 23 541 644 lira 99 
kuruştur. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz 
istiyen var mı? Olmadığına göre 2 nci mad
deyi cetveliyle birlikte oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Tahsilatla gider arasındaki 
farkı teşkil «den 2 906 009 lira 38 kuruş tah
silat fazlası olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Üçüncü madde hakkında söz isti
yen var mı? Ydk. 3 ncü maddeyi oyunuza «su-
nuyorupı. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE ,4. — ödenekten 1957 bütçe yılı 
içinde harcanmiyan ve ilişik (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ayrı birer sütunlarında göste
rilen 3 209 741 lira 2$ kuruş yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Dördtiiıcü madde üzerinde söz 
istiyen var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul 'edenler... Etmiyenler... ( Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Bu kaSnun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 6. — Bu kamun hükümlerini yü

rütmeye Maliye ve Millî Eğitim Bakanları me
murdur. 

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

Tümünü açık oylarınıza suînacağım. Kutu
lar dolaştırılacaktır. 

Birleşim sonunda oyunu kullanmıyanlarm 
isimlerini tesbit etmek suretiyle; dolayısiylc 
bir yoklama yapılmış olacaktır. 

6'. — Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yık He
sabı Katisine ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ankara Üniversitesi 1958 malî yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/143, 1/74, (S. Sayısı: 327) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddele 
re geçilmesi kabul "edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesinin 1958 
bütçe yılı gideri ilişik (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde gösterildiği üzere 21 089 250 
lira 08 'kuruşu âdi bütçe giderine; 1 216 987 
lira 66 kuruşu yatırım giderine ve 119 903 
lira 84 kuruşu da özel kanunlar gereğince 
yapılan gidere aidolmak üzere ceman 22 426 141 
lira 58 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is'tiyeın? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1958 
bütçe yılı gelir tahsilatı ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 23 252 675 lira 90 
kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyem 
var mı? Olmadığına göre maddeyi oylarınıza 

(1) 327 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tahsilatla gider arasındaki 
farkı 'teşkil eden 826 534 lira 32 kuruş tah
silat fazlası olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeaı 
var, mı ? Olmadığına göre; maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — ödenekten 1958 bütçe yılı 
içinde harcanmıyan ve ilişik (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ayrı bir sütununda göste
rilen 3 766 487 lira 26 kuruş yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeftı 
var mı? Olmadığına göre; maddeyi cetvelle-
riyle birlikte oyıftıuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde cetvejlleriyle birlik
te kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kamun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 6. — Bu kaınun hükümlerini yü
rütmeye Maliye ve Millî Eğitim Baikanlairı me
murdur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuma sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tümü üzerinde konuşmak istiyen var mı? 
Yok. Tümünü gelecek Birleşimde açık oya arz 
edeceğim. 
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Oyunu kuifamıyau arfcaıdaş varanı? Yok. 

Oytomia muamelesi bitmiştir.. 
NİHAT DİLER (Erzurum) :— Bür öne*g*m j 

vardı, 'ofcumfmaidı. t * 
BAŞKAN — SayMD Diler, foir teklifimiz mr 

var? 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Geçen celseı 

•bir sözlü sorum vardı. Burada ibuluınduğuım 
haftde, (burada Ibulunmaldı şekİinlde (gösterilerek 
'Sorum düşürülmüştür. (Bumu tavzih eıtmelk ilcin 
b'ilr önerge veroniştâm, «okunmadı. \., 

BAŞKAN — Bize intikal etömeldi elendim. 
İsterseniz, bunu bir dahaki Birleşimde görüşe
lim. ' ' - • ' ' ' " ; 

NİHAT DİLER (Eı«zurum> — Tamıaımen 
bir zühul leseri olmuştur. Düzeltilmesini istif-' 
İham letmüşttüm', ! 

BAŞKAN — önengenflizi kime vevdünüz? 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Başkanlık 

Düvannna gıönıdeırmiişttdlm. 

(BAŞKAN — Sayın arkadaşlıar, Anfcara Üni-! 
versitesi 1957 Ibütçe yılto Kesini Hejsabına ait, 
'kamunı Itıasarasınıa (53) sayım ankaidıaşımız fca/tıl-
mıiş, neiti'oeıde (50) Ikalbul, (3)- çekimser oy çık-; 
mışftır. Aranan nasap hâsıl olmıaıdığınıdan ge-| 
leedk BMeşJfankle oylama tekrar edilecektir. 

Valkült gecikmiş oltâuğunfdainı 10 Analık Fa-; 
zartesiı %W$L saat 15 te tıopllanimıaik ülzere Birle
şimle «son veriyorum. Hoşça fealım. 

Kapanma saati : 18,05 ^ • j 

6. — DÜZELTÎŞLEE 

Bu Birleşim tutanağı sonuma jeQd&ı 326 ve 327 S. Sayılı (basmiayazıl'aııdaı aşağüdaftö dıüzeltişter 
yapılmıştır : 

S. Sayısı Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

326 
326 

326 
326 
327 

327 

7 
10 

11 
12 

9 

9 

2 
2 

2 
2 
1 

2 

2 
son 

1 
1 
son 

4 

Ankara Ünnsversitesi 
(A/l) cetveli yekûnu 
26 605 699 

434 401 
i 14 027 432 
! Eski yıllardan devredilen nakit 

65 000 

Anfkara Üniversitesi 
(A/l) cetveli yekûnu • 
20 605 699 

434 001 
19 027 432 
Eski yıllardan devredilen gelir 
(nakit) 

75 000 
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X ve XI nci Dönem T; B. M. M. üyelerinin ödeneklerinden mütevillit T. Ö. Ziraat Baskısı ve 
Maliye Bakanlığına olan borçlarının 10 yıl faiz iz taksite bağlanmasına ve tahakkuk etmiş faiz

lerinin kaldırılmasına dair kanun teklifine verilen oyların neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülck 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit O rai 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçcr 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsmail Gönce 
thsan KökneJ ; 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Ilışan Ataöv ',', 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi îîozftepe 
Nazmi Keriımoğlu 
Nihat Su 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 253 

Kabul edenler : 182 
Reddedenler : 57 

Çekinserler : 14 
Oya katılmıyanlar : 19 ı 

Açık üyelikler 6 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçcr 
Melûhat Gedik 
llcşat ozanla 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
llalit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Fuat Ümit 

BURSA 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tür kel 
tsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat A kay 
Refet Sozırin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
İbrahim Kccatürk 

itemzi Şenel 
DİYARBAKIR 

Şehmus Arslan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
11 haini Ertem 
Nazmi özojrul 

ELAZIĞ 
ITürrom Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
• Muzaffer Canholat 
Ilüsoyin Incioğlu 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizam ettin Erkmon 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞ ANE 
Halis Bayramoğlu 

Nccmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bercketoğl.ı 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar An kan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç. 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Selim Sarper 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
thsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Şinasî Ortma 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 
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KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
ismail Hakkı Yi lanh-
oğlu 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlanı 
Bahri Y&zır 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Mekki Keskin 
Rüştü özal 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
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MANİSA 

Süleyman Çağlar 
Yakup Kadr» Karaos-
manoğlu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkaıı 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
t)han Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Nuımanoğlu 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Orhan Naiım Hazinedar 

7 . 12 . 1962 O 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akça) 
Arif Hikmet Günev 
öevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Hayrettin özge*) 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltikli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğiıı 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıaa Akbıyıkoğlu 

VAN 
İhsan Bedirhanoğln 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramız Karakaşoğhı 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 

AMASYA 
Reşat ArpacıoğTu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğtu 

BALIKESİR 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Aihıskalıoğlıı 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursuınoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin üzer 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

İSTANBUL 
Ömer Zekâi Domun 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Mustafa Uyar 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Aitıığ 

KONYA 
irfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Fakih özlen 

MARDİN 
Talât Oğuz 
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NEVŞEHİR 

Ramazan Demirsoy 
SAKARYA 

Yusuf Ulusoy 
SAMSUN 

Nurettin Ccritoğlu 
Fevzi Ceylân 

Ilyas Kılıç 
SİİRT 

Cevdet Avdın 
SİNOP 

Mahmut Alicanoglu 
SİVAS 

Adil Altay 

Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Turban Kut 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğhı 
Ahmet Şener 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusutf Ziya Yücebilgia 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İbrahim Imirzalıoğlu 
Ahmet Üstün 

AYDIN 
î«met Sezgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

[Çekinserler] 
KONYA 

Ah m ot Gurk an 

GÜMÜŞANE 
Nureddin .özdeniir 

KIRŞEHİR 
Halil öznıen 

MANİSA 

Nu&ret Köklü 
Flilmi Okçu 

Nahit Yenişehirlioğhı 

TOKAT 
H. Ali Dizıman 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza "özuner 

l Oya katîlmty anlar] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
tbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHISAR 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Şükrü Yüzbaşıoğhı 

AĞRI 
Hıza Polat 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (î.) 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete (B.) 
ÎJbrahim Sıtkı. Hatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Üyıas Seçkin (B.) 
Abdülhak Kemal 
Yörük (B.) 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

AYDIN 
Orhan Apaydını 
Mustafa Şükrü K<w 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Boîak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evlıyaoğlıı 
Cevat Kanpulat 
Mehmet Tiritoğln 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet Özbey 
Nad&r Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet; Akalın 

Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Baş
kan V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Neemiökten (B.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Isıkenderoğlu 
Vefik Paırinçcioghı 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlm 
Naci Güray 
Ölmer Faruk Sana<,; 

ERZİNCAN 
Naoi Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Seyfâ Öztürk 
ibrahim Cemalcılar 
Şevket Asbuzoğlu 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali ihsan Göğüs 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Naite Tirali 

HATAY 
Sekip înaü 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran (t.) 
Mustafa jGülcügii 

İSTANBUL 
ibrahim Abak * 
Ziya Altmoğlu 
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Suphi Baykara 
Ferruh Bozbeyli (Baş
kan V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evron 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Göka\ 
(B.) 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 

0l\\rm Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İlhamı Sancar (B.) 
îsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlıı 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
•Sırrı öktem 
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Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali Özdikmenli 

KAYSERÎ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Vedat Âli özkHM 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Pik rot Filiz 
Hasan Tahsin üzün 

KIRŞEHİR 
Mermi uh Erdem ir 

KOCAELİ 
Cema.1 Babaç 
Sahabettin BiLgisıı 
Sü reyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Pakih öafakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
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İsmet İnönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan. 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Şevket Kaşıt Hatib-
oğlu (B.) 
'Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
lîubi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ferdî), Gül ey 
Arif Hikmet Ona1 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Hami Tezka.n 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebatı Hastaoğlu 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi M ah ram iı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kanı 
Nazmi ökten 
Zeki Yagmurdereli 

URFA 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahan1.ı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakıhç 

YOZGAT 
tsmet Kapısız 
Turffut Nizamı oğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esendin 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüo&lıs 

[Açık üyeliklerj 
Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

1 
1 
1 
1 

Muş 
Zonguldak 

Yek 

1 
1 
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M. Meclisi 6 : 14 7 . 12 . 1962 0 : 1 
Ankara Üniversitesi 1957 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasansına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı 450 
Oy verenler 53 

Kabul edenler 50 
Reddedenler 0 
Çekinserler 3 

Oya katılmıyanlar 391 
Açık üyeükler 5 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Kemal Sarıib rahim oğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

ANKARA 
Abdülhak Kemal Yörük 

AYDIN 
Melâlıat Gedik 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Tütfkel 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

DENİZLİ 
İbrahim Kocatürk 

EDİRNE 
Nazmi özogul 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Yahya Dermancı 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Ali Coşkun Kırca 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı Ökteın 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
İrfan Baran 
Mekki Keskin 
Rüştü özal 
Faruk Süıkaıı 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

[Çekinserler] 

İSTANBUL | KASTAMONU 
Ömer Zek ai Dorman 1 Sabri Keski Jl 

KİRŞ] 
Halil Czmeı 

(Yeter sayı yoktur.) 

Nuaret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehiriioğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Talât Oğuz 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet. Aksoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 

SÜRT 
Cevdet Aydın 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

EHtR 
3 

[Oya katîlmtyarilar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepmar 

Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalıay 
Mahmut Denk 
Mehmet özbay 

Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AÖRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 
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ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbası 
Fuat Börekçi 
Bülent Ece.vit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
ismail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlta 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerâmoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğflu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Ko(-
Nedim Müren 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolaik 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan EvliyıaoğİTt 
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Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlıı 
Cihat Turgut. 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BÎNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzıkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
ibrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağr-ı 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Baş. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğln 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Kürelî 

7 . 12 . 1962 O : 1 
Necmi ökten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çohanoğhı 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğhı 
Vefik Pirinçcioğhı 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğln 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naed Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlıı 
Gıyasettin Karaca 
Şer af ettin Konu ray 
Cevat önder 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Azüz Zeytinıoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğhı 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erikmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Namı Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Neemeddin Küçükeı 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Beraketoğiu 
Abdullah Cüli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran (1.) 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa GülcügiJ 

İSTANBUL 
ibrahim Aba}* 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baytkam 
Mahmut Rıza Bertari 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evreci 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 

669 



M. Meclisi B : 14 
KAYSERİ I 

A<bdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat ÂLİ Özkan 
Mehmet Sağlam* 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ | 
Abdurrahman Altuğ I 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin UZUM 

KIRŞEHİR 
Mernduh Erdemir 

KOCAELİ 
Cemal Babaç (I.) 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayoll 
Süreyya Sofuoğlu 

Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin. Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İlhamı Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyahşan 
Reşit Ülker* 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşeımeei 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasd Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
thsaıı Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılıan-
hoğln 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadirean Kaili 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Fakih Özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
\ Ahmet Bozbay 
'•• Ali Enbek 
' liauf Kıray 

Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
fomei İnlimi (Başba
kan) 

J Halil Ziya Özkan 
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MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Ha;tiboğlu 
(B.) 
Yakup' Kadri Ka,ra-
osmanoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal. Bağcıoğlu 
Kemali Bay az it 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlm 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnaıi Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Osıkay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanıoğlu 

Oevat Yalçın 
SAKARYA 

Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
MusHüıittin Gürerr 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğltı 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğhı 
Fevzi Geveei 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Ha&taoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut VuraJ 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahraımh 
Hayri Mumcuoğlu 
Orha.n öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazov.» 
Zeyyat Kooa.ni emi 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

I Asım Eren 
İ Haydar Özalp 

Oğıızdemir Tüzün • 
ORDU 

Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlıı 
Ata TopaLoğlu (t) 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

mo ~~ 
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Kesit Önder 
Bekir Şeyhoğiu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğhı 
(B.) 

Elkrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Uml 
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UŞAK 

Ali Kıza Akbıyıko&lu ' 
İbrahim Bıılanalp 
Ahmet Tahfcakı'lıç 

Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağımurd ereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Aitalay Akan 
Kemal Badılh 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Kara hanlı 
Sabri Kılnj 
OaLâiL öncel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentas (î. fî.) i 
Şülkrü Kösereisoğlu ! 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 

Turgut .Nizanıoğlu 
Oelâl Sun^nr fî. Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengda 
Fevzi Fırat 
Raimiz Karakaşoğiu 
Suphi Konaik 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yuntnf 2üya YüeahilgHi 

[Açık üyelikleri 
Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

1 
1 
1 
1 

Zonguldak 
Muş 

YeMn 

1 
1 

6 

>m<i 



Millet Meclîsi 
GÜNDEMİ 

ONDÖRDÜNOÜ BİRLEŞİM 

7.12.1962 Cuma 

Saat: 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
1. — X ve XI nci Dönem T. B. M. Meclisi 

üyelerinin-ödeneklerinden mütevellit T. 0. Zi
raat Bankası ve Maliye Vekaletine olan borç
larının 10 yıl faizsiz takside bağlanmasına ve ta
hakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait 
kanun teklifi (2/251) 

n 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 

Yılanlıoğîu'nun, bu dönemde liseyi bitirip de 
üniversite ve yüksek okullara giremiyen öğren
ci adedine ve bunlar hakkında ne düşünüldüğü
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/384) 

2. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, basında raslanan sol ve komünizan neşri-
yat karşısında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/419) 

3. —- Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nm, resmî liselerin Öğretmen durumlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/422) 

4. — Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'-
nun, Millet Meclisi Genel Kurulunun 12 . 9 .1962 
tarihli 115 nci Birleşiminde gündem dışı yapılan 
görüşmelere dair Millet Meclisi Başkanından 
sözlü sorusu (6/423) 

5. — Kastamonu Milletvekili Osman Ok
tay'ın, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Mer-
güze bucağı Jandarma Karakolunda Ali Tınık 
ve arkadaşlarına kanunsuz işlem yapıldığının 
doğru olup olmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/425) 

6. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'm, hakkında Meclis soruşturması açılan 
Mehmet Baydur'un vazifesine devamda bir sa
kınca görülüp görülmediğine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/426) 

7. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ıjn, 
Türk vatandaşına Avrupa insan Haklan Ko
misyonu ile Divanına 'müracaat hakkının tanın
maması sebebine dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/428) 

8. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurcje-
reli'nin, Haydarpaşa Lisesi Edebiyat II - D. sı
nıfı Kimya öğretmeninin, ders saati boyunca 
politikadan bahsettiği hakkındaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/429) 

9. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ ilçesi Davulga nahiyesi Belediye Za
bıta Memuru ismail Uyumaz'ın işine, hangi ta
rihte ve ne sebeple, son verildiğine dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/430) 

10. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Ankara Teknik öğretmen Okulunda birikmiş 
bulunan hurdaların satılıp satılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/431) 

11. -— Afyon Milletvekili Şevki Güler'jn, 
Emirdağ Davulga nahiyesi Belediye Zabıta 
Memuru Memiş Bal'ın hangi tarihte göreve alın
dığına dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/432) 

12. — Afyon Milletvekili Şevki Gülerin, 
Emirdağ'ın Davulga nahiyesinden Ahmetoğlu 
1926 doğumlu Memiş Bal'm ilkokul mezufcu 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanında 
sözlü sorusu. (6/433) 

13. —' Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Nazilli'nin Mescitti ve Yazırlı köylülerinin 
22.8.1962 tarihinde jandarmalar tarafından dö
vüldüklerinin doğru olup olmadığına dair, |tç-
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/434) 



14. —. Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tanm müstahsilinin kredi ihtiyacının 
karşılanması hususunda ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair Ticaret ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/436) 

15. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, kuraklık sebebiyle 1962 yılında dağı
tılan kredili buğday bedellerinin affının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan ve 
Tanm Bakanından sözlü sorusu (6/437) 

16. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1962 - 1963 ekim mevsiminde, Edirne ilin
de kredili suni gübre tevziatının nasıl ve ne mik
tarda yapılabileceğine dair Tanm Bakanından 
sözlü sorusu (6/439) 

17. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'ın, tiftik ürünümüzün, son iki yıl için
deki, ihraç imkânsızlıklannur ve fiyat düşüş
lerinin sebeplerinin neler olduğuna dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/440) 

18. — îçel Milletvekili Mehmet Ali Arslan'-
ın, Anayasaya aykınlığı sebebiyle tadili gere
ken kanunlar meyamnda 6831 sayılı Orman Ka
nununun da bulunup bulunmadığına dair Tanm 
ve imar ve îskân Bakanlanndan sözlü sorusu 
(6/441) 

19. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 
18 . 9 . 1962 tarihli 6/951 sayılı Bakanlar Kuru
lu kararının Anayasaya uyup uymadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/442) 

20. — Konya Milletvekili Rüştü Özal'ın, Be
lediye Meclisleri ve îl Genel Meclisleri için, mu
ayyen bir formülle vatandaşın temsil olunabile
ceği geçici mahiyette Müşavere Heyetleri ku
rulmasının mümkün^ görülüp görülmediğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/44Ş) 

21. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, ku
raklık bölgesinin merkezi halinde bulunan Niğ
de ili çevresinde, 1963 yılı zarfında ne gibi ted
birler alınmasının düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/447) 

22. — Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin, 
bâzı fikir ve sanat kişilerinin, pasaport alma 
işinde uğradıkları güçlüklerin düzeltilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/448) 

23. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve civarı iller
de henüz yakalanmamış bulunan gıyabi mev-

â -
| kuflularm adedine ve bunların yakalanmaları 

için, özel surette tedbir alınıp alınmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

24. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, kaçakçılığın meni ve takibi maksadiyle 
istimlâkine karar verilen Güney - Doğu'daki 
arazilerin istimlâkinden vazgeçme yoluna gidi
lip gidilmiyeceğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/450) 

25. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'-
m, Sangöl ve Alaşehir ovalanndan geçen Ala
şehir çayının ıslahı işine hangi tarihte başlan
mış olduğuna dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/451) 

26. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, son üç yıl içinde, zabıtaya intikal etmiş, kaç 
ırza tecavüz vakası olduğuna dair İçişleri ve 
Adalet Bakanlanndan sözlü sorusu (6/452) 

27. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile 
yüksek okullannda görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

28. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'-
m, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşeb
büslerin devletleştirilebileceğine dair Anayasa 
maddesinin hafifletilmesi için bir çare düşünü-

I lüp düşünülmediğine dair Başbakandan sözlü 
t sorusu. (6/456) 

29. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi halkının kışlık 
odun ihtiyacının temini için (ne gibi bir tedbir 
düşünüldüğüne dair, Tanm Bakanından sözlü 
sorusu (6/457) 

30. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından 
köylüye verilen traktör kredisinden, son bir yıl 
içinde, kaç kişinin faydalandığına ve kredi ta-
lebedebilmek için aranan şartlara dair Ticaret 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/458) 

31. — Amasya Milletvekili M. Kemal Karan'-
m, memetod hastalığı ile mücadele yapılıp ya
pılmadığına dair Tanm ve Sanayi Bakanların
dan sözlü sorusu (6/459) 

32. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'in, İskenderun Süperfosfat Fabrikasının 
1962 yılında ne kadar gübre imal ettiğine dair 

I Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/460) 



33. — îçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/461) 

34. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu Anadolu bölgesinde kaçakçılığın 
önlenmesi için mayınlama ve istimlâk işine ne 
zaman başlandığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/462) 

35. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz olarak Suriye 
uyruğuna geçen Türk vatandaşı bulunup bu
lunmadığı ve bunların yeniden Türk vatandaş
lığına alınıp almmıyacağı hakkında neler düşü
nüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/463) 

36. — Aydın Milletvekili İsmet Sezginin, 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının yapı tasarru
fu kredilerindeki şekil değişikliğinin sebebine 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/464) 

37. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu ile Kas
tamonu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğ
renci ve öğretmen mevcutlarına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 

38. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu - Cide yolunun KarayoUanna 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/466) 

39. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu Orman İşletmesinde ekip şe
finin bu görevinden başka bir yere nakledilip 
edilmediğine dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/467) 

40. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, İnebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/468) 

41. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu (6/469) 
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Muvazzaf subay ve askerî memurlara 
verilecek elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ile Millet Meclisi Büt
çe Komisyonu raporu (1/94) (S. Sayısı: 65 e 
ek) [Dağıtma tarihi: 17.10.1962] 

2. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine ve 2 arkadaşının, Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin tadili ile değişik 8 nci mad
desinin tadili hakkında kanun teklifleri ve 
Bütçe Komisyonu raporu (2/201, 2/223) (S. Sa
yısı : 283) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

3. — Ankara Üniversitesi 1957 bütçe yılı 
Hesabı Katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si ile Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı He
sabı Katî kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/121, 1/60) (S. Sayısı : 336) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

4. — Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı he-
sabı katisine ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ankara Üniversitesi 1958 malî yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/143, 1/74) (S. Sayısı i 327) [Dağıtma tari
hi : 24 . 10 . 1962] 

5. — Ankara Üniversitesi 1959 bütçe yılı ke-
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile An
kara Üniversitesi 1959 bütçe yılı Hesabı Katî 
kanunu tasarısı, ve Sayıştay Komisyonu rap<j>ru 
(3/69, 1/41) (S. Sayısı": 328) [Dağıtma tari
hi : 24 . 10 . 1962] 
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6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğünün 1957 bütçe yılı kesinhesabma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğünün J957 bütçe yılı Ke-
sinhesabı kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/131, 1/66) (S. Sayısı : 329) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 10.. 1962] 

7. -— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1958 bütçe yılı kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahil
ler Sağlık Genel Müdürlüğünün 1958 bütçe yılı 
Kesinhesabı kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/170, 1/80) (S. Sayısı : 330) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1959 bütçe yılı kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı Ke
sinhesabı kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/73, 1/38) (S. Sayısı : 331) [Da
ğıtma tarihi : 24 .10 .1962J 

9. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1957 malî yılı kesinhesabma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme 
Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı 
Kesinhesabı kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/130, 1/65) (S. sayısı : 332) 
[Dağıtma tariki : 25 . 10 . 1962] 

10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1958 bütçe yılı kesinhesabma 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/168, 1/79) 
(S. Sayısı : 333) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 
1962] 

11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı kesinhesabma 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üret
me Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1959 bütçe 
yılı Hesabı Katı kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu. (3/75, 1/39) (S. Sa
yısı : 334) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

12. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdare
sinin 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 
1954, 1955 ve 1956 malî yıllan hesabına ait 
rapor ile bilançosunun sunulduğuna dair Sa

yıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/82, 3/83, 3/84, 3/85, 3/86, 
3/87, 3/92, 3/91, 0/105, 3/119) (S. Sayısı: 
356) [Dağıtma tarihi : 25 . 10 . 1962] 

13.-— Ege Üniversitesinin 1958 bütçe yılı 
kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı Hesabı 
Katî kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/169, 1/131) (S. Sayısı : 362) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 10 . 1962] 

14. — Ege Üniversitesinin 1959 bütçe yılı 
kesinhesabma ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile Ege Üniversitesi 1959 malî yılı He
sabı Katî kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu. (3/245,1/43) (S. Sayısı 363) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 10 . 1962] 

15. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 
malî yılı kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
1957 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/134, 1/68) 
(S. Sayısı : 364) ([Dağıtma tarihi : 27 . 10. 
1962] 

16. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1958 
bütçe yılı kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
1958 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/77, 1/81) 
(S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 27 . 10 .. 
1962] 

17. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 
bütçe yılı kesinhesabıria ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu* tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu (raporu. (3/301, 1/138) 
(S. Sayısı : 366) [Dağıtma tarihi : 27 . 10 . 
1962] 

18. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkmda kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/244, O. 
Senatosu 1/112) (S. Sayısı : 2) [Dağıtma ta
rihi : 23.11.1962] 



19. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/289, 0. 
Senatosu 1/112) (S^ Sayısı : 3) [Dağıtma ta
rihi : 23.11.1962] 

20. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/245, C. Senatosu 1/110) (S. Sayısı :4) 
[Dağıtma tarihi : 23.11.1962] 

21. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/229, C. 
Senatosu 1/113) (S. Sayısı : 5) [Dağıtma ta
rihi : 23.11.1962] 

22. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyon raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/216, 0. Se
natosu 1/109) (S. Sayısı : 6) [Dağıtma tari
hi : 23.11.1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKtNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Devlet Personel Dairesi kurulması hak
kında 160 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/173) (S. Sayı
sı : 244) [Dağıtma tarihi: 15 . 9 . 1962] 

2. — Silâhlı Kuvvetler yakacak kanunu ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe komis
yonları raporlan (1/90) (S. Sayısı : 242) [Da
ğıtma tarihi : 17 . 9 .1962] 

3. — İstanbul'da Beşiktaş'da Vişnezade ma
hallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokakl 
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
istanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve içişler^ 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları rah 
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıl
ma tarihi : 17 . 9 .1962] 

4. — Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı: 
245) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1962] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup
hi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvike 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1962] 

6. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Mti-
liye ve Bütçe komisyonları raporlan (1/200)) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

7. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurlardı 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması, ve 3656 sayılı Karnın^, 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Bütj-
çe komisyonları raporlan (2/22) (S. Sayısı j: 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

8. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonlan raporlan (İ/222) (S. Sa
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] I 

9. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 
ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği 
Kanununun muhtelif kanunlarla değişiklik ve
ya ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Milletve-
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kili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının, 1700 sayılı i 
Dahiliye memurları Kanununa ek kanun teklifi 
ve İçişleri ve Bütçe komisyonlan raporları 
(2/88, 2/110) (S. Sayısı : 284) [Dağıtma tarihi: 
11 . 10 . 1962] 

10. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen (C) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonla
rı raporları (2/140) (S. Sayısı : 306) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10 .1962] 

11. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va- I 
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporlan (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

12. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta- I 
rihi : 15.10.1962] 

13. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına I 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis
yonlan raporları (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1962] 

14. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın 
kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporlan 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15.10.1962] 

15. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sansı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan rapor
lan (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

16. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık ballanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan I 
raporlan (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] | 

17. — 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasansı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16 .10 .1962] 

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ah
met İhsan Kınmlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve taşra teş
kilât ve müesseseleriyle özel idare ve belediye
ler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşi
re ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkın
da kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
içişleri ve Bütçe Komisyonlan raporlan (2/68, 
2/38) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma tarihi : 
17 . 10 . 1962] 

19. -— istanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/187) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma tari
hi : 1 . 9 . 1962] 

20. — 4792 sayılı işçi Sigortalan Kurumu 
Kanununun 6 ncı maddesine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasansı ve Çalışma Komis
yonu raporu. (1/275) (S. Sayısı : 248) [Dağıt
ma tarihi : 18 . 9 .1962] 

21. — Hayyan hırsızlığının men'i hakkın
daki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
kaldmlmasına dair kanun tasansı ve Adalet Ko
misyonu raporu. (1/181) (S. Sayısı : 254) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 9 .1962] 

22. — Izalei Şekavet Kanununun yürürlük
ten kaldmlmasına dair kanun tasansı ve İç
işleri ve Adalet komisyonlan raporlan (1/191) 
(S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 
1962] 

23. — Seylâptan dolayı İrası hasar eden 
gayrimemluk enhası sağirenin sureti tathiri 
hakkındaki 2 . 2 . 1330 tarihli ve 148 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldmlmasına dair ka
nun tasansı ile içişleri ve Adalet komisyon
lan raporlan. (1/199) (S. Sayısı : 815) [Da
ğıtma tarihi : 16 .10 .1962] 

24. — Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 
Kanununun 62 nci maddesinin yürürlükten 
kaldınlması hakkında kanun tasarısı ile Ta-
nm ve Adalet komisyonlan raporlan. (1/237) 
(S. Sayısı : 316) [Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 
1962] 



25. — Ortaköy ilçesinin Karakızlar köyü 
ne 70, Cilt 2 - 5, Sayfa 125 - 72 de kayıtlı Meh-
metoğlu, Patmadan doğma 1927 doğumlu 
Şükrü Uzunca'nın ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet. 
Komisyonu raporu. (3/21) (S. Sayısı : 369) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 11 . 1962] 

26. — Torbalı ilçesinin Karakızlar köyü 
Hane 23, Cilt 16, Sayfa 171 de kayıtlı îsmail-
oğlu Gülsümden doğma, 15 . 2 . 1936 doğumlu 

Mustafa Karasu'nun ölüm cezasına çarptırıl-
ması hakkında.. Başbakanlık tezkeresi ve Adat 
let Komisyonu raporu. (3/16) (S. Sayısı : 370) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 11 . 1962] 

27. — 6343 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin. değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Tarım Komisyonu 
raporu (1/250) (S. Sayısı : 265) [Dağıtma ta* 
rihi: 25.9.1962] 
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Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yık Hesabı Katisine ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ankara Üniversitesi 1958 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 

Sayıştay Komisyonu raporu (3 /143, 1/74) 

Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı Hesabı Katisine ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/143) 

T. C. 
Divanı Muhasebat 7 Mayıs 1960 
Sayı : 439614/652 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSl YÜKSEK REİSLİĞİNE 

Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı Hesabı Katisine ait mutabakat beyannamesinin ilişik ola
rak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim. 

Divanı Muhasebat Reisi 
M. Gürün 

MUTABAKAT BEYANNAMESİ 

1. Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebei Umumiye Kanunları hükümlerine uyularak bir nüshası Diva
nı Muhasebata gönderilen Ankara Üniversitesi 1958 malî yılı Hesabı Katisi, Divanı Muhasebatça 
tetkik ve muhakeme edilmiş olan muhasip idare hesabiyle karşılaştınlmıştır. 

2. Hesabı Kati dosyası üzerinde yapılan tetkikatta; 
Bütçe dâhil ve haricinde kabz ve tediye olunan mebaliğin nizamının mevcudolmadığı, varidat ve 

sarfiyat hesabı katî cetvellerine raptı gereken izahnamelerden yalnız masraf kısmına aidolanı bağ
lanmış ise de bunun da kanunun kastettiği izahname mahiyetinde bulunmadığı görülerek bu konuda 
Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne yazılan 24 . 3 . 1960 tarih ve 438286/194 sayılı tezkerede; Muha
sebei Umumiye Kanununun 103, 104 ve 118 nci maddeleriyle 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanu
nunun 78 nci maddesi hükümlerinden bahsedilmek suretiyle mülhak bütçeli dairelerin de kendisine 
mahsus gelir ve giderleri ihtiva etmesi bakımından aynen (Hazine) gibi bir - malî ünite - teşkil et
mesi itibariyle hesabı katilerinin, Hazine hesabı umumisi mahiyetinde olduğu cihetle tertip ve tan
zimlerinin de Hazine hesabı umumisine mütenazır olması gerekeceği, gerçi bir nüshası Divana gön
derilmiş olan hesabı katî masraf cetvellerine bağlı bir izahnamenin mevcudolduğu görülmüş ise de 
bunun kanunun tarifatı dairesinde her hangi bir izahatı ihtiva etmeyip sadece bütçe ile verilen 
tahsisat, senesi içinde yapılan sarfiyat ve sene sonu itibariyle imhası gereken tahsisat miktarlarını ih
tiva eylediğinden kanunen kastedilen izahname mahiyetinde bulunmadığı ve sözü edilen izahname-
lerin bütçe esbabı mucibesine mütenazır olarak fasıllara ve maddelere konulmuş olan tahsisatın han
gi hizmetlere ne miktarda sarf edildiği ve işbu sarfiyat neticesinde bütçe ile derpiş olunan hizmetle
rin ne derecelerde tahakkuk ettirilmiş bulunduğu yolunda yapılan sarfiyatı ve hizmetleri umumi 
hatlariyle gösterir malûmatı ihtiva etmesi zaruri olduğu gibi varidatın da umumi durumu, nevileri 
itibariyle takibettiği seyir, bütçe ile yapılan tahmine göre tahakkuk ve tahsilat farklarının mahiyet 
ve sebeplerinin ayrıca bu meyanda izahı gerekli bulunduğu belirtilerek bu esaslar dairesinde yeni
den tanzim olunacak izahnamelerin Muhasebei Umumiye Kanununun 104 ncü maddesinin «C» fık-
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rası gereğince tanzim edilmesi gereken ve hesabı katî meyanında bulunmadığı anlaşılan bütçe dâ
hil ve haricinde kabz ve tediye olunan mebaliğe ait nizam ile birlikte gönderilmesi istenilmiştir. 

tşbu işarımıza cevaben adı geçen üniversite Rektörlüğünden alman 28 . 3 . 1960 tarih ve 
13225 - 6/476 sayılı yazıda; hesabı katî cetvelleri arasuıda bulunan izahnamenin Maliye Vekâletin
den alman malûmat dairesinde hazırlanmış olduğundan bu hesabı katî cetvellerinin evvelce gerekli 
makamlara tevdi edilmiş ve Muhasebat Umum Müdürlüğü ile yapılan temas neticesinde bunların ta
bettirilerek Büyük Millet Meclisine sunulmuş olduğu anlaşıldığından bahsile 1958 malî yılı için yeni
den istenilen izahnamenin tanzimine imkân görülemediği bildirilmiş ve mizan cetveli de hesabı katî 
şubemize elden tevdi kılınmıştır. 

Elden verilmiş olan bütçe dâhil ve haricinde kabz ve tediye olunan mebaliğe ait mizan dosya 
araşma konulmuş ise de Büyük Millet Meclisindeki hesabı katî nüshasının eksikliğinin de aynı su
retle giderilmesi iktiza edeceği düşünülmüş, diğer taraftan varidat ve masraf hesabı katî cetvelleri
ne raptı gereken izahnameler, matlup şekilde tanzim ve irsal edilmemiş olduğundan hesabı katinin 
eksik olarak tanzim edildiği neticesine varılmıştır. 

3. Bağlı cetvellerde ve hesabı katide gösterilen rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu 
arz eyleriz. 

7.5. 1960 

Birinci Reis 
Muhittin Gürün 

D. 4. Reisi 
Ragıp ögel 

(Hasta) 

Âza 
Raşit örencik 

Âza 
Fahrünnisa Yetmen 

D. 1. Reisi 
Faruk Işık 

Âza 
Rahmi Uçkun 

Âza 
Cafer Olcay 

Âza 
Mehmet Karabacakoğlu 

Âza V. 
Hüdai Dümcr 

D. 2. Reisi 
A. Âli Hemen 

Âza 
A. Rıza Toksöz 

Âza 
Celâl Çitici 

Âza V. 
Necdet Tek'er 

Müddeiumumi 
Fikret Karabina 

D. 3. Reisi 
Kemal Tolluoğlu 

Âza 
Nihat Başakar 

Âza, 
İhsan Ogai 

Âza V. 
Remzi Konakçı 

Ankara Üniversitesi 1958 malî yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı 1/74) 

T. C< 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1101/894 

22 . 4 r 1960 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI YÜKSEK REISLIĞINE 

Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 2 . 4 . 1960 
tarihinde kararlaştırılan Ankara Üniversitesi 1958 malî yılı Hesabı Katî kanunu lâyihasının, es
babı mucibesi ve ilişikleri ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A< Menderes 

M. Meclisi .(»..Sayısı: 327) 
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Ankara Üniversitesi 1958 yılı Hesabı Katî Kanunu 

ESBABI MITCİBESİ 

1958 malî yılı umumi bütçe masrafları olan 22 426 141,58 liranın fasıl madde itibariyle ıjıüf-
redatı ekli (A) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

1958 malî yılı bütçe varidatı olan 23 252 675,90 liranın müfredatı ekli (B) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

1958 malî yılı içinde sarfedilmeyip iptal olunan 3 766 487,26 lira tahsisat bakiyesi (A) işaret
li cetvelin ayrı bir sütununda gösterilmiştir. 

İZAHNAME 
(A) Gelir kısmı: 
Üniversite bütçesi gelir kısmının en mühim yekûnunu Hazine yardımı teşkil etmektedir. Bu da 

1958 yılı içinde bütçeye 22 425 445.00 lira olarak konulmuş olup tamamı tahsil edilerek Merkez 
Bankasındaki hesabı carimize yatırılmıştır. 

Gelir kısmında gösterilen diğer bölümler tahakkuku tahsiline bağlı neviden olup 280 000.00; lira 
tahmin edilen harçlardan 80 801.81 lira fazlasiyle 360 801.81 lira ve 161 000.00 lira tahmin edilen 
çeşitli gelirlerden ise, 70 995.58 lira fazlasiyle 231 995.58 lira tahakkuk ve tahsil edilmiştir. 

Beşinci bölümde gösterilmesi lâzımgelen ve Bankadaki 798 567.19 nakit mevcudumuzdan 
684 037.52 lira emanet paralar düşüldükten sonra 114 529 lira 67 kuruş nakit devri gösterilmiştir. 

(B) Gider kısmı: 
1958 Bütçe Kanunu ile 26 072 725.00 lira olarak tesbit edilen ve buna 183 610.64 lira teberrula-

nn ilâvesiyle ceman 26 256 335.64 lira giderlerden (6211,6212,6452 ve 6675) sayılı kanunlarla Öden
mesi gereken tahsisatlar dâhil olmak üzere ceman 22 426 141.58 lira bilfiil sarf edilmiş ve 3 766 4$7.26 
lira tahsisatın imhası zaruri bulunmuş ve 63 706.80 lira sarf edilmiyen teberru tahsisatı da 1959 
yılına devredilmiştir. 

Sayıştay Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Sayıştay Komisyonu 17 . 10 . 1962 
Esas No. : 3/143, 1/74 

Karar No. : 40 
YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Ankara Üniversitesinin 1958 bütçe yılı Kesin hesap kanun tasarısı ile bu yıla ait, uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi komisyonumuza havale olunmakla 
kanunun tarif ettiği şekilde hazırlanmış bulunduğu anlaşılan Kesinhesap kanun tasarısı ve 
uygunluk bildirimi, Sayıştay Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi temsilcileri de hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

1. ödenek : 1958 bütçe yılı ödeneği olarak Sayıştayca 26 256 335 lira 64 kuruş tesbit edil
miş olup dairesi kesinhesabmda da ayni miktar yazılı bulunmaktadır. Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

2. Gider : Dairesi kesinhesabı ile Sayıştayca tesbit olunan gider miktarı birbirine eşit! ola
rak 22 426 141 lira 58 kuruştur. Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

3. Yok edilen ödenek : Komisyonumuzca kabul edilen ödenek ve gidere göre ödenek baki
yesi 3 830 194 lira 06 kuruştan ibaret olup bundan kanunu gereğince ertesi yıla devri gere-

M. Meclisi ( S. Sayısı: 327 ) 
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ken 63 706 lira 80 kuruşun tenzilinden sonra kalan 3 766 487 lira 26 kuruşluk ödenek bakiye
sinin yok edilmesi gerekmekte ve bağlı cetveller buna göre düzenlenmiş bulunmaktadır. 

4. Gelir tahakkukat ve tahsilatı : Sayıştay ca tesbit olunan gelir tahakkukat ve tahsilatı 
23 252 675 lira 90 kuruştan ibaret olup dairesi kesinhesabmda da ayni miktar yazılı bulun
makla komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

5. Ankara Üniversitesinin 1958 bütçe yılında tahsil ettiği 23 252 675 lira 90 kuruş gelire 
karşılık yaptığı 22 426 141 lira 58 kuruş gider arasındaki farkı teşkil eden 826 534 lira 32 ku
ruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

6. Bütçe dâhil ve haricinde kabz ve tediye olunan mebaliğin mizanının mevcudolmadığı, 
gelir ve gider kesinhesap cetvellerine rapte gereken izahnamelerden yalnız gider kısmına aid-
olanı bağlanmış ise de bunun da kanunun tarif ettiği izahname mahiyetinde bulunmadığı uy
gunluk bildiriminin 2 nci maddesinde izah kılınmış olmakla badema bahsi geçen izahnamelerin 
Sayıştay görüşüne göre hazırlanması komisyonumuzca temenniye şayan görülmüştür. 

7. Yukarda arz olunan sebeplere ve kabul edilen ödenek gider ve gelirin, Sayıştay ve da
iresi kesinhesabmda yazılı miktarlara uygun bulunduğu anlaşılmasına göre düzenlenen kanun 
tasarısı, 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sayıştay Komisyonu-
Başkanı 
Adana 

K. Sarıibrahimoğlu 

Balıkesir 
C. Turgut 

Hatay 
A. Çilli 

Sözcü 
Sinop 

M. Kaptan 

Bolu 
A. Çakmak 

izmir 
§. Akkan 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 

Çankırı 
8. Keskin 

Kütahya 
A. Bozbay 

Ankara 
M. K. Erkovan 

Hatay 
B. Bahadır 

Siirt 
S. öner 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi 1958 malî yılı 
Hesabı Katı kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1958 ma
lî yılı umumi sarfiyatı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde gösterildiği veçhile : 

a) 21 089 250,08 lirası âdi bütçe sarfiyatı
na 1 216 987,66 lirası da yatırım masraflarına : 

b) 119 903,84 lirası hususi kanunlar gere
ğince bağışlar faslına tahsisat kaydedilen meb
lâğdan yapılan âdi bütçe sarfiyatına aidolmak 
üzere celan 22 426 141,58 liradır. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1958 
malî yılı varidatından yapılan tahsilat bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
23 132 772,06 lirası normal varidattan yapılan 
tahsilata, 119 903,84 lirası da hususi kanunlar 

SAYİŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRiŞt 

Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesinin 1958 
bütçe yılı gideri ilişik (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde gösterildiği üzere 21 089 250 
lira 08 kuruşu âdi bütçe giderine, 1 216 987 
lira 66 kuruşu yatırım giderme ve 119 903 
lira 84 kuruşu da özel kanunlar gereğince 
yapılan gidere aidolmak üzere ceman 22 426141 
lira 58 kuruştur. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1958 
bütçe yılı gelir tahsilatı ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 23 252 675 lira 90 
kuruştur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 327 ) 



- 5 -
Hiı. 

gereğince bağışlardan elde edilen varidat tahsi
lâtına aidolmak üzere oeman 23 252 675,90 li
radır. 

MADDE 3. — YukardaM maddelerde yazı
lı masraf ve varidat arasındaki farkı teşkil 
eden 826 534,32 lira varidat fazlası olarak er
tesi yıla devredilmiştir. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 1958 
malî yılı tahsisatından sarf olunmıyan ve ilişik 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı sütun
larında gösterilen 3 766 487,26 lira iptal edil
miş ve tebemılardan sarf edilmiyen 63 706,80 
lira ertesi yıla tahsisat olarak devredilmiştir. 

MADDE 5, — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
î. Akçal 

Devlet Vekili 

2 . 4 . 1960 
Devlet Vekili ve 
Başv. Yardımcısı 

M. Berk 
Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vefeili 

Maarif Vekili 
A. Benderlioğlu 

Ticaret Vekili ve 
tmar ve İskân V.V. 

H. Erkmen 

Güm. ve İrili. Vekili 
H. Rüsman 

Münakalât Vekili 
§. Ergin 

Sanayi Vekili 
S. Ataman 

îraar ve İskân Vekili 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dalhiliye Vekili ve 
Hariciye V.V. 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. tleri 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 

Sıh. 
Ziraat Vökili ve 

ve İç. Mua. V.V. 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili ve 
Bas. - Yay. ve Turz. V.V. 

H. Şaman 
Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

Koordinasyon Vekili 
A. Aker 

B. Ko. 

MADDE 3. — Tahsilatla gider arasındaki! 
farkı teşkil eden 826 534 lira 32 kuruş tahsi
lat fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — Ödenekten 1958 bütçe yılı! 
içinde harcanmıyan ve ilişik (A/l) ve (A/2)i 
işaretli cetvellerin ayrı bir sütununda göste-j 
rilen 3 766 487 lira 26 kuruş yok edilmiştir, i 

MADDE 5. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. -
r (itmeye Maliye 
memurdur. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanun hükümlerini yü-
ve Millî Eğitim Bakanları 
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1958 yılı Ankara Üniversdtesi 

( A / l VE A/2 CETVELİ) 

P. Tahsisatın nev i 

201 Maaşlar ,. ^ 
202 Ücretler 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi profesör ve uzman ücreti 
206 5498 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardım

lar 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 

gereğince ödenecek para mükâfatı 
209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına ya

pılacak ödemeler 
217 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı 
219 4936 sayılı Kanun gereğince verilecek Üniversite tazminatı 
223 Yurdun içinden ve dışından konferans için getirilecek

lerin ücret ve harcırahlariyle başka masrafları 
301 Büro masrafları 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
306 Giyecekler 
307 Harcırahlar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları 

ve harcırahları 
309 Taşıt masrafları 
403 Temsil masrafları 
407 Geriverilecek paralar 
419 Mahkeme masrafları 

Tahsisat 
Lira K. 

8 090 110 
3 763 375 

42 500 
966 801 

116 780 

10 000 

50 

784 281 50 
30 025 

1 712 200 

29 000 
704 146 
18 500 

175 950 
81 600 

358 781 

14 000 
65 000 

7 500 
500 

4 000 

Sarfiyat 
Lira K. 

7 030 107 45 
3 390 853 74 

15 441 65 
510 999 03 

101 350 

6 000 

687 815 70 
30 002 52 

1 247 529 21 

20 392 95 
658 614 11 
15 864 40 
76 335 04 
81276 19 

312 942 40 

11 235 93 
61 378 47 

7 375 14 

39 



420 Araştırma, inceleme ve Öğretimi ilgilendiren malzeme ile 
ilgili her çeşit masraflar 

421 Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe istasyonlarında ve işletme
lerinde yapılacak araştırma ve incelemelerin her çeşit 
masrafları 

422 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Arkeoloji, Doğu ve Or
ta ve Batı - Anadolu araştırma istasyonlarının her çeşit 
masrafları 

423 Türk Devrim Tarihi Enstitüsü her çeşit masrafları 
424 Tıp Fakültesinin Hastanelere ilişikin masrafları 
432 Nebrasko ve New - York Üniversiteleriyle yapılan anlaş

maların gerektirdiği her çeşit masraflar 
433 Kriminoloji Enstitüsü her çeşit masrafları 
434 Maliye Enstitüsü her çeşit masrafları 
435 İdari İlimler Enstitüsü her çeşit masrafları 
436 Dış münasebetler Enstitüsü her çeşit masrafları 
437 İskân ve Şehircilik Enstitüsü her çeşit masrafları 
438 Türk İslâm Sanatları Enstitüsü her çeşit masrafları 
439 İslâm tümler Enstitüsü her çeşit masrafları 
440 Tiyatro Enstitüsünün her çeşit masrafları 
451 Yayın masrafları 
452 4489 sayıli Kanun gereğince staj için ecnebi memleketlere 

gönderileceklerin harcırahları ile her çeşit masrafları 
453 Milletleraarsı münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
459 Spor masrafları 
501 Geçen yıl boçları 
502 Eski yıllar borçları 
505 Hükme bağlı borçlar 
506 Karşılıksız borçlar 
601 Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar 
602 Ankara Üniversitesi Talebe Birliğine yardım 
603 Talebe kantinine yardım 
604 Vehbi Koç öğrenci Yurduna yardım 

A/l Cetveli yekûnu 

1 729 000 

25 000 

30 000 
10 000 

3 606 484 

520 000 
6 000 
20 000 
17 500 
25 000 
10 000 
20 000 
15 000 
50 000 
766 050 

48 750 
73 000 
10 000 
20 459 
20 70® 
5 000 
66 643 
111 300 
5 000 

100 000 
10 000 

24 295 945 

50 
50 

99 

99 

1 598 076 

24 415 

26 837 
9 658 

3 595 295 

364 689 
5 528 
16 603 
15 139 
19 937 
6 587 
19 370 
14 898 
46 215 
729 760 

29 438 
71 381 
3 543 
18 913 
19 233 

419 
66 643 
46 109 
5 000 

100 000 
10 000 

21 089 250 

81 

50 

06 
48 
34 

69 
40 
10 
76 
18 ' 
81 
46 
11 
57 
76 

34 
27 
15 
50 
97 

99 
90 

08 



K 

F . 

701 
741 
752 

Tahsisatın nev i 

M
eclisi 

02 

s 
8 
-4 

913 
914 
915 

916 
917 

918 

(A/2) Yatınmllar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Yapı işleri ve tesisler 
Tıp Fakültesi için araba satınal'ma 

Hususi fasıllar 

A/2 Cetveli yekunu 

919 

Tıp Fak. Tıp. T. Enstitüsü ilâve inşaat mas. 
Tıp Fak. Elektrik ve küçük tamiratı için 
Tıp Fak. 1 nei Hariciye Kliniği için satmalmacak alet ve 
malzeme bedeli 
Tıp Fak. Şrarji K. için satmalı, malzeme bedeli 
Veteriner Fak. Elektiron Mikroskop ve besin kontrolü lâ-
boratuvarlan inşası 
Atom enerjisinden sulhçü gayelerle istifade mevzuunda ta
lebelerin tahsil masrafları 
Tıp Fakültesi Göz Bankası inşaat mas. 

Hususi fasıl yekûnu 

ÎCMAL 

(Teberru) 

A / l Cetveli yekûnu 
A/2 » » 
Hususi f as. » 

Tahsisat 
Lira 

437 235 
1 314 544 

25 000 

1 776 779 

10 
2 000 

1 300 
300 

30 000 

50 000 
100 000 

183 610 

24 295 945 
1 776 779 
183 610 

K. 

01 

01 

64 

64 

99 
01 
64 

Sarfiyat 
Lira 

414 048 
802 938 

— 

1 216 987 

1 300 
— 

13 304 

16 250 
89 048 

119 903 

21 089 250 
1 216 987 
119 903 

K. 

79 
87 

66 

85 

99 

84 

08 
66 
84 

UMUMÎ YEKÛN 26 256 335 64 22 426 141 58 
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1958 yılı Ankara Üniversitesi (B) Cetveli 

M. Varidatın nev'i 

Umumi bütçeden verilecek tahsisat 
1 Yatırımlar dışındaki masraflar için verilenler 
21 Yatırımlar için verilenler 

Hare, kayıt, imtihan ve dipÜoma masrafları 
Çeşitli varidat 

1 Kitap satışından elde edilenler 
2 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
3 Diğer çeşitli varidat 

Bağışlar 
Eski yıllardan devredilen nakit 

Muhammenat 
Lira 

20 '575 256 
1 850 189 
280 000 

65 000 
11 000 
75 000 

1 
3 206 279 

K. 
Tahsilat 
Lira 

20 575 256 
1 850 189 
360 801 

103 226 
4 292 

124 476 
119 903 
114 529 

YEKÛN 26 072 725 23 252 675 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 327 ) 



Dönem : 1 
Toplantı:i M Î L L E T M E C L l S Î S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi 1957 bütçe yılı Hesabı Katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı Hesabı Katı kanunu tasarısı ve 

Sayıştay Komisyonu raporu (3 /121 , 1/60) 

Ankara Üniversitesi 1957 bütçe yılı Hesabı Katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/121) 

T. C. 
Divanı Muhasebat 10 . 7 . 1959 
Sayı : 428094/1188 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK REÎSLÎĞÎNE 

Ankara Üniversitesi 1957 bütçe yılı Hesabı Katisine ait mutabakat beyannamesinin ilişik 
olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim. 

Divanı Muhasebat Reisi 
Muhittin Gürün 

UYGUNLUK BİLDÎRÎMÎ 

1. — Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebei Umûmiye kanunları hükümlerine uyularak bir nüshası Di
vanı Muhasebata gönderilen Ankara Üniversitesi 1957 malî yıla Hesabı Katisi, Divanı Muhasebat
ça tetkik ve muhakeme edilmiş olan Muhasip idare hesabiyle karşılaştınlmıştır. 

2. — Ankara Üniversitesi bütçesine bağlı (B) işaretli cetvelin 1 nci Umumi bütçeden verilecek 
tahsisat faslına 21 861 531 liranın muhammen gelir olarak konulduğu ve bunun karşılığı olmak 
üzere de Maliye Vekâleti bütçesinin 605 nci - Ankara Üniversitesine yardım - faslına 17 410 030 
lira ve 743 ncü - Yatırımlar için Ankara Üniversitesine - faslına da 4 451 501 lira ki ceman 
21 861 531 lira tahsisat vaz'olunduğu ve bu tahsisata mukabil Hazinece 1957 malî yılı sonuna ka
dar fiilen 20 490 179 lira 01 kuruş ödendiği halde Üniversitece bakiye 1 371 351 lira 99 kuruşun 
eşhas borçları hesabına alınmak suretiyle kendisine ödenmişçesine varidat kaydi cihetine gidilerek 
bu miktarın da Hesabı Katî cetvellerine sirayet ettirildiği görülmüştür. 

Muvazenei Umumiyeye dâhil dairelerin 1956 malî yılı Hesabı Katileri üzerinde Divanca yapılan 
tetkikat neticesinde tanzim olunup 19 . 7 . 1958 tarihinde Meclisi Âliye sunulmuş olan umumi 
mutabakat beyannamesinin 6 nci maddesinde arz ve izah oüunduğu üzere Maliye Vekâleti bütçesinin 
yardımlar kısmında mülhak bütçeli daireler namına açılan fasıllara mevzu tahsisatın tamamınm 
senesi içerisinde ita emrine bağlandığı, fakat ilgili daire ve müesseselere ita emri muhteviyatının 
derhal ve tamamiyle ödenmiyerek bütçe emaneti hesabına alınıp ceste, ceste ödendiği ve sene son
larında artan kısmının alâkalı idarelere ödenmişçesine bu idarelerin eşhas borçları hesaplarına 
Hazine adına borç yazılarak gelir hesaplarına tahakkuk ve tahsil kaydettirildiği, diğer taraftan 
bu miktarların Hazinece bütçe emaneti hesabı vasıtasiyle ertesi yıla devrolunarak mütaakıp sene 
veya senelerde bu hesaptan alâkalı dairelere ödenmeye devam edildiği mülhak bütçeli daire ve mü-
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esseselere ait Hesabı Katilerin tetkiki münasebetiyle müşahede olunmuş ve bu halin mevzuata ve 
bütçe esaslarına uygun bulunmadığı cihetle tahsisatına istinaden bütçe emaneti hesabına alman 
bu kabil paralardan senesi zarfında ödenen kısırımdan sene sonunda bakiye kalacak miktarların, 
malî senenin hitamında irada inkılâp ettirilerek tahsisatına iadesiyle sene sonunda ödenmiyen 
tahsisat bakiyesinin imhası lüzumuna dair Umumi Heyet karariyle sebk eden işara cevaben Maliye 
Vekâletinden alman 31 . 5 . 1958 tarih ve 111117-29/5341 sayılı yazıca; varidatı müsait olmıyan 
mülhak bütçeli idareler için umumi bütçeye konulan yardım tahsisatına istinaden ita emri tanzim 
olunarak bütçeye masraf kaydedilmek suretiyle yapılan muamele tahsisatın katı surette istimali 
ve yardımın tediyesi bakımından hizmetin ifası demek olacağı cihetle malî sene sonunda tahsisatın 
iptali gibi bir muameleye lüzum ve mahal bulunmadığı ve sözü edilen yardımların bütçeye ma; 
raf kaydından sonra nakden tediyesi veya mülhak bütçeli idareler namına bütçe emaneti hesabına 
alınarak Hazinenin nakit durumuna göre peyderpey ödenmesi zaruri bir muamele olduğu, bildiril
miş ise de; Maliye Vekâleti bütçesinin yardımlar kısmında mülhak bütçeli daireler namına açılan 
fasıllara mevzu tahsisatın o dairelerin varidatının ademikifayeti dolayısiyle muhammen olarak kc 
nulmakta ve yardım olarak ödenmekte olmasına ve bütçelerin senelik olarak ihzar ve tanzim edil
mekte bulunmasına göre bu tahsisata istinaden tamamı senesi zarfında ita emrine iktiran ettiril
mek suretiyle bütçeye masraf kaydolunduğu halde bütçe emaneti hesabına alman paralardan keza 
senesi zarfında icap ve ihtiyaca göre vukubuiacak talepler üzerine ödenen kısmmdan sene sonunda 
bakiye kalacak mebaliğin - ilgili dairenin o sene zarfındaki ihtiyacı tamamen karşılanmış olaca
ğından ve mütaakıp yılın ihtiyaçları için de ayrıca yeni senenin varidat ve masraflarını muvaze-
nelendiren yeni bir bütçe tanzim edilmiş bulunacağından - artık her hangi bir suretle mütaakıp 
sene veya senelerde o daireye ödenmesine mahal ve lüzum, kalmıyacağı. cihetle malî senenin sonun
da hemen irada inkılâp ettirilerek tahsisatına iadesi ve bu tertipteki bakıyei muhassasatm Hesabı 
Katilerde - imhası gereken tahsisat - meyanında gösterilmesi gerekli bulunduğu gibi alâkalı ida
relere fiilen ödenmiyen Hazine yardımlarının Hazine adına eşhas borçları hesabma kaydedilmek 
suretiyle ve tahsil edilmişçesine alâkalı mülhak bütçeli dairelerin gelir bütçelerinde tahakkuk 
ve tahsil olarak gösterilmesi de bütçe kaide ve esaslarına uygun bir muamele olarak görüleme
miştir. 

Bu sebeple yukarda izah edildiği üzere Ankara Üniversitesince 1957 malî yılında Hazi
neden yardım tahsisatından fiilen tahsil edilmediği halde kalem müzekkeresine istinaden ve 
hesaben tahakkukat ve tahsilat kaydedilen 1 371 351 lira 99 kuruşun tenzili ve buna mütena
zır olarak Hesabı Katî kanun lâyihasında gerekli tadilâtın icrası lâzımgeldiğini, 

3. Ankara Üniversitesi Tıp ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin bina ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere gelecek yıllara sâri taahhüde girişilmesi hakkındaki 7026 sayılı Kanunun muvak
kat maddesinde (1 nci maddede yazılı yapı işleri için Ankara Üniversitesi 1957 yılı bütçesi
ne mevzu paralar, Üniversitece Hazineye yatırılarak Hazine tarafından irat ve diğer taraf
tan nafıa bütçesinde bu maksatla açılacak tertiplere Maliye Vekâletince tahsisat kaydolunur.) 
diye yazılı 'olup bu hükme göre Ankara Üniversitesince, mezkûr fakülteler bina ihtiyaçları 
için Maliye Vekâletinden Hazine yardımı meyanında alınacak mebaliğin usulü dairesinde vari
dat kaydedildikten sonra bütçenin 741 nci yapı işleri ve tesisler faslına mevzu tahsisata isti
naden tanzim olunacak ita emriyle Hazineye tesviyesi Hazinece de bir taraftan irat, diğer ta
raftan Nafıa Vekâleti bütçesinde bu maksatla açılacak tertiplere tahsisat kaydolunması yoliyle 
muamele ifası icabederken Üniversitece bu yolda hiçbir muameleye tevessül olunmadığı, 

Maliye Vekâletince ise; mezkûr fakülteler bina ihtiyacı için Ankara Üniversitesine Hazine 
yardımı olarak verilmesi gereken 1 217 581 lira 01 kuruşun, Hazinece mezkûr Üniversite na
mına bütçe emanetine alınmış olan mebaliğden, bir taraftan reddiyat diğer taraftan muvaze-
nei umumiyeye irat ve tahsisat kaydı suretiyle Nafıa Vekâletine devri cihetine gidildiği anlaşıl
mış ve her ne kadar gerek Üniversitece gerekse Maliye Vekâletince bu konuda ihtiyar olu
nan tarzı muamele mevzuata ve bütçe kaidelerine uygun bulunmamış ise de; Maliye Vekâ-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 326 ) 
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letince mezkûr para bir taraftan Üniversiteye verilerek diğer taraftan Üniversiteden alınmış 
gibi muameleye tâbi tutulmuş ve bu suretle bir taraftan bütçeye masraf ve muvazenei umumi-
jeye irat ve diğer taraftan Nafıa Vekâleti bütçesinde açılan tertibe tahsisat kaydedilmiş ve 
binnetice keyfiyet Hazine Hesabı Umumisine de intikal ettirilmiş bulunmasına göre bu para
nın Ankara Üniversitesi 1957 yılı Hesabı Katisinin varidat, tahsisat ve masraf kısımlarında 
yer almamış olması Hesabı katilerin sıhhat ve mutabakatı bakımından doğru olamıyacağı der-
kâr olup esasen hâdisenin 7026 sayılı Kanunun âmir olduğu bir muameleye taallûk etmekte 
olması ve masrafın tahakkuk evrakı müsbitesinin ise bu kanunun âmir olduğu muamelenin 
ifası için ilgili makamdan istihsal olunacak mucipli müzekkereden ibaret bulunması hase
biyle bu para, Divanca tanzim olunan mutabakat beyannamesi cetvellerinde Hazineden alın
mış gibi bir taraftan birinci Hazine yardımı faslının ikinci yatırımlar için verilenler mad
desinde varidat, diğer taraftan 7026 sayılı Kanun hükmüne tevfikan Hazineye tesviye olun
muş gibi bütçenin 741 nci faslında masraf gösterilmiş ve bu yüzden dairesi Hesabı Katisi ile 
Divan kaydı arasında varidat ve masrafta bu miktar farkın husule gelmiş ve keyfiyet He
sabı Kati kanun lâyihasında gösterilen varidat ve masraf miktarlarına da müessir bulunmuş ol
duğunu, 

4. Bağlı cetvellerde yazılı meşruhat göz Önünde bulundurulmak suretiyle hesabı katide 
gösterilen rakamların kabule şayan bulunduğunu, arz eyleriz. 

10 . 7 . 1959 

Birinci Reis 
M. Gürün 

I). 4. Reisi 
ye. öget 

Âza 
H. örencik 

Âza 
F. Yetmen 

I). 1. Reisi 
F. hık 

Âza 
İt. Vehim 

Âza 
d. Olcay 

Âza 
M. Karabacakoğlv 

Âza. V. 
/ / . 'Dümer 

I). 2. Reisi 
. 1 . Â. Hemen 

Âza 
A. R. Toksöz 
(bulunamadı) 

Âza 
e. çitici 

Âza. V. 
.V: Tek'er 

Müddeiiu muini 
F. Karabina 

I). 3. Reisi 
K. Tolluoğlü 

Âza 
N. Bamkar 

Âza 
t. Ogat 

Âza. V. 
R. Konakçı 

Al. Meclisi S. Savısı : 826 
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Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı (1/60) 

T. C, 
Başvekâlet 17 . 12 . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1005/2831 

TÜRKtYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ YÜKSEK REİSLİĞİNE 

Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 1012.1959 
tarihinde kararlaştırılan Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı Hesabı Katî kanunu lâyihasının, es
babı mucibesi ve ilişikleriyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

GEREKÇE 

1957 malî yılı umumi bütçe masrafları olan 20 635 635,61 liranın fasıl madde itibariyle müfre
datı ekli (A) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

1957 malî yılı bütçe varidatı olan 23 541 644,99 liranın müfredatı ekli (B) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

1957 malî yılı içinde sarf olunmayıp iptal olunan 4 427 322,27 lira tahsisat bakiyesi (A) işa
retli cetvelin ayrı bir sütununda gösterilmiştir. 

İZAHNAME 

A) Gelir kısmı : Üniversite bütçesi gelir kısmının en mühim yekûnunu Hazine yardımı teş
kil etmekte ve bu da 1957 yılı içinde bütçeye 21 861 531,00 lira olarak konulmuş olup bu miktar 
tamamen tahsil edilerek Hazinece Merkez Bankasındaki hesabı carimize yatırılmış bulunmaktadır. 

Gelir kısmında gösterilen diğer bölümler tahakkuku tahsile bağlı neviden olup 270 000,00 lira 
tahmin edilen harçlardan 49 915,00 lira fazlasiyle 319 915,00 lira ve 73 000,00 lira tahmin edilen 
çeşitli gelirlerden ise, 73 293,00 lira fazlasiyle 146 293,00 lira tahakkuk ve tahsil edilmiştir. 

Beşinci bölümde gösterilen 2 415 969,00 liradan 798 567,00 lirası bankadaki nakit mevcudu 
ve 1 617 402,00 lirası da Hazinedeki geçmiş yıllara aidolup Hazine namına zimmete alınmak su
retiyle bütçe gelirlerine irat kaydedilmiştir. 

B) Gider kısmı : 1957 Bütçe Kanunu ile 25 047 440,00 lira olarak tesbit edilen ve buna 
17 528,52 lira teberruların da ilâvesiyle ceman 25 064 968,52 lira giderlerden (6211, 6212, 6452 
ve 6675) sayılı kanunlarla ödenmesi gereken tahsisatlar da dâhil olmak üzere ceman 20 635 635,61 
lira bilfiil sarf edilmiş ve 4 427 322,27 lira tahsisatın imhası zaruri bulunmuş ve 2 010,64 lira sarf 
edilmiyen teberru tahsisatı da 1958 yılma devredilmiştir. 
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Sayıştay Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sayıştay Komisyonu 17 • 10 . 1962 

Esas No. : 3/121,1/60 
Karar No. : 39 

YÜKSEK BAŞKANLĞA 

Ankara Üniversitesinin 1957 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ile bu yıla ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi komisyonumuza havale olunmakla ka
nunun tarif ettiği şekilde hazırlanmış bulunduğu anlaşılan Kesinhesap kanun tasarısı ve uygunluk 
bildirimi, Sayıştay Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

1. ödenek : 1957 bütçe yılı ödeneği olarak Sayıştayca 25 064 968 lira 52 kuruş tesbit edildiği 
halde dairesi kesinhesabında 1 217 581 lira 01 kuruş noksaniyle 23 847 387 lira 51 kuruştur. 

Bu fark : 7026 sayılı Kanunun muvakkat maddesinde (1 nci maddede yazılı yapı işleri için An
kara Üniversitesi 1957 yılı bütçesinde mevzu paralar, üniversitece Hazineye yatırılarak Hazine tara
fından irat ve diğer taraftan Bayındırlık bütçesinde bu maksatla açılacak tertiplere Maliye Bakan
lığınca ödenek kaydolunur) diye yazılı bulunmuş olup bu hükme göre Ankara Üniversitesince mez
kûr fakülteler bina ihtiyaçları için Maliye Bakanlığından Hazine yardımı meyanında alınacak me-
baliğin usulü dairesinde gelir kaydedildikten sonra bütçenin 741 nci yapı işleri ve tesisler bölümü
ne mevzu ödeneğe istinaden tanzim olunacak verile emriyle Hazinece tesviyesi gerekirken bu yolda 
bir muamele yapılmayıp yalnız sözü geçen 1 217 581 lira 01 kuruş ödenekten düşüldüğü anlaşıl
makla yapılan muamelenin haliyle kabulüne ve badema yukardaki izahat veçhile muamele ifasiyle 
dairesi kesinhesabında yazılı bulunan 23 847 387 lira 51 kuruş komisyonumuzca ödenek olarak ka
bul edilmiştir. 

2. Gider : Sayıştayca gider olarak, 21 853 216 lira 62 kuruş tesbit edilmiş olup dairesi kesinhe
sabında ise 1 217 581 lira 01 kuruş noksaniyle 20 635 635 lira 61 kuruştur. 

işbu fark yukarda ödenek kısmında izah edildiği üzere dairesince gider meyanına dâhil olun
madığı anlaşılmasına göre dairesi kesinhesabında yazılı 20 635 635 lira 61 kuruş komisyonumuzca 
da gider olarak kabul edilmiştir. 

3. Yok edilen ödenek: Komisyonumuzca kabul edilen ödenek ve gidere göre ödenek artığı 3 211 
751 lira 90 kuruştan ibaret olup, bundan kanunu gereğince ertesi yıla devri gereken 2 010 lira 64 
kuruşun tenzilinden sonra kalan 3 209 741 lira 26 kuruşluk ödenek bakiyesinin yok edilmesi gerek
mekte ve bağlı cetveller buna göre düzenlenmiş bulunmaktadır. 

4. Gelir tahakkukat ve tahsilatı : Sayıştayca gelir tahakkukat ve tahsilatı olarak 22 589 307 
lira 01 kuruş tesbit edilmiş olup dairesi kesinhesabında ise 2 169 918 lira 99 kuruş fazla ve 
1 217 581 lira 01 kuruş noksan arasındaki farkı teşkil eden 952 337 lira 98 kuruş fazlasiyle 23 541 644 
lira 99 kuruştur. 

Fazlayı teşkil eden 1 371 351 lira 99 kuruşu Hazine yardımına taallûk etmek ve Hazinece 
fiilen ödenmediği halde üniversitece tahsil edilmiş gibi gelir meyanına ithal edilmesinden; 

798 567 lira ise; eski yıllardan devredilen nakit faslına taallûk etmekte ve müessesenin 
1957 yılına müdevver emanet ve bu mahiyetteki hesaplar bakiyelerinin nakit mevcudundan fazla 
bulunduğu ve bu itibarla mezkûr miktarın bahsi geçen bölüme tahakkukat ve tahsilat olarak 
gösterilmemesi lâzımgeldiği halde dairesince tahakkuk ve tahsil gösterilmesi cihetine gidilmesin
den ileri geldiği anlaşılmakla dairesince gelir kaydedilen 2 169 918 lira 99 kuruşun halile ka
bulü ile badema bu gibi işlemin yapılmaması temenniye şayan görülmüştür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 326 ) 
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Noksanı teşkil eden 1 217 581 lira 01 kuruş; ödenek ve gider kısmında izah olunduğu üze

re işbu miktarın gelir kaydı icabederken gelire ithal olunmadığı anlaşılmakla haliyle kabulüne 
ve badema gelire ithal edilmesine karar verilmiştir. Kanun tasarısında yazılı 23 541 644 lira 
99 kuruş gelir tahsilatı olarak kabul edilmiştir. 

5. Ankara Üniversitesinin 1957 bütçe yılında tahsil ettiği 23 541 644 lira 99 kuruş gelire 
mukabil yaptığı 20 635 635 lira 61 kuruş gider arasındaki farkı teşkil eden 2 906 009 lira 38 
kuruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

Yukarda arz olunan sebepler ve kabul edilen ödenek, gider ve gelirin dairesi kesin hesabın
da yazılı miktarlara uygun bulunduğu anlaşılmasına göre tanzim olunan kanun tasarısı : 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sayıştay Komisyon11 
Başkanı 
Adana 

K. Sarnbrahimoğlu 

Balıkesir 
('. Turgut 

Hatay 
A. Çilli 

Sözcü 
Sinop 

M. Kaptan 

Bolu 
A. Çakmak 

izmir 
#. Akkan 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 

Çarıkın 
*Ş'. Keskim 

Kütahya 
.1. Boz bay 

Ankara 
M. K. Erkovan 

Hatay 
H. Bahadır 

Siirt 
S. Öner 

M. Meclisi (S. Sayısı.: 326) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Cniversitesi i957 malî yılı Hesabı 
Katı hamımı lâyihası 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1957 ma
lî yılı umumi sarfiyatı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde gösterildiği veçhile : 

a) 18 416 582,37 lirası âdi bütçe sarfiyatı
na 2 203 535,36 lirası da yatırım masraflarına. 

b) 15 517,88 lirası hususi kanunlar gereğin
ce bağışlar faslına tahsisat kaydedilen meba-
liğden yapılan âdi bütçe sarfiyatına aidolmak 
üzere ceman 20 635 635,61 liradır. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1957 
malî yılı varidatından yapılan tahsilat bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
23 526 126,99 lirası normal varidattan yapılan 
tahsilata, 15 518,00 lirası da hususi kanunlar 
gereğince bağışlardan elde edilen varidat tah
silâtına aidolmak üzere ceman 23 541 644,99 li
radır. 

MADDE 3. — Yukardaki maddelerde yazalı 
masraf ve varidat arasındaki farkı teşkil eden 
2 906 009,38 lira varidat fazlası olarak ertesi 
yıla devredilmiştir. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 1957 
malî yılı tahsisatından sarf olunmıyan ve ili
şik (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayn sü
tunlannda gösterilen 4 427 322,27 lira iptal 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Veki l i 
A. Aker 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
E. 7?. Zorlu 

10 . 12 . 1959 

Devlet Vekil i 

Devlet Veikili 
î. Akçal 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Da'hiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEÖİŞTÜtfŞt 

Ankara Ünniv er sitesi 1957 bütçe yüı 
Kesinhesap kanım tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesinin 1957 
bütçe yılı gideri ilişik (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde gösterildiği üzere 18 416 582 lira 37 
kuruşu âdi bütçe giderine, 2 203 535 lira 36 
kuruşu yatırımlar giderine ve 15 517 lira 88 
kuruşu da özel kanunlar gereğince yapılan gi
dere aidolmak üzere ceman 20 635 635 lira 61 
kuruştur. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1957 
bütçe yılı gelir tahsilatı ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 23 541 644 lira 99 ku
ruştur. 

MADDE 3. — Tahsilatla gider arasındaki 
farkı teşkil eden 2 906 009 lira 38 kuruş tah
silat fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — Ödenekten 1957 bütçe yılı 
içinde harcanmıyan ve ilişik (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ayn birer sütunlannda gös
terilen 3 209 741 lira 26 kuruş yok edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meye Maliye ve Millî Eğitim Bakanlan memur
dur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 326 ) 
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Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve tnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münaıkalât Vekili 
Ş. Ergin 

Nafıa Vekili 
T. îleri 

Sıh. ve tç. Mua. Vekili 

Ziraat Vekili ve 
Sı'b. ve tç. Mua. V.V. 

N. Ökmen 
Çalışm'a Vekili ve 

Bas.-Yay. ve Turz. V.V. 
H. Şaman 

Sanayi Vekili Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

tmar ve iskân Vekili 
M. Berk 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 
S. Ataman 

M. M«oliti ( S. Sayı»: 326 ) 



1957 yılı Ankara Üniversitesi 

(A / l ) ve (A/2) CETVELİ 

Wr 

8 
Gi 

F. Tahsisatın nev'i 

201 Maaşlar 
202 Ücretler 
203 Geçici (hizmetler ücreti 
204 EcneM profesör ve uzmanlar ücreti 
206 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
207 Ecnefbi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 

gereğince ödenecek para mükâfatı 
209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına 

yapılacak ödemeler 
217 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı 
219 4036 sayılı Kanun gereğince verilecek üniversite tazmi

natı 
223 Yurdun içinden ve dışından konferans için getirilecek

lerin ücret ve hareırahlariyle başka masrafları 
301 Bürio masrafları 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
306 Giyecekler 
307 Harcırahlar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları 

ve harcırahları 
309 Taşıt masrafları 
403 Temsil masrafları 
407 Geri verilecek paralar 
419 Mahkeme masrafları 
420 Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzeme 

ile ilgili hfer çeşjit masraflar 

Tahsisat 
Lira 

7 630 882 
3 322 930 

42 500 
929 601 
107 000 

K. 

50 

Sarfiyat 
Lira 

6 922 327 
3 046 214 

875 
541 908 
102 6İÖ 

K 

80 
82 

42 

10 000 

726 451 
30 025 

964 000 

25 

3 000 

690 680 
29 130 

17 
87 

924 715 01 

24 000 
542 682 
16 900 
68 550 
74 600 
246 512 

12 680 
50 063 
7 500 
500 

4 000 

729 400 

12 733 
479 821 
15 833 
64 627 
73 432 
208 256 

6 779 
48 199 
0 365 

50 
1 810 

1490S32 

69 
90 
52 
79 
02 

61 
59 
59 

06 

35 



p . Tahsisatın nev'i 

421 Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe istasyonlarında ve işlet
melerinde yapılacak araştırma ve incelemelerin her çeşit 
masrafları 

422 Dil ve Tariih - Coğrafya Fakültesi Arkeoloji, Doğu ve 
Orta ve Batı - Anadolu araştırma istasyonlarının her 
çeşit masrafları 

423 Türk Devrim Tarihi Enstitüsü her çeşit masrafları 
424 Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları 
432 Nebraska ve New - York üniversiteleriyle yapılan anlaş

maların gerektirdiği her çeşit masraflar 
433 Kriminoloji Enstitüsü her çeşit masrafları 
434 Maliye Enstitüsü her çeşit masrafları 
435 tdari İlimler Enstitüsü her çeşüt masrafları 
436 Dış Münasebetler Enstitüsü her çeşit masrafları 
437 İskân ve Şehircilik Enstitüsü her çeşit masrafları 
438 Türk - İslâm Sanatları Enstitüsü her çeşit masrafları 
439 İslâm İlimleri Enstitüsü her çeşit masrafları 
451 Yayın masrafları 
452 4489 sayılı Kanun gereğince staj için ecnebi memleket

lere gönderileceklerin harcırahları ile her çeşit masrafları 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektfirdiği masraflar 
459 Spor masrafları 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
505 Hükme bağlı borçlar 
601 Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar 
602 Ankara Üniversitesi Talebe Birliğine yardım 
603 Vehbi Koıç öğrenci Yurduna yardım 

(A/l) Cetveli yekûnu 

Tahsisat 
Lira K. 

25 000 

30 000 
10 000 

2 406 433 

520 000 
6 000 
12 500 
17 500 
25 000 
10 000 
20 000 
15 000 
678 500 

48 750 
71 000 
10 000 
23 938 25 
4 001 
5 000 

111 300 
5 000 
10 000 

26 605 699 

Sarfiyat 
Lira 

22 322 

28 728 
9 174 

2 404 133 

374 750 
3 490 
12 242 
11 171 
24 691 
9 518 
19 651 
14 547 
619 804 

36 003 
60 444 
9 995 
22 287 
3 953 
1 166 
43 601 
4 800 
10 000 

18 416 582 

K. 

47 

35 
09 
38 

62 

14 
77 
10 
47 
08 
54 
50 

73 
18 
02 
12 
86 
82 
92 

37 



(A/2) Yatırımlar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
741 Yapı işleri ve tesisler 
752 Taşıt satmalma 

(A/2) Cetveli yekûnu 

HUSUSİ FASILLAR 

912 Tıp Fakültesi Merkez 3 neü kat inşaat dış masrafları 
913 Tıp Fakültesi Tıp T. Enstitüsü ilâve inşaat 
914 Tıp Fakültesi Elektrik ve küçük tamiratı için 

Hususi fasıllar yekûnu 

İ C M A L 

(A/l) Cetveli yekûnu 
(A/2) Cetveli yekûnu 
Hususi fasıllar yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

434 401 
2 730 158 

60 000 

3 224 159 

10 028 
5 500 
2 000 

17 528 

20 605 699 
3 224 159 

17 528 

23 847 387 

99 

99 

52 

52 

99 
52 

51 

397 905 
1 785 897 

19 732 

2 203 535 

10 028 
5 489 

— 

15 517 

18 416 582 
2 203 535 

15 517 

20 635 635 

15 
96 
25 

36 

52 
36 

88 

37 
36 
88 

61 
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1957 yılı Ankara Üniversitesi (B) Cetveli 

F. M. Varidatın nev'i 

1 Umumi bütçeden verilecek tahsisat 
1 Yatırımlar dışındaki masraflar için verilenler 
21 Yatırımlar için verilenler 

2 Hare, kayıt, imtihan ve diploma masrafları 
3 Çeşitli varidat 

1 Kitap saltığından elde edilenler 
2 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
3 Diğer çeşitli varidat 

4 Bağışlar 
5 Eski yıllardan devredilen nakit 

Muhammenat 
Lira 

14 027 432 
3 233 919 
270 000 

30 000 
11 000 
32 000 

1 
2 842 908 

K. 

99 

Tahsilat 
Lira 

19 027 432 
3 233 919 
319 915 

86 175 
3 809 
56 309 
15 518 
798 567 

YEKÛN 25 447 260 99 28 541 644 
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Dönem : İ 
Toplantı: ı M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı 
Temsil ödeneği Kanununun muhtelif kanunlarla değişiklik veya ekler 
yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanını teklifi ile Kırklareli Milletvekili 
Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayılı Dahiliye memurları Kanu
nuna ek kanun teklifi ve İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları 

(2 /88 , 2 /110) 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve üç arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanununun 
muhtelif kanunlarla değişiklik veya ekler yapılmış bulunan birinci maddesinin değiştirilmesi ve bu 

kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/88) 

4 . 1 . 1962 
MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Anayasanın 91 nci maddesi hükmünün tanıdığı hak ve salâhiyete binaen vali, kaymakam ve bu
cak müdürlerine verilen 5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki tarafımızdan hazırlanmış olan kanun teklifimiz gerek
çesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 

Sinop Milletvekili Konya Milletvekili Samsun Milletvekili Giresun Milletvekili 
Mahmut Alicanoğlu thsan Kabadayı tlyas Kılıç Mustafa Kemal Çilesiz 

GEREKÇE 

Bugün memleketimiz, içinde bulunduğu fevkalâde şartlar itibariyle her devirden ziyade taraf
sız, sadece kanuna ve vicdanına bağlı; memleketin üstün menfaatlerini, gönlünde tutuşan hizmet aş-
kiyle meczederek çalışma niteliğine ulaşmış gerçek anlamda idare adamlarına muhtaçtır. 

İdarecilik meslekine uzun zaman başarı ile hizmet edip ihtisas kazanan bilgili ve tecrübeli ida
re âmirlerinin ifa ettikleri ağır, sorumluluk dolu, yorucu, yıpratıcı ve teminattan uzak; mahrumi
yet içerisinde hizmetleri ile mütenasibolarak maddi bakımdan tatmin edilmemeleri dolayısiyle ken
dilerinden en çok istifade edilebilecek bir devrede meslekten ayrılarak yüksek maaş veya ücretlerle 
daha müreffeh hayat şartları temin eden diğer bakanlık kurumlara geçmekte oldukları bir gerçek
tir. Binnetice idare kadrolarındaki, hassaten meslekin ehramında geniş kaideyi teşkil eden kayma
kamlık kadrolarındaki münhal adedi her geçen yıl biraz daha artmakta olup bu hal formasyon bakı
mından seçmek ve üst kademelere kaliteli eleman yetiştirmek imkânını ortadan kaldırmakta ve do-
layısiyle idari hizmetlerin aksamasına sebebiyet vermektedir. İdare meslekine karşı aydınlar ara
sında rağbetin gittikçe azaldığı acı bir vakıadır. 

Evvelce 1442 ve 3656 sayılı Kanunlarda ihdas edilen teadül esası, sonradan yapılan birçok deği
şikliklerle, sistemin ihdasında kanun vâzımın gözettiği teadül değişmiş; yeni teadül kanunları ile ida
re âmirlerinin maiyetinde hizmet görmekte olan birçok memurlara temin edilen yüksek imkânlar 
muvacehesinde hiyerarşik sistem de zedelenmiştir. 
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Hukuki ve fiilî durumları itibariyle mahallin en büyük mülki âmiri bulunan ve Anayasa Kanu

nunun ışığına muvazi olarak il idaresi manzumesi içinde çalışan ve çalıştırılan; aynı zamanda nâzım 
unsur ve Devlet ve Hükümeti temsil gibi hürmete lâyık bir makam işgal eden vali, vali muavini ve 
kaymakamlarımızın kanun nazanndaki mâruz durumlannı, maddi bakımdan sarsan teadülsüzlüğün 
kanun vâzmın başlangıçtaki görüşüne isaleye hizmet bakımından lüzum vardır. 

Bu mülâhazalarla 5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanununun birinci maddesinin idare âmirlerini 
ilgilendiren kısmının kanun tasansmda zikredildiği şekilde değiştirilmesi zaruri mütalâa edilmiştir. 

Aynca ek madde ile menşei vali, vali muavini ve kaymakam olan İçişleri Bakanlığı merkez ve 
taşra teşkilâtında çalıştırılan ve çalıştırılacak olan personelin ifa ettikleri, mühim hizmete muvazi, 
taşrada çalışan emsallerine uygun ödenek verilmesi kaliteli elemanlann merkezde istihdamı için 
zaruri görülmüştür. 

Feragat ve liyakatle hizmet ifa etmekte olan idare âmirlerimizin maddi gelirlerini bertaraf et
mek ; mesleke bağlılıklarını ve daha çok çalışma imkânlannı sağlamak üzere işbu kanun teklifi ha
zırlanmıştır. 

Bu kanun malî portresi (5 590 320) T. L. olup 1961 yılı giderleri içişleri Bakanlığı bütçe tasar
ruf atından karşılanacaktır, 

HÎNOP MİLLETVEKİLİ MAHMUT ALİCAN-
OĞLU VE 30 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanununun muhte
lif kanunlarla değişiklik veya ekler yapılmış 
bulunan birinci maddesini/n değiştirilmesi ve 
bu kanunu bir madde eklenmesi hakkında* Kanun 

MADDE 1. — 5027 sayılı Temsil Ödeneği 
Kanununun muhtelif kanunlarla değişmiş ve
ya ekler yapılmış bulunan birinci maddesin
de yazılı makam ve memuriyetlerden, vali, vali 
muavini, kaymakam ve bucak müdürlerine ait 
bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı tem
sil ödenekleri çıkanlmış ve (2) sayılı cetvelde 
yazılı olanlar eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Menşei vali, vali muavini 
ve kaymakam olup da içişleri Bakanlığı Mer
kez ve Taşra teşkilâtında istihdam edilenlere 

(Mülkiye Müfettişleri ve Emniyet Genel Mü
dürlüğü mensupları hariç) (2) sayılı cetvelde
ki ödenekler aynen ödenir. 

GEÇİCİ MADDE : Bu kanunun 1961 yılı 
masraflan içişleri Bakanlığı tasarrufatmdan 
ödenir. 

MADDE 2. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımlanması tari
hinde yürürlüğe girer. 

[1] SAYILI CETVEL 

Aylık Temsil ödeneği 

Lira 
[2] SAYILI CETVEL 

Lira 

Valiler 
Vali muavinleri 
Kaymakamlar 
Nahiye müdürleri 

350 
250 
200 
75 

Valiler 
Vali muavinleri 
Kaymakamlar 
Nahiye müdürleri, 

650 
600 
600 
250 
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Kırklareli Milletvekili Alâeddin Eriş ve beş arkadaşının 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu
na ek kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/110) 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa ek kanun teklifimizi gerekçesiyle birlikte ilişik ola
rak sunuyoruz. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederiz. 

Kırklareli Milletvekili Edirne Milletvekilli Ankara Milletvekilli Muğla Senatörü 
Alâeddin Eri§ İlhamı Ertem İbrahim Sıtkı Hatipoğlu Haldun Menteşoğlu 

Ankara Milletvekili Ordu Senatörü 
Zühtü Pehlivanlı Eşref Ayhan 

G E R E K Ç E 

Çeşitli kanunlarımızda yer alan ve bilhassa 5442 sayılı îl İdaresi Kanununda ayrı ayrı ifadesi
ni bulan idare âmirleri (Vali, Kaymakam ve Bucak Müdürü) bulundukları yerin genel idaresinin 
(İl, İlce ve Bucak) başı olmakla beraber Hükümetin temsilcisidirler. Her yönden Anayasamızla te
minat altına alınan halkın huzur ve rahatını, güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa mütaal-
lik emniyetini sağlamakla görevlidirler. Kendilerine çeşitli kanunlarla verilen görevlerini yapa
cak idare âmirlerinin yetiştirilmesi hususunda, ancak bucak müdürleri ve kaymakamlık kursları 
mevcuttur. Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi mezunlarına hasredilen kaymakamlık, idarenin en 
önemli bir makamı ve kaymakam da bu makamı işgal edecek amirlik vasfını haiz, halkın sevgisini 
kazanmış bir şahıstır. 

Kendisinden her şey beklenen ve bilhassa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerin, aynen uygulanması beklenen bir makamın yalnız aylığa bağlı kalması ve tahmil 
edilen külfetleri karşılıyacak uygun bir gelire sahip olmaması görevin önemini azaltır ve bilhassa 
Anayasamızla kabul edilen idarenin bitaraflığı da sarsılabilir. Şu halde kaymakam, idari teşkilâ
tın her kademesinde görev alan ve valiliğe kadar yükselen bir meslek müntesibi halinde bulunmak
tadır. 

İçişleri Bakanlığının hemen bütün kademelerinde kaymakamlıktan gelenlere şiddetle ihtiyaç 
vardır. Bu Bakanlık için esasen kaymakamlık dışında bir memuriyet düşünmek doğru olmaz. Böyle 
bir meslekin bilgi ve tecrübeli kimselere ihtiyacı aşikârdır. Bunlar ağır sorumluluklar altında yo
rucu ve yıpratıcı, teminattan uzak, mahrumiyet içerisinde olarak çalışmaktadırlar. Daha iyi şart
lar buldukları takdirde hemen görevlerinden ayrılmakta ve bu suretle idare meslekine rağbet azal
maktadır. Bu sebepledir ki, halen 182 kaymakamlık açıktır. Bu, her zaman da böyle olmaktadır. 
Bu acı hakikat karsısında kesin tedbir alınması günü gelmiştir. İşte bu maksatla bunlara ödenek 
verilmesi zarureti ile karşılaşılmaktadır. Bu tasarı ile : 

1. Kaymkamlık bir meslek olarak kabul edilmekte ve kaymakamlık esas alınmak suretiyle 
kaymakam olmıyanlara her hangi bir hak tanınmamaktadır. 

2. Kaymakamlara teminat verilmekte bir dereceye kadar huzur içinde geçinmeleri sağlanmak
tadır. 

3. Bitaraflıklarını sağlamak için durumları iktisadi bakımdan takviye edilmekte ve diğer me
murlardan farklı bir hale getirilmek istenmektedir. 

4. İçişleri Bakanlığının diğer teşkilâtının membaı olan kaymakamlığın bu teşkilâta muadil tu
tulması halinde haklarının muhafazası esası kabul edilmektedir. 
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Aksi halde Bakanlık merkez teşkilâtı ve kaymakamlık dışındaki taşra teşkilâtı için eleman bul

mak çok güçtür. Aynı zamanda birtakım haksızlıklara meydan verecek durum yaratmaktadır. Ba
kanlık içindeki ikiliği ortadan kaldırmak zarureti doğmuştur. 

5. Valiler içinde kaymakamlık yapmıyanlar bu haktan istifade edemiyeceklerdir. Bu suretle 
meslekin en üst kademesi olan Valilik için de kaymakamlığı kaynak telâkki etmek yolu tutulmuş
tur. 

Bakanlık merkez teşkilatındaki Umum Müdürlüklere de kaymakamlık yapmıyan valilerden ge
tirildiği takdirde bunlar bu haklardan faydalanamıyacaklardır. Kıymetli Umum Müdür ve Şube 
Müdürlerine ihtiyaç olduğu da muhakkaktır. Bunların da kaymakamlık yapan meslekten yetişmiş 
elemanlarla doldurulması sağlanacaktır. 

6. îdare âmirlerinin takdir salâhiyeti ve olağanüstü hallerde isabetli karar verme gibi üstün va
sıflan ihtiva etmesi bakımından diğer memurlardan farklı olarak bunlara bir hak tanınmanın za
ruri olduğunu da kabul etmek iktiza eder. 

Feragat ve liyakatle hizmet ifa etmekte olan idare âmirlerimizin maddî gailelerini bertaraf et
mek ; mesleke bağlılıklarını ve daha çok çalışma imkânlarını sağlamak üzere işbu kanun teklifi ha
zırlanmıştır. 

Bu kanunun malî portesi 6 874 800 T. L. olup bunun da Devlet bütçesinde büyük bir külfet teş
kil etmiyeceği, ve İçişleri Bakanlığının 1962 yılı bütçe tasarrufundan karşılanacağı kanaatinde
yiz. 

İçişleri Komisyonu raporu 

25 . 2 . 1962 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve üç arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanu
nunun muhtelif kanunlarla değişiklik veya ekler yapılmış bulunan birinci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ile Kırklareli Milletvekili Ala
eddin Eriş ve 5 arkadaşının, 1700 sayılı Dahiliye memurlan Kanununa ek kanun teklifi, teklif 
sahipleri ve ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik edilip görüşüldü : 

Aynı maksatla hazırlanmış olan tekliflerin tevhiden görüşülmesine ve 1700 sayılı Kanuna eklen
mek suretiyle hazırlanan metinde derpiş edilen esaslar, gayenin tahakkukuna daha uygun müta
lâa edildiğinden, • Kırklareli Milletvekili Alaeddin Eriş ve 5 arkadaşının teklifinin müzakereye esas 
alınmasına karar verildikten sonra, tümü üzerinde yapılan görüşme neticesinde; 

Mevzuatımıza göre, ilçede Hükümetin temsilcisi, bakanlıklann ilçedeki teşkilâtının âmiri ve 
sicil üstü, Devlet dairelerinin ve mahallî idarelerin murakıbı ve nezaretçisi, kanun, tüzük ve yö
netmeliklerin uygulayıcısı, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa mütaallik em
niyet ile kamu esenliğinin koruyucusu, bu sıfatlarla ilçenin umumi idaresinin sorumlusu ve il
çede (âmme kudretinin) mutasarrıfı olan kaymakamın, memur kadrosu içindeki istisnai durumu 
kendisine tevdi edilen bu vazifelerle sabittir. 

Buna, bir de tarihimizden gelen halk sevgisi ve itimadı eklenirse müessesenin önemi biraz 
daha artar. 

Bu ağır vazifenin ifasının birtakım hususiyetleri gerektirdiği aşikârdır. Halk sevgisi, insan
ları toplama kudreti, hizmetleri koordine edebüme kabiliyeti, irade ,kuvveti, mesuliyet deruh-
de edebilme hassası, karakter sağlamlığı ve aklı ilim bu özelliklerin başlıcalandır. 

Millet Menlisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No : 2/88,110 

Karar No : 4 
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Ancak, bu evsaftaki kimselerdir ki, kanunların verdiği yukarda sayılı vazifeleri memleket 
ve millet hayrına başarabilir. 

Bunun için de, mahrumiyetli, yıpratıcı ve mesuliyetli olan kaymakamlık müessesesinin cazip 
hale getirilerek, değerli gençlerin mesleke celbi lâzımdır. 

Aksi hal, mesleke rağbeti azaltır. 
Nitekim, bugün, bu acı hakikatle karşı karşıyayız. 570 ilçeden 187 sinde yani, üçte birinde 

kaymakam yoktur. Bu yıl Siyasal Bilgiler Fakültesine müracaat eden 6700 gençten yalnız 3 ilâ 
4 ü idari şubeyi tercih etmiştir. 

Bu gerçek karşısında, kaymakamlık meslekinin cazip hale sokulması mecburiyetini kabul 
eden komisyonumuz, kaymakamlara tazminat verilmesini lüzumlu bulmuş ve İçişleri Bakanlı
ğının ahenkli ve verimli çalışabilmesi için, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtında çalışan ve 
kaymakamlıktan gelmiş olanlara da bu tazminatın ödenmesini zaruri görmüş Bakanlık, kendi 
bünyesinde yapacağı tasarruflarla bu tazminatı karşılıyacağı gibi, esasen, 1962 yılı bütçesine de 
munzam bir tahsisat konmamış olduğunu nazarı itibara almış ve teklifi aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu Başkam Sözcü Kâtip 

îzmir Edirne Ankara Afyon Karahisar 
O. S. Adal t. Ertem Z. .Pehlivanlı H. N. Baki 

Ankara Erzurum Konya Van 
/. #. Hatipoğlu A. Şenyurt 1. Kabadayı Ş. Kösereisoğlu 
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KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ MEHMET 

ALÂEDDİN ERİŞ VE 5 ARKADAŞININ 
TEKLİFİ 

1700 sayılı Dahiliye memurları 
kanun tasarısı 

Kanununa ek 

MADDE 1. — Kaymakamlara ve bu sıfatı 
ihraz etmiş olanlardan İçişleri Bakanlığı mer
kez ve taşra teşkilâtında her hangi bir me
muriyete tâyin, nakledilenlerle bu görevlerde 
istihdam olunanlara ve nahiye müdürlerine her 
ay ek cetvelde gösterilen kadro aylıkları hiza
sındaki miktarlarda ödenek verilir. 

MADDE 2. — Memurin Kanununun 78, 79 
ncu maddeleri ile İl İdaresi Kanununun 13 
ncü maddesi hükümlerine göre verilen izinle
ri kullananlarla yurt dışında veya içinde baş
ka bir yere geçici bir görevle gönderilenler 
dışında her ne suretle ve sebeple olursa olsun 
görevleri başında bulunmıyanlara görevlerin
den ayrı bulundukları müddetçe ödenek veril
mez. 

Hastalık sebebiyle görevi başında bulun
mıyanlara bu yüzden ayrıldıkları günlerin 
bir yılda toplamı 60 günü geçmemek üzere öde
nek verilir. 

MADDE 3. — Bu tazminatı alanlardan 5027 
sayılı Temsil Ödeneği Kanununa göre temsil 
ödeneği alanların tazminatlarından aldıkları 
temsil ödeneği miktarınca tenzil edilerek te
diye yapılır. 

MADDE 4. — Bu ödeneğe hak veren bir 
göreve tâyin edilenlerin görevden ayrılmaları 
halinde ay sonuna kadar olan istihkakları geri 
alınmaz. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

EK CETVEL 

Kadro aylığı Derece Aylık ödenek (Lira) 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 

800 
700 
600 

2 I-

5 \ 

600 » 

500 

Nahiye müdürlerine 

450 

400 

250 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/88, 2/110 
Karar No. 79 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

29 . 9 .1962 

Bütçe Komisyonu raporu 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılh Temsil Ödeneği Kanunu
nun muhtelif kanunlarla değişiklik veya ekler yapılmış bulunan birinci maddesinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifiyle Kırklareli Milletvekili Alâeddin 
Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayılı Dahiliye memurları Kanununa ek kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olmakla teklif sahipleri, İçişleri Bakanı ve Mali
ye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 
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İçişleri Komisyonunca birletirilmiş alan kanun teklifleri, idare organının esasını teşkil eden 
kaymakamlık meslekinin cazip hale getirilmesini temin için ödenek verilmesini derpiş etmekte
dirler. 

Filhakika mesuliyetli ve ağır olan bu göreve yeni yetişen gençler iltifat etmediklerinden bir 
çok kaymakamlık ve Nahiye Müdürlüğü münhal bulunmaktadır. Bu ise hizmetin aksamasına 
sebep olmaktadır. 

Binaenaleyh bu müesseseyi cazip bir hale getirmek maksadiyle verilmiş bulunan kanun tekli
fi komisyonumuzca da yerinde mütalâa edilmiş ve içişleri Komisyonunca kabul edilen metin mü
zakereye esas tutularak maddelere geçilmiştir. 

Ancak hem kanun metnine vuzuh vermek hemde bu kabil kanunlarda mevcut hükümleri met
ne ithal etmek tatbikat bakımından lüzumlu görülmüş ve bu maksatla ilişik kanun metni komis
yonumuzca tanzim edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

Ö. W. Sanaç 

Artvin 
S. 0. Avcı 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
C. önder 

İmzada bulunamadı 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Muğla 
Muhalifim 
T. Şahin 

Başkan V. 
Elâzığ 

H. Müftügil 

Aydın 
/. Sezgin 

Gümüşane 
S. Savacı 

Konya 
Personele mütaallik ko

nuların perakende olarak 
ele alınması, çeşitli grup
ları tahrik etmekte ve 
bir yarışa sebebiyet ver
mektedir. Konunun top
tan ele alınması gerektiği
ne; ayrıca memleketin re-
el şartlarına göre düşünü
len ödenek miktarlarının 

fazlalığına kaaniim 
t. Baran 

Sakarya 
N. Bayar 

Yozgat 
C. Sungur 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Hatay 
§. İnal 

Konya 
C. Yılmaz 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

v -

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Diyarbakır 
B. Iskenderoğlu 

istanbul 
Muhalifim. Söz hak

kım' mahfuzdur 
R. Ülker 

Maraş 
E. Kaplan 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 284) 



- 8 — 
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

1700 sayü% Dahiliye Memurları Kanununa Ek 
kanun teklifi 

MADDE 1. — Kaymakamlara ve kaymakam
lık sıfatını ihraz etmiş olanlardan İçişleri Bakan
lığı merkez ve taşra teşkilâtında her hangi bir 
memuriyete tâyin ve nakledilenlere, kendi kad
rosu ile merkez ve taşra teşkilâtında istihdam 
edilenlere ve nahiye müdürlerine her ay ek cet
velde gösterilen kadro aylıkları hizasındaki 
miktarlarda ödenek verilir. Ödeneklerde kadro 
aylıkları esas tutulur. 7244 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesi hükmü mahfuzdur. 

MADDE 2. — Memurin Kanununun 78, 79 
ncu maddeleri ile îl idaresi Kanununun 13 ncü 
maddesi hükümlerine göre izinli sayılanlarla 
yurtdışında veya içinde başka bir yere geçici 
bir görevle görevlendirilenler ve meslekî kurs
lara iştirak edenler dışında, her ne suretle ve 
sebeple olursa olsun görevleri başında bulunmı-
yanlara görevlerinden ayrı bulundukları müd
detçe ödenek verilmez. 

Hastalık sebebiyle görevi başında bulunmı-
yanlara bu yüzden ayrıldıkları günlerin bir yıl
da toplamı 60 günü geçmemek üzere ödenek 
verilir. 

MADDE 3. — 5027 sayılı Kanuna göre tem
sil ödeneği alanların ödeneklerinden aldıkları 
temsil ödeneği miktarınca indirme yapılarak te
diye yapılır. 

MADDE 4. — Birinci maddede yazılı öde
nekler ay başlarında ve aylıklarla birlikte öde
nir. 

Bu ödeneğe hak veren bir göreve tâyin edi
lenlerin ödenekleri göreve başlayış tarihini ko-

valıyan ay başından verilmeye başlanır ve bu 
göreve ayrılanların ay sonuna kadar olan istih
kakları geri alınmaz. 

İkinci madde hükümlerine göre ödenekleri 
kesilmesi gerekenlerin ödeneklerinin kesilmesin
de ve görevlerine dönmeleri halinde tekrar öden
meye başlamasında yukarıki hükümler uygu
lanır. 

Terfi edenlere terfi ettikleri dereceye ait 
ödeneği işe başladıkları günü takibeden ay ba
şından itibaren verilir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağlı 

CETVEL 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Kadro aycığı 
Lira 

2 000 
1 750 
1. 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

Nahiye Müdürleri 

Aydık ödenek 
Dira 

600 
600 
600 
500 
500 
500 
450 
450 
400 
250 

..y.. >:>«-<< 
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Toplantı: 1 O O O 
Dönem : i M l L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 4 ü ü 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşı 
ile Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu ve Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Oztürkçine ve 2 arkadaşının Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili 
ile değişik 8 nci maddesinin tadili hakkında kanun teklifleri ve Bütçe 

Komisyonu raporu (2 /152 , 2 /201, 2 /223) 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının, Devlet memurlan 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun, 4598 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desi ile değişik 8 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/152) 

; ' " " CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

4598 sayılı Kanunun ,4 ncü maddesiyle değiıik 8 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştiril
mesi hususunda kanun tasarısı ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadenizi saygılarımla arz ederim. 

Tunceli Senato Üyesi Kırklareli Senato Üyesi Aydın Senato Üyesi Bolu Senato Üyesi 
Mehmet Ali Demir Ahmet Naci Arı Fikret Turhangil Kâmil İnal 

KANUNUN KABULÜNÜ GEREKTİREN HUSUSLAR 

Sayın Başbakan Yardımcısı Akif Eyidoğanm sözlü sorum üzerine verdikleri cevapta; 
9 590 memurdan 3656 sayılı Kanuna tâbi 3 338 inin kadrosuzluk yüzünden terfi edemedik

leri ve bunların bir yıl ve daha fazla bir müddetten beri kadro bekledikleri ve bundan sonra da 
pek çok memurun kadrosuz kalacağı anlaşılmıştır. 

Hayatlarını Devlet hizmetine vakfeden ve buradan aldıkları para ile çoluk çocuğunun geçi
mini sağlıyan, esasen hayat pahalılığı karşısında pek büyük bir sıkıntıda bulunan memurları
mızın kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyerek bekletilmeleri hem kendisini ve hem de ailesi 
efradını pek büyük sıkıntılara sokmaktadır. 

Bu durumda çalışan memurlarımızın tam randımanlı çalışmalarını beklemek abes olur. 
Bu açık durum karşısında memurlarımızın daha fazla mağduriyetlerini önlemek ve bundan 

böyle kadrosuz kalacakların durumlarını da göz önünde bulundurularak yukardaki tadil teklifi
nin kabulünün yerinde olacağı bedihidir. 

C. S .TUNCELİ ÜYESİ M. ALİ DEMİR VE ÜÇ ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesiyle değişik 8 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

MADDE 4. — Aynı kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Bulundukları derecelerde kanuni müddetlerini doldurdukları ve ehliyetleri sabidolduğu halde» 

hususi teşkilât kanunlarının koyduğu yaş, meslek ve tahsil gibi kayıtlar ve şartlar dolayısiyle üst 
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dereceye geçirelemiyenlere kanuni hükümler dairesinde terfie hak kazanmış bulunduktan halde kad
roda açık yer olmamak veya bulunduklan memuriyetlerde üst derece bulunmamak sebepleriyle terfi 
edemiyenlere bir üst derece maaşı verilir. 

Bu işlem aynı esas ve sebeplerle 4 üst derece verilinceye kadar tekrarlanır. 
İkinci derece memuriyetlerde bulunup da bu suretle bir üst derece maaşı almış olanlardan bir 

terfi müddeti daha geçilerek terfie hak kazananlara yüz lira aylık tazminat verilir. 
Birinci derece memuriyetlerden bu derecede bir terfi müddetini dolduran ve terfie hak kaza

nanlara yüz lira ve bunlardan ikinci bir terfi müddetini doldurarak terfie hak kazananlara yüz lira 
lira aylık tazminat verilir. 

Bu madde hükmüne göre yapılacak terfilerde memurun bulunduğu derece maaşını bir terfi 
müddetince müktesep hak olarak almış bulunması esastır. 

Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurlan aylıklannm tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra ilâve edilmesine dair kanun 

teklifi (2/201) 

MÎLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki teklifimiz ve gerekçesi İli
şikte sunulmuştur. Gereken işlemin yapılmasını saygılarımızla dileriz. 4 . 4 . 1962 

Hazırlıyanlar adına 
Kastamonu Milletvekili 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

GEREKÇE 

21 . 6 . 1944 tarih ve 4598 sayılı Kanunun : 
4 ncü maddesi - Bulundukları derecelerde kanuni müddetlerini doldurdukları ve ehliyetleri sa-

bidolduğu halde hususi teşkilât kanunlannm koyduğu yaş, meslek ve tahsil gibi kayıtlar ve şart
lar dolayısiyle üst dereceye geçirilemiyenlerle kanuni hükümler dairesinde terfie hak kazanmış bu
lundukları halde kadroda açık yer olmamak veya bulunduklan memuriyette kalmalarına idarece 
lüzum görülmek veya bulundukları memuriyetlerde üst derece bulunmamak sebepleriyle terfi ede
miyenlere bir üst derece maaşı ve bu derecede de bir terfi müddeti geçirerek ayni sebeplerle üat 
dereceye geçemiyen veya terfi edemiyenlere daha bir üst derece maaşı verilir. 

İkinci derece memuriyetlerde bulunupta bu suretle birt üst derece maaşı almış olanlardan bir 
terfi müddeti daha geçirilerek terfie hak kazananlara yüz lira aylık tazminat verilir. 

Birinci derece memuriyetlerden bu derecede bir terfi müddetini dolduran ve terfie hak kazanan
lara yüz lira ve bunlardan ikinci bir terfi müddetini doldurarak terfie hak kazananlara daha yüz 
lira aylık tazminat verilir. 

Bu madde hükmüne göre yapılacak terfilerde memurun bulunduğu derece maaşının bir terfi 
müddetince müktesep hak olarak almış bulunması esastır. 

Der. 
4598 sayılı Kanun 1 nci ve 2 nci derece memurları tazminat vermek suretiyle koruduğu halde; 

daha aşağı derecelerdeki memurlara kadrosuzluk sebebiyle hiçbir imkân tanımamaktadır. Bu da 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 283 ) 
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Devlet mekanizmasında en faal unsur olan memur zümresini madur etmektedir. Bugüne kadar ma
zeret olarak ileri sürülen Devlet Personel Dairesinin harekete geçmesi 1954 ten beri bir türlü hal
ledilememiştir. Böylece de mezkûr memurların mağduriyet ve huzursuzluğunun devamına vesile ol
muştur. 

Devlet mekanizması millete faydalı olabilmek için liyakatli ve terfie lâyık olan memurların hak
kım zamanında verdiği nisbette muvaffak olabilir. Bu bakımdan işin müstaceliyetini binaen tadil 
teklifimizin kabulünü arz ve teklif ederiz. 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ I. HAKKI YILANLIOĞLU'NUN TEKLlFl 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü madde

sine bir fıkra ilâve edilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir. 
a) Müktesep hak karşılığı kadro bulunmayışı sebebiyle terfie lâyık olupta evvelce iki üst derece 

maaş alan barem içi memurlara 4 üst dereceye kadar maaş verilebilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürkçine" ve iki arkadaşının, Devlet memurları aylık
larının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili hakkında 

kanun teklifi (2/223) 

27.4.1962 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun gerekçesi ile beraber arz 
edilmiştir. 

Gereken işlemin yapılmasını saygı ile dileriz. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Bolu, Aydın Milletvekili 
Rıfat öztürkçine Kâmil înal Reşat özarda 

Devlet memurlarına aynı kadroda 4 üst dereceye kadar terfi imkânını sağlamak üzere 4598 sayüı 
Kanunda yapılacak tadilât hakkında. 

Devltet memurlarına ait kadroların, memurların terfi sürelerini doldurdukça muntazaman terfi-
lerine imkân vermemesi sebebiyle 24 . 6 . 1944 tarihinde meriyete girmiş olan 4598 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesi ile her memurun kendi kadrosunda iki üst dereceye kadar terfi edebilmesi im
kânı sağlanmış idi. 

Bu suretle muhtelif devair ve müessiselerde kadro tıkanıklığının meydana getirdiği mahzurlar 
ve binnetice müddeti geldiği halde terfi edememiş olan memurların mağduriyetleri önlenmiş oldu. 
Bilfarz, 35 lira kadro maaşlı bir Devlet memurunun terfi süresi dolduğu ve müspet tezkiye aldığı 
halde münhasıran bir üst derece olan 40 lira kadro maaşlı münhal bir vazifenin mevcut olmayışı 
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seibebiyle terfi ettirilmemesi suretiyle meydana gelen ve bütün Devlet daireleriyle Devlet memur
ların müçtemian ve münferiden ıstırap ve endişeye sevk eden hal ortadan kalkmış oldu. Çünkü 
yukarıda bahsedilen kanunun neşri üzerine 35 lira kadro maaşlı memur, başka bir münhal aran
madan kendi kadrosunda evvelâ 40 lira asli maaşa ve bilâhara yine süresini doldurup müspet tez
kiye aldığı takdirde kendi kadrosunda 50 lira asli maaşa geçirilmiş oldu. 

Mezkûr kanunun meriyeti tarihinden bugüne kadar geçen 18 yıllık uzun süre zarfında, bu ka
nunla sağlanan yeni imkânlar memurun kendi kadrosunda alabileceği iki üst dereceyi ihraz etmiş 
olması ve daha üst dereceleri beklemekte bulunması itibariyle ortadan kalkmış oldu. Yani, bu
günkü durum 4598 sayılı Kanunun neşrine tekaddüm eden zamandaki durumun aynı oldu. 

Filhakika, vazifesinde, kıdem yapmış ve tecrübesi artmış bir Devlet memurunun idareye en fay
dalı olabileceği çağlarda kadrosunun tıkanması yüzünden terfi ettirilememesi zarureti doğmakta
dır. 

Esasen, bu konu daha ziyade bütün Devlet dairelerinde kıdem yapmış, ihtisas yapmış ve bulun
duğu vazifede kendisinden daha çok istifade sağlanmakta olan memurları ilgilendirmektedir.. 

Bu sebeple birçok memurun kendi kadrosunda terfi ettirilmesi mensup olduğu daireye büyük 
menfaatler sağlamaktadır. Kaldı ki, yüksek maaşlı memurların tabiatiyle adeden az olması sebebiy
le alt kadrolarda sürelerini doldurmuş olan memurların hepsinin üst kadrolara nakli esasen müm
kün olamamaktadır. 

Gerek bu imkânsızlık ve gerekse yukarıda temas edilen (memurdan kendi vazifesinde fayda
lanmak) maksadı dolayısiyle bu durumun bir an evvel halli bir zaruret haline gelmiştir. 

Bu meselenin hal yolu ise 4598 sayılı Kanunun mezkûr 3 ncü maddesinin tadil olunarak aynı 
kadroda 4 üst dereceye kadar terfi imkânının sağlanması ile mümkündür. 

Diğer taraftan, öteden beri hazırlıkları yapılan Personel Kanunu da ana prensip olarak (Ufki 
ve şakulî terfi esaslarını) kabul etmekle bu noktai nazarımızı teyidetmiş bulunmaktadır. 

Filhakika, bir memurun kendi kadrosunda 4 üst dereceye kadar terfi ettirilebilmesi Personel Ka
nununun derpiş ettiği ufki terfi esasına uygun düşmektedir. 

Son zamanlarda subaylar için kabul edilen terfi esasları da bu düşünceden ilham almaktadır. 
Personel Kanununun kabulü uzun tetkiklere ve zamana bağlı olduğundan bu kanunun çıkması

na kadar pek çok Devlet memurunu kıvrandıran bu mahzurun teklifimiz veçhile ortadan kaldırıl
ması büyük ferahlık getirecek ve memuru vazife ve meslekine bağlıyacaktır. 

Esasen, bilindiği gibi 3 senelik terfi süresini doldurmuş olan bir Devlet memuru, otomatik olarak 
bir üst dereceye hak kazanmaz. Bu memur, 3 senelik süre içinde her yıl âmirinden Tezkiye Talimat
namesi mucibince müspet tezkiye almış ve terfie ehil gösterilmiş ise, terfi edebilecektir. Şimdi, 3 
yıl müspet tezkiye almış ve süresini doldurmuş bir memurun, mücerret kadrosuzluktan dolayı ter
fi ettirilmemesi halinin, gerek o memurun moralinde doğuracağı tepkinin ve gerekse bu şekilde 
demoralize olmuş memuru çalıştıran dairenin durumunda meydana getireceği mahzurlar kolaylıkla 
tahmin ve tasavvur olunabilir. 
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C. S. İSTANBUL ÜYESİ RİFAT ÖZTÜRKÇİNE 

VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin deği§tirilmesi ve bu kanuna bâzı mad-
leler eklenmesi hakkında 4598 sayılı Kanunun 

4 ncü maddesinin tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 4. — Aynı kanunun sekizinci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmişti. 
; Bulundukları derecelerde kanuni müddet
lerini doldurdukları ve ehliyetleri sabit oldu
ğu halde, hususi teşkilât kanunlarının koy
duğu yaş, meslek ve tahsil gibi kayıtlar ve 
şartlar dolayısiyle üst dereceye geçirilmiyen-
lerle kanuni hükümler dairesinde terfie hak 
kazanmış bulundukları halde kadroda açık 
yer olmamak veya bulundukları memuriyette 
kalmalarına idarece lüzum görülmek veya 
bulundukları memuriyetlerde üst derece bu
lunmamak sebepleriyle terfi edemiyenlere müd-, 
detlerini doldurmak ve müspet sicil alarak 
terfie hak kazananlara aynı kadronun 4 derece 
üstüne kadar maaş verilir. 

İkinci derece memuriyetlerde bulunup da bu 
suretle bir üst derece maaşı almış olanlardan 
bir terfi müddeti daha geçirerek terfie hak 
kazananlara yüz lira aylık tazminat verilir. 

Birinci derecede memuriyetlerden bu de
recede bir terfi müddetini dolduran ve terfie 
hak kazananlara yüz lira ve bunlardan ikinci 
bir terfi müddetini doldurarak terfie hak ka-
zananlara daha yüz lira aylık tazminat veri
lir. 

Bu madde hükümlerine göre yapılacak 
terfilerde memurun bulduğu derece maaşını 
bir terfi müddetince müktesep hak olarak al
mış bulunması esastır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 29 . 9 . 1962 

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

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

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

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

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

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

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