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1. — Geçen Tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 
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484:485 

Ku-3. — Başkanlık Divanının Genel 
rula sunuşları 

1. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan ile üç arkadaşının, Nişan ve Ma
dalya kanun teklifinin, Anayasa, Millî Sa
vunma, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyon
larımdan seçilecek üçer üyeden kurulu (bir 
Geçici Komisyona havalesine dair Anayasa 
Komisyonu Başkanlığının tezkeresi (2/616) 

2. — İstanbul Milletvekili Goşfeun Kır
ca ile beş arkadaşının gecekonduların dü
zenlenmesi, Konya Milletvekili İhsan Ka
badayı ve Ankara Milletvekili Ahmet Üs-
tün'ün gecekonduların ıslah, tasfiye ve 
önlenmesi hakkındaki kanun tekliflerinin, 
Anayasa, Adalet, İçişleri, İmar ve İskân, 
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilecek 
üçer üyeden kurulu bir Geçici Komisyona 
havalesine dair Anayasa Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi (2/605) 
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4. — Görüşülen işler 

1. —• 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında 
ve 2996 sayılı Maliye Bakanlığı kuruluş 
vo görevleri hakkındaki Kanunda değişik
lik yapılmasına ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Mali
ye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanun
la 6347 sayılı Kanunun ikinci maddesin
de ve 3656 sayılı Kanuna bağlı cetveller
de tadilât yapan 6991 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin tadili ile bir madde ilâ
vesi hakkında kanun teklifi ve Muş Millet
vekili Sait Mutlu'nun, Maliye Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair 4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesindeki nisbetlerin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 

Sayfa 
487 



Sayfa 
•komisyonları raporları (1/496, 2/358, 
2/517) (S. (Sayısı: 483) 487:496 

2. —• Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı sağlık kurumlariyle esenleş-
tirmo (Rehabilitasyon) tesislerine verile
cek döner sermaye hakkındaki 209 sayılı 
Kanuna ıbâzı maddeler eklenmesi ve bu 
kanunun 11 nci maddesinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Melun et Özbey'in, Devlet 
hastanelerinde çalışan doktorlar hakkında 
kanun teklifi ve Sağlık ve •Sosyal Yardım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/278) (S. Sayısı: 4911.) 496 

3. — Tapulama kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğ-
lu'uun, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü mad
desi (D) bendinin zilyedliğin ıskatında 
on sene evvel tesis edilmiş vergi 'kaydı 
aranması şartının kaldırılması suretiyle 
tadiline, bu maddeye (E) bendinin baslı
ğı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (F) bencilerinin, (E) bendi
nin, (P) ve (P) bendinin (G) olarak de
ğiştirilmesine ve aynı kanunun 35 nci mad
desine iki fıkra ilâvesine ve birinci fık
ranın tadili ile üçüncü fıkra olarak değiş
tirilmesine dair, İzmir Milletvekili Musta
fa Uyar'm, 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 
34 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının de
ğiştirilmesine dair ve Aydın Milletvekili 
iieşat ozanla'nm, 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun 52 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifleri ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Geçici Komisyon ra
poru (.1/211, 2/35, 2/76, 2/122) (C. Sena
tosu 1/260) (iS. Sayısı: 210 a 1 nci ek) 496:498 

4. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi 
Ekrem Tüzemen'in, Kurucu Meclis Dilek
çe Komisyonunun 3 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 43 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporları (M. Meclisi 
4/5, C. Senatosu 4/18) (S. Sayısı: 386) 498 

5. — Maliye Bakanı Pericl Melen ve 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nııı, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 260 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporları (M'. 
Meclisi : 5/40, C. Senatosu 4/34) (S. Sa
yısı: 4.02) 499 

6. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, 
Dilekçe Karımı Komisyonu genel kurulu
nun 31 . -"i . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 279 sayılı kararın Gencd Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporları (M. Mec
lisi 5/41; C. Senatosu 4/57) (S. Sayı
sı: 403) 499 

7. — Maliye Bakanı Feri d Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nııı, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 265 sayılı Kararın Genel Ku
rulda, görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/29, C. Senatosu 4/30) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 404, C. Senatosu S. Sayı
sı : 261) 499 

8 ,— Maliye Bakana Ferid Melen, Ga
ziantep 'Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve 
Balıkesir Milletvekili Mithat Şükrü (>v-
daroğl'u'nun, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 297 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/28; C. Senatosu 4/24) (S. 
Sayısı: 405) 499 

9. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nııı, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 267 Sayılı Kararın -Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Kanma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/45; C. Senatosu 4/41) (S. Sa
yısı: 406) 499 

10. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan G-üğüş'ün, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu-
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Sayfa 
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 268 sayılı Kararın Genel » 
Kurulda görüşülmesine 'dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/65; C. Senatosu 4/42) (S. Sa
yısı: 407) 499:500 

11. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 269 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/64; C. Senatosu 4/43) (S. Sa
yısı: 408) 500 

12. "— Maliye Baıkana Ferid Melen ve 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Güğüş'ün, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 270 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporlara (M. 
Meclisi 5/63; C. Senatosu 4/44) (S. Sa
yısı: 409) 500 

13. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 280 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 4/62; C. Senatosu 4/45) (S. Sa
yısı: 410) 

14. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanlbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 281 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/61; C. Senatosu 4/46) (S. Sa
yısı: 411) 

15. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Güğüş'ün, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . İ963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 282 sayılı Kararın Genel 

500 

500 

Sayfa 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/60; C. Senatosu 4/47) (S. Sa
yısı: 412) 500 

16. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 283 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/ 59; C. Senatosu 4/ 48) (S. Sa
yısı: 413) 500:501 

17. —'Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Güğüş 'ün, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarilıli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 284 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
MeclM 5/58; C. Senatosu 4/49) (S. Sa
yısı: 414) 501 

18. — Maliye Bakana Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 285 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/57; C. Senatosu 4/50) (S. Sa
yısı: 415) 501 

19. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul 'Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 255 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/ 56; C. Senatosu 4/28) (S. Sa
yısı: 416) 501 

20. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 254 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/44; C. Senatosu 4/27) (S, Sa
yısı: 417) 501 
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Sayfa 
21. —• Maliye Bakanı Ferid Melen ve 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 256 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/55;.C. Senatosu 4/29) (S Sa
yısı: 418) 501 

22. —• Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli .Haftalık Karar 
Cetvelindeki 252 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/54; C. Senatosu 4/30) (S. Sa
yısı: 419) 501:503 

23. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genci Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 257 sayılı Kararın Genel 

Ereğli ıkömür havzasında deniz altına uza
nan maden kömürü cevherleri hakkındaki ka
nun tasarısının geriverUmesine dair Başbakan
lık tezkeresi okundu, tasarı geriverildi. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tezke
resinde yazılı sürelerle izin verilmesi kabul 
olundu. 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Maliye Bakanlığı kasnımda ve 2996 sayılı 
Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki Kanunda değişiklik yapılmasına ve bu 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve 'bununla ilgili teklifler hakkında 
Plân Komisyonu Başkanlığının yazısı okundu, 
ka'bul edildi. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve sekiz 
arkadaşının; Türkiye Büyük Millet Meclisi Me
murları Teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifinin, kabul edilen önerge gere-

Sayfa 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/53; C. Senatosu 4/31) (S. Sa
yısı: 420) 503 

24. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 258 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/52; C. Senatosu 4/32) (S. Sa
yısı: 421) 503 

25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 259 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/51; C. Senatosu 4/33) (S. Sa
yısı: 422) . 503 

5. — Düzeltigler 504 

ğince gündemdeki diğer işlerden önce ve ivedi
likle görüşülmesi yapıldı ve teklifin tümü kabul 
olundu. 

Danıştay Kanununun maddeleri üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

Bolu Milletvekili Turgut Çulha'um, 5680 sa
yılı Basım Kanununun 143 sayılı Kanunla tadil 
edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadilinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair sözlü sorusuna, 
Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük, 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Soya 
yağının ortadan çekilmesi sebebine dair sorusu
na, Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz, 

Edime Milletvekili Fahir Giritlioğlu 'nun, 
Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen köprü 
şeddeleri proje işinin itmam edilip edilmediğine 
ve 

Tekirdağ İpsala hudut yolunun inşaatının 
ne zaman bStirileceğine dair sorularına, Baym-
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dirlik Bakana Arif Hikmet Onat; 
Ankara Milletvekili İbrahim Imirzalıoğlu '-

ııun, mevcut çelik siloların durumuna ve arazi 
üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hububat 
miktarına, 

Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkezlerinin 
mesaisi', alım bedellerinin gününde ödenmesi ve 
tüccara kredi sağlanması konularında alınmış 
veya alınacak tedbirlerin neler olduğunun bü
tün yurda ivedilikle duyurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine, 

Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, 
Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık Satış Kooperati
fi seçim sonucu 'hakkında Bakanlıkça ittihaz 
edilen 'kararın mevzuata uygun bulunup bulun
madığına, 

Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, Trab
zon ili Araklı ilçesi Fındık - Tarım Satış Koope
ratifi seçim sonuçları hakkındaki sorularına da 
Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz cevap verdiler. 

Bolu Milletvekili Turgut Çulha 'nm, Karayol
ları Trafik Tüzüğünün 66 ncı maddesindeki ev
safa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara dair, Baş
bakandan sözlü sorusuna cevap vermek için Ba
yındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat mehil istedi. 

İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'm, yur
dumuz ormanlarının yüzölçümüne ve (bu ölçü
mün nasıl yapılacağına dair Tarım Bakanından, 

Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kılıçoğ-
lu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu olmadığına 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından, 

'Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kılıçoğ-
lu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi olmadı
ğına dair Millî Savunma Bakanından, 

Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kılıçoğ-
lu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış kooperatif
leri seçimlerinden kaçının iptal edildiğine dair 
Ticaret Bakanondan, 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'-
in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup bulu
nan Giresun merkezi ilçelerinde görevli kaç me
murun yerinin değiştirildiğine dair Tarım Ba
kanından, 

istanbul Milletvekili Mahmut Rıza Bertan'-
ın, Basın ilân Kurumuna alınan memurların 
ücretlerinin tesîbitinde hangi esaslara istinad-
dedildiğine dair Maliye Balkanından, 

Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, istan
bul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açılma
ması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından, 

Kırklareli Milletvekili Abdürrahman Ai-
tuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabiî âfetlerden 
zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edilen 
evlerin maliyetinin rayiç fiyatından fazla olup 
olmadığına dair Bayındırlık ve imar ve iskân 
bakanlarından, 

Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Tür
kiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacıma ve bunu 
imal eden fabrika sayısına dair Sanayi ve Ta
rım bakanlarından, 

Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, 
Emniyet Genel Müdürü ihsan Araş'm görevin-
denden alınması sebebine dair içişleri Bakanın
dan, 

istanbul Milletvekili Mahmut Rıza Ber-
tan'an, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı büt
çesiyle eski emekli, dul ve yetimlerin aylıklarına 
bir zam yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan, 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bilecik 
ili inönü bucağının Eskişehir iline bağlanması 
sebebine dair içişleri Bakanından, 

ıNiğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, 
Devlet Demiryollara Genel Müdürlüğünce sa-
tmalınmasma karar verilen 33 dizel lokomotifi 
için kaç firma tarafından teklif verildiğine dair 
Ulaştırma Bakanından, 

Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğ-
lu'nun, örfi idarenin kısaltılmasının veya bir 
daha uzatılma/masının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Başbakandan sözlü soruları, soru sahip
leri ikinci defadır Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından düştü. 

614, 615, 616, 617, 621, 635, 639, 640, 645, 
651, 656, 657, 660, 665, 666, 668, 671, 672, 675, 
676, 682, sayılı sorular ilgili hakanlar, 

620, 622, 623, 627, 633, 634, 637, 638, 650, 
673, 674, 678, sayılı sorular da soru sahipleri 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarımdan gö
rüşmeleri gelecek soru gününe bırakıldı. 

19 . 12 . 1963 Perşembe günü Türkiye Bü
yük Millet Meclisi toplantısından sonra topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 
Nurettin Ok tsmet Kapısız 

Kâtip 
Samsun 

îlyas Kılıç 
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â. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
İ. — Lübnan'a silâh satışından doğan alaca

ğımızla Fransız Hükümetinin emrimize verdiği 
bâzı meblâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk 
misyonları için arsa, bina satmalmmasına veya 
yaptırılmasına ayrılması hakkında kanun tasa
rısı (1/609) (Maliye, Dışişleri ve Plân komis
yonlarına) 

2. — Tarım alanında iş ve işçi bulma aracı
ları hakkında kanun tasarısı (1/610) (Adalet 
ve Çalışma kimisyonlarma) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Para Fonundan temin olunan kredinin 
Devlet borcu olarak Hazine hesaplarına inti
kali ve Türk lirası karşılıklarının kullanılma 
şekli hakkında kanun tasarısı (1/611) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Para Fonundan temin olunan kredinin 
Devlet borcu olarak Hazine hesaplarına intikali 
hakkında kanun tasarısı (1/612) (Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

5. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince O. 
E. C. E. âzası memleketlerden temin olunan 
kredinin Devlet borcu olarak Hazine hesapları
na intikali ve Türk lirası kar§ı1ı(klarının kulla
nılma şekli hakkında kanun tasarısı (1/613) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

6. — Türk parasının kıymetini koruma hak
kındaki 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresi

nin uzatılmasına dair kanun tasarısı (1/61.4) 
(Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

Teklif 
7. — Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 10 ar

kadaşının, Malûllerin işe yerleştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/623) (Adalet, Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Çalışma, Plân komisyonla
rına) 

Raporlar 

8. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdo-
lunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma Teş
kilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile üç 
ekine katılmamız için Hükümete yetki verilme
si hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonları raporları (1/184) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 530) 

9. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyonu
nun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (F. A. O.) bünyesi 
içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye Cum
huriyetinin katılmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tarım ko
misyonları raporları (1/418) (Gündeme (S. 
Sayısı : 531) 

10. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (Gündeme) (S. Sayısı : 532) 

BÎRÎNOt OTUEUM 
Açılma saati : 16,20 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER :- tsmet Kapısız (Yozgat), llyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Birleşimini açıyorum. 
İki Divan sunuşu var, okutuyorum:. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

lifinin, Anayasa, Millî Savunma, İçişleri, Dışişle-
•>:i ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer üye-

1. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan 
ile üç arkadaşının, Nişan ve Madalya kanun tek-
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den kurulu bir Geçici Komisyona havalesine dair 
Anayasa Komisyonu Başkanlığının tezkeresi 
(2/616) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

.Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ile üç 
arkadaşının Nisan ve Madalya kanun tekliflerinin 
değişik ihtisas acılarından görüşülmesini sağla
mak üzere, havale edilmiş olduğu Anayasa, Mil
lî Savunma, içişleri, Dışişleri ve Plân Komisyon
larınca kendi üyeleri arasından seçilecek üçer 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyona havalesinin 
Genel Kuralca karara bağlanması Komisyonu
muzca uygun görülmüştür. 

Gereğinin yerine getirilmesini saygılarımla ri
ca ederim. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Burhan Apaydın 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etin iyeni er... Kabul edilmiştir. Geçici 
Komisyona havale edilecektir. 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ile 
beş arakadaşının gecekonduların düzenlenmesi, 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve Ankara 
Milletvekili Ahmet Üstün'ün gecekonduların 
ıslah, tasfiye ve önlenmesi haklarındaki ka-
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nun tekliflerinin, Anayasa, Adalet, İçişleri, 
İmar ve İskân, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilecek üçer üyeden kurulu bir Geçici 
Komisyona havalesine dair Anayasa Komisyonu 
Başkanlığının tezkeresi (2/605) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ile beş ar
kadaşının Gecekonduların düzenlenmesi hakkın
daki kanun teklifi ile Konya Milletvekili İhsan 
Kabadayı ve Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'
ün Gecekonduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi 
hakkındaki kanun teklifinin, değişik ihtisas açı
larından görüşülmesini sağlamak üzere, havale 
edilmiş oldukları Anayasa, Adalet, İçişleri, İmar 
ve İskân, Maliye ve Plân Komisyonlarınca kendi 
üyeleri arasından seçilecek üçer üyeden kurulu 
bir Geçici Komisyona havalesinin Genel Kurulca 
karara bağlanması Komisyonumuzca uygun gö
rülmüştür. 

Gereğinin yerine getirilmesini saygılarımla 
rica ederim. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Burhan Apaydın 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. 
Önergeyi kabul edenler işaret buyursunlar... 

Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Geçici Komisyonda konuşulacaktır. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 8656 sayılı Kanuna bağlı (t) sayılı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 2996 
sayılı Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına r'e 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka-
nun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz'un, Maliye Vekâleti kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 
6347 sayılı Kanunun ikinci maddesinde ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilât yapan 
6991 sayılı Kanunun 1 ncü maddesinin tadili ile 
bir madde ilâvesi hakkında kanun teklifi ve 
Muş Milletvekili 8ait Mutlu'nun, Maliye Bakan
lığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 

bu kemana bâzı maddeler eklenmesine dair 4910 
sayılı Kanunun 15 nci maddesindeki nisbetlerin
de ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/496, 2/358, 
2/517) (8. Sayısı : 483) (1) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı tarafından veril
miş bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclisin 18 . 12 . 1963 tarihindeki 16 

ııcı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
kabul edilen 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 2996 sayılı 

(1) 483 S. Sayıh basmayanı tutanağın so-
nundadır. 
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Maliye Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkında
ki Kanunda değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Maliye Ba
kanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
5655 sayılı Kanunla 6347 sayılı Kanunun 2 nei 
maddesinde ve 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvel
lerde tadilât yapan 6991 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin tadili ile bir madde ilâvesi hakkında 
kanun teklifi ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 
Maliye Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkında
ki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne dair 4910 sayılı Kanunun 15 nei maddesinde
ki nisbetlerin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifinin, 1964 bütçesiyle çok yakın ilgisi dolayı-
siyle bir an önce yürürlüğe girmesi zaruridir. 

Bu sebeple mezkûr tasarı ve tevkiflerin, hak
kında öncelik ve ivedilik kararı verilen diğer, bü
tün tasarılara takdimen müzakere edilmesini say
gılarımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen izahatta bu
lununuz, niçin gündemde mevcut diğer mevzu
lardan önce, takdimen ve öncelikle görüşülmesi
ni istiyorsunuz?. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Çok 
sayın arkadaşlarım, Maliyenin bugün içinde bu
lunduğu durum, birçoklarınızea malûmdur. Hat
tâ bütçenin umumi müzakeresi sırasında, hemen 
bütün partilerin sözcüleri arkadaşlarımız, «Mali
ye mum dibine ışık vermek» diyerek Maliyenin 
kendi teşkilâtını ihmal ettiğini ileri sürmüşlerdir. 
Hakikaten teşkilâtımız bugünkü dş hacmi karşı
sında, bu işi başaramıyacak haldedir. 1,5 milyar 
liralık bütçeyi idare eden teşkilât, bugün 14 mil
yara yaklaşmış bütçeyi idare eder aynı teşkilât
tır. 

Bu itibarla bütçe yılından evvel, teşkilâtımı
za yeni bir veçhe vermek istiyoruz ve bilhassa bir 
çok yeni vergi daireleri kurmak ve küçük tipteki 
vergi dairelerini genişletmek, bu suretle mükel
leflerin işlerini zamanında görmek ve vergi tak
dirlerini yapmak kararındayız. Lütfedip bu ka
nun tasarımızı kabul ederseniz, bütçe yılından ev
vel yürürlüğe koymak imkânı olursa hakikaten 
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bir hizmet yapmış oluruz, hem mükelleflere ve 
hem de Devlet Maliyesine. 

Bunun bu suretle takdim edilmesini arz ve ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde konuşmak istiyen var mı1? 
HALİL ÖZMEN (^Kırşehir) — Rapor okun

sun. 
BAŞKAN — Sayın özmen, şimdiye kadar 

olan teamüle göre ^apor okunmuyordu da onun 
için lokutmadım. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Kimse hasır 
değil. 

BAŞKAN — Bütün rapor mu okunsun, y'o'k-
sa Bütçe Komisyonu raporu mu okunsun? 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bütçe Ko
misyonu raporu okunsun. 

BAŞKAN — Peki efendim, Bütçe Komis
yonu raporunu okutuyorum. 

(Bütçe Komisy'onu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 

Buyurun Sayın. Dizmam. 

H. ALÎ D J Z M A N (Tokat) — Pek muhterem 
arkadaşlarım, tasarının esas vasfı birçok kad
ro getirmiş olmasıdır. İçerisinde belki ufak - te
fek •hatalar bulunabilir, fakat kaldırılan kad
roları ve bunun yerine ikame edilen kadroları 
birbirleriyle kıyaslamak zarureti karşısında 
ufak - tefek hataları .da nazarı dikkate alarak 
bunların bir listesini çıkarmış bulunuyorum. 

'Şimdi, evvelâ kaldırılan kadrolarla, bun
ların yerine ikame edilen kadrolar arasındaki 
farkı tesbit etlen listemi arz edeyim. 

1 750 liralık kadronun üçü kaldırılmakta, 
14 tanesi ikame edilmekte, neticede (bu kadro
da 11 artış vükubulmaktadır. 

1 İ500 liralıkta kaldırılan 5, buna mukabil 
ilâve edilen 43, dolayısiyle -artış 38 dir. 

1 250 liralıkta çıkarılan 18, ilâve edilen 05 
tir. Artış 77 dir. 

1 100 liralıkta çıkarılan 61, ilâve edilen 178 
dir. Aradaki artış, farkı 117 dir. 

1 000 liralıkta çıkarılan 3, ilâve edilen 2, ek
sik 1 ,dir. 

950 liralıkta çıkarılan 84, ilâve edilen 319 
dur. Artış 213:5 tir. 
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800 liralıkta çıkarılan 1S5 tir, ilâve tediİ8n 

346 dır. Böylece bunda da 221 aded fazla kad
ro taJlelbedilmektedir. 

700 liralıkta 'Çıkarılan 109, ilâvesi istenen 
528 .kadrodur, aradaki fark 319 dur. 

600 liralık kadrolarda 91 kadro çıkmakta 
5*92 ilâve edilmekte, bu itibarla 501 artış tale-
hedilmektedir. 

500 liralık kadrolarda 138 kadro çıkmakta, 
998 ilâve edilmekte, bu itibarla 860 kadro faz
lalığı taleibedilmektedir. 

450 liralık kadrolarda 220 kadro çıkmakta, 
342 kadro ilâve edilmekte, bu itibarla 1212 kad
ro fazla talebedilme'ktediır. 

400 liralık kadrolarda, 68 kadro fazla tale-
bedilmektedir. 

'350 liralıkta 217 kadro farkı olarak çıkarıl
makta. 

300 liralıkta ise bütün kadrolar kaldırıldığı 
için, 288 kadro farkı olarak çıkarılmaktadır. 

Bu itibarla halihazırda elim izdeki tasarıya 
gör'e 2 063 aded muhtelif derecelerde yeni kad
rolar talehedilmektedir. Bu nisbet halihazırda 
eskiye nazaran % 50 .bir artışın ifadesidir. 

Bu listeyi tetkik ettiğimiz zaman iki husus 
göze çarpmaktadır. Birincisi; düşiük kadrolar 
kaldırılmakta, fonların yerine daha yüksek olan 
kadrolar ikame edilmektedir. 

İkincisinde ise; yüzde 50 riislbetinde ibir kad
ro artışı talebedilmektedır. Birinci talelbe, yani 
düşiük kadroların çıkarılıp, yerine yüksek kad
roların ilâvesine, 'şahsan «n küçük ibir itirazın 
sahibi değilim. Zira «gerçekten Maliye Bakan
lığı düşük kadrolar içinde /bunalmaktadır. Bu 
itibarla, böyle ibir kadro ferahlığı dolayısiyle 
memurlarına İbir terfi imkânı sağlamak (büyük 
bir zaruret halindedir. Bu mevzuda geç (bile 
kalınmıştır. Ancak bir dairenin kadrosunun 
Ibu'günkü günlerde yüzde 50 nisbetinde artırıl-
ması 2 063 kadronun ibirden (bire taleibedilmesi, 
zannederim, ne plânımızla, ne de Ibuıglünkü an
layışımızla Ibağdaştırılafbilir. Yüice malûmunuz
dur ki ; plânımızın esasını teşkil etmekte olan; 
plân hedefleri ve stratejisinin 6 - 7 maddeden 
übaret esasının bir maddesinde; cari giderlerin 
nüfus artışı ile mütenasip -bir artışa ancak maz-
Ihar olabilmesi, başka bir deyimle Türkiye'de 
fert başına düşen cari giderin artmaması derpiş 
olunmaktadır. Halbuki |bu prensip karşısında 
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ibütçelerimizi karşılaştırdığımız takdirde bu 
prensibin işlemediğini görmekteyiz. Nitekim 
1960 yılında :cari igiderler 4 milyar 800 küsur 
ımilyon lira, 191611 yılında 6 175 000 000 lira, 
19Ö2 yılında 7 000 000 000 lira ve '10163 yılında 
8 500 000 000 liradır. 

Şu hale igöre 1960 yılını esas (gösterdiğimiz 
takdirde, 1963 yılı 1960 yılma göre % 43, 1961 
bütçesine göre - ki, bu sene plân hedeflerinin tes-
Ibit ettiği senedir - % 27, 19162 yılma ıgöre ise 
% 17 gibi İbir artış göstermektedir. Bu artış
ların zamlarla ilgisi varsa da !ö%ür taraftan tü
kenmek 'bilmiyen fazla kadro talepleriyle de 
yakinen ilgisi vardır. Hedeflerde % '3 artışa 
ancak cevaz 'verildiğine göre ve bunu maaşlar
daki artışlar yolu ile 'zaten fazlasiyle 'geçtiğimi
ze «göre, ilâveten yeni kadro taleplerinde Hükü
metin çiok titiz ve dikkatli davranması gerekirdi. 
Halibuki, mütaaddit defalar, şimdiye kadar ka
bul ettiğimiz kanunlarla her daireye az ,veya 
çfok riisbette yeni kadrolar vermekten kendimizi 
bir türlü kurtaramamaktayız. 

Yine yüksek malûmunuzdur ki, Türkiye'de 
- sık sık tekrarlarım - 1İ9Î38 senesinde 60 000 
olan memur sayısı, Ibulgün ıordu hariç 500 bin 
civarındadır. Ve.son sayımlarda, yani sayısı
nın sayılamıyacak kadar yüksek ibir seviyede 
'bulunması bakımından, sayımlar ibirnirini tut
mamaktadır. Bunun 460 Ibin, 480 bin yaklaşık 
olarak da 500 Ibin civarında olduğu Ibellidir. Ve, 
her yerde herkesçe ifade 'edildiği 'gîibi, (büyük 
İbir memur kadrosunun şişkinliği 'bulgiünkü müş
küllerimizin (başında gelmektedir. ,Bu durumla
ra; bütçeyi yapan, bunların kaynağını (bulan 
ve İra kaynakları Ibilhassa yatırım sahalarına 
tahsis etmek mevkiinde olan (Maliye Bakan
lığı Çok daha iyi ıbllmektedir. Bu itibarla 01 

vekâletin % 50 'bir artışı ihtiva eden 2 0613 faz
la kadro taleneden Ibu tasarısını ne plân hedef
leri, ne de Maliye Vekâletinin Ibulgün içinde 
[bulunduğu! durum ile Ibağdaştıramadım. Bu 
itibarla bu durumu yüksek ıttilâlarınıza arz 
ederim. Hürmetlerimde. 

BAŞKAN — Başka 'efendim, Ibaşka söz is-
tiyen var mı ? 

Buyurunuız Sayın özmen. 
HALİL ÖZMEN (KırşeMr) — Mulhterem 

arkadaşlar, Maliye Vekiline karşı sonsuz bir 
hürmetimiz ve sevgimiz vardır. Maliye teşki-
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]âtına karşı da aynı sevgi '.ve saygı ile dolu
yum. Komisyonda Unutman arkadaşlarıımı da 
(tok seviyorum. (Bravo sesleri) Ama, ama ar
kadaşlar gördükten sonra, ie.ine girdikten son
ra, şu kürsüde yemin ettikten sonra, hakikat
leri söylemekten sizlere, sîzlerin bildiği d attı a 
kötü yerlere ıgiderek ^gördüklerimi sötylem'edeu 
geçersem vazifemi yapmamış olurum. 'Bu iti
barla evvelâ arkadaşlarımdan ö'zür dileyerek 
söze ibaşlıyiorum. 

(Muhterem arkadaşlarım, geçen sene konuş
malarında Maliye Bakanını (büyük ibir ızevkle 
dinledim. Bu sene de (hastalığım selbebiyle ken
dilerini dinleyemedi m, ancak ıgazetelerde 'oku
mak şerefine nail oldum. i ter iki konuşmasın
da da Maliye Vekili çırpınıyor, memleketin 
içinde bulunduğu iktisadi ve malî durumu siz
lerin ^gözünüzün önüne seriyor, buna bir çare 
arıyor. Yani diyor ki, «arkadaşlar evvelâ ikti
sadi 'vaziyet gelir, fonu önümüze alalım, onun 
üzerinde uzun uzun düşünelim., ondan sonra da 
diğer hâdiseleri birer* birer inee'liyelim.» Ben de 
tıpkı kendisi gibi düşünüyorum ve Yüksek 
Heyetlinizin içinde bumun aksini düşünen bir 
arkadaşın mevcudiyetini de tasavvur etmiyorum 

Arkadaşlar, evvelâ,, iktisadi vaziyetimiz 
mühim, bir dâvadır. Türkiye, evvelâ, her şeyden 
evvel iktisadi durumunu hail etmelidir. ikti
sadi durumumu halletmeden, Türkiye'nin bir 
adım ilerlemesine imkân göremiyorum. 

ıSayın Maliye Bakanı her iki konuşmasında 
da iktisadi bakımdan 'bir çıkmazım içinde bu
lunduğumuzu söylüyor. Benim gazetelerde oku
duklarım doğru ise, «yardım olmadığı takdir
de düşeriz» kelimelerini açıkça söylüyor. Ken
disime hu .açık fikrinden dolayı, kendisini se
ven ve sayan hır arkadaşı olarak ben de teşek
kür ediyorum. Yalnız, muhterem arkadaşlar, 
halledilmesi lâzımgelen bir problem bizi İçimiz
den kavuruyor, bir adım ileri gidemiyoruz, bir 
adım ileriye atamıyoruz ve iktisadi durumumu
zu birazcık .düzeltemiyoruz. Şu halde bunun 
içinden nasıl çıkacağız, özür dileyerek Yüce 
Heyetinize arz ediyorum ve hakikatleri söyle
mekten çekinmiyorum .arkadaşlar : Bir hasta 
vardır, hasta olduğunu söylüyor, hattâ ileri
ye 'gidiyor, ben perhiz ediyorum diyor, arka
sını dönüyor hıyar turşusu yemekle meşgul olu
yor. Arkadaş çok güzel bir tâbirle bunu baş
ka bir şekilde arz etti. Ben de bunu ancak bu 
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şekilde söylüyorum. Hem hasta perhiz ediyor. 
beni de dönüyor turşu yiyor. Şu halde arkadaş
lar, evvelâ biz bu problemin içinden, içinde 
bulunduğumuz bu iktisadi durumdan nasıl çı
kacağız? Paramız yok, yardım, işiyoruz. Bu
nu nasıl halledeceğiz'? Muhterem arkadaşlarım, 
ben bunu ancak! samimiyette görüyorum. Ne 
ikadar birbirimize karşı sarılırsalk, ne kadaır 
dertlerimizi karşı karşıya halledersek o nisbette 
mu valf faikıyete ulaşacağız, o nisbette ileriye gi
deceğiz. 

Sevgili arkadaşlarım, İlerici Beyefendiyi ge
çen seme dinledikten sonra çok sevindim. Ve 
memleketin dertlerine derman olacak bir arka
daş oil'dıığumıai kumdım, faendisini Italkilbei'lim. 
Çünkü, Şefik İnan Beyin de sözlerini, bir ho
camız olarak, ciddiyetle benimsemiştik, içi yan
mış bir arkadaş ol a ralc -görevden ayrıldığı için, 
tamtakır bir .maJiyeye 'girdiğimiz için bunun 
üzerinde ciddiyetle durduk. Çünkü, Maliye ile 
alâkası olnııyan, iktisadi durumumuzla alâkası 
olmıyan içimizde hiçbir arkadaşın olduğunu 
tasavvur edemiyorum. Hepimiz maliyeciyiz, 
•maliyenin bir un'suruyuz. Paramız yok, iktisa
di vaziyetimiz bozuk, dışardan daima para isti
yoruz, yardım istiyoruz. Ama arkadaşlar bu
mun,yanında kendimize bir çeki düzen veriyor 
muyuz? Kendimizi Türkiye'nin gorçdkl enine 
ıgöre ayarlıyor muyuz? Ben göremedim arka
daşlar, özür dilenim. Ben şahsan göremedim. 
Geçen seneki bütçe müzakerelerinde dinledikle
rimi şimdi hatırlıyorum : Memleket iktisadi 
durumunda bir karanlığım içindedir. Milletve
killeri de, memurlar da, -Maliye Bakanlığı da, 
köylüsü de, işçisi de, çiftçisi de tasarruf ede
cektir, iktisat, edecektir, bütçemiz ancak bu 
suretle yürüyecektir, dediler. Maliye Vekilinin 
ağzından liş'iltltiim, imandum. 

Muhterem arkadaşlarım, tahmin ediyorum 
Sayın İsmet Paşa hazretleri eh bu nutkunda 
kendisinin küçük bir arabaya, bindiğini ben
zin tasarrufunun bu memlekette mutlaka ya
pılması lâzımgeldiğine işaret etmişlerdi. Ben 
de onu inanmıştım ve inanıyorum da, arkadaş
lar. Bu memlekette tasarruf sayesinde bir
çok işlerin yapılacağına inanıyorum ve iti-
madediyorum. Ama göremiyorum, arkadaşlar. 
Biz ancak söylüyoruz, buradan bağırıyoruz, 
çağırıyoruz, hakikatlere yöneldiğimiz, tatbi-

490 
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kaıta geçtiğimiz zaman yapmıyoruz arkadaş
lar. Ferid Beyefendi Maliye Vekili olarak şu 
kadroları bizden istiyor. Ve P/c 50 bir artış kay
dediyor. 2 063 tana fazla kadro! Ben tabiî, Ma
liye Bakanlığının durumunu yakînen bildiğim, 
ingilendiğim için bu kadroları vermeyi hiç de 
çok görmüyorum. Yalnız, Sayın Bakandan ışu-
nu istirham ediyorum : Acaba bu kadrolar, 
kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen, üç sene, 
bir sene bekliyen ve bu suretle hakları kaybo
lan arkadaşlarımız için mi, isteniyor, yoksa 
mevcut kadroların üzerine yeni kadrolar mı 
ekleniyor, yeni kadrolar mı ilâve ediyor? Bil
hassa bu. noktayı öğrenmek istiyorum; bu çık
mazdan kurtulabilmek için. Arkadaşlar, ^eetm 
sene bu tasarruf üzerinde ciddiyetle durduk ve 
halen de durmaktayız. Türkiye'nin bir kuruş 
nereden iktisat edeceğini, tasarruf edeceğini 
imanla, inanla bekliyoruz ve ona doğru yö
neliyoruz. Ben de kendileriyle beraber çalışı
yorum, çalışmaya »amade bir insanım, bu mem
leketin, çocuğu olarak. Ama arkadaşlar, ben 
Maliye Vekâletinde bir tasarruf işareti, bir 
tasarruf emaresi görem-edim; bu bakımdan üz
günüm. Muliye Vekâletinin önünden geçiyo
rum ; bir büyük araba duruyor, 59 Ford olsa 
gerek, yazmıştım numarasını Ferid Beye ver
mek üzere, fakat hastalığım buna mâni oldu. 
Sordum şoförden; bu araba kimin evlâdım diye, 
«müsteşar beyin» dedi. Hangi müsteşarın1? Ma
liye Bakanlığı Müsteşarının. 1959 modeli Stey
şın Ford. 

BAŞKAN — Sayın Özmen, acaba biraz da 
kanunla ilgili konuşsanız. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, oradan gelecek. Eğer bunları söyle-
mezsek ne siz anlıyabilirsiniz bu kadroları, ne 
de biz bu çıkmazın .altından kurtulabiliriz. 
özür dileyerek sözlerime başladım, çünkü 
hakikatleri söylemek mecburiyetindeyim. 

Şimdi arkadaşlar, hem tasarruf edeceğiz, az 
benzin yakacuğız, hem de 8 silindirli Ford ara
bayı kullanacağız. Bu mümkün değildir. 
arkadaşlar. Bunun tasarrufla alâkası yoktur. 
4 silindirli bir "Konsül araba 100 km. gittiği 
zamun 10 liralık, 200 km. gittiği zaman 15 lira
lık benzin yakıyor. Ama 8 silindirli bir araba 
200 km. gittiği zaman 50 liralık benzin yaka-
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çaktır. Küçümsemeyin sevgili arkadaşlar. İşte 
tasarruf ancak böyle olur ve Türkiye bu çık
mazdan ancak bu şekilde kurtulur. 

Maliye Vekâletinde memur acaba az mı
dır; Muhterem Maliye Vekili arkadaşım lüt
fen cevap versinler. Aksine kadrosu fazladır. 
Ben Maliye Vekâletine gittiğim zaman, 
her yerde yığın yığın memurlar var ve hepsi de 
muayyen ay başlarında çalışıyorlar, geri kalan 
günlerde oturuyorlar. Şu halde, acaba bu kad
roları fazla istemekle, % 50 bir artış yapmakla 
ne gibi maddi bir durum yaratacaklar; Maliye 
Vekâletine karşı ne gibi bir imkân elde edecek
lerdir? Acaba, masraf bakımından daha mı ileri 
gidilecek, bu kadroları vermekle daha büyük im
kânlar mı elde edilecek? Bunu öğrenmek istiyo
rum. Eğer iyi imkânlara gideceksek; bütçemiz 13 
milyar iken 24 milyara gidecekse sevineceğim, 
kendisiyle beraberim. Bilhassa Maliye de kontrol 
imkânlarına sahibolacaksa, kontrol Maliyede bi
rinci düstur olacaksa, o zaman yine kendileriyle 
beraberim, ben de sevineceğim. Ama arkadaş
lar, bu kadrolarla şu çıkmazın içinde kambur üs
tüne bir kambur daha ekliyecekse, ben memleke
tini çok iyi bilmiş, iktisadi vaziyeti çok iyi bil
miş ve inanmış bir arkadaşınız olarak, bu kanun, 
bu raporun aleyhindeyim. Bu kadrolar çıktığı 
takdirde biz iyiye değil, Maliye Vekâleti olarak, 
Türkiye olarak kötüye gideceğiz. 

Sözlerime son verirken beni dinlemek lûtfun-
da bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür 
eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, daha evvel 
Yüce Meclisinizin almış olduğu karar gereğince, 
bugün saat 17 ye kadar öncelik arz eden işleri gö
rüşecektik. 17 den sonra da Tüzük gereğince bir 
defa görüşülecek işleri görüşecektik. Saat 17 ye 
gelmektedir. Bu kanuna başlamış durumdayız. 
Kanun kısa bir kanundur. Eğer müsaade buyu
rursanız, bu kanunu bitirelim, ondan sonra Tü
zük gereğince bir defa görüşülecek işler kısmına 
geçelim. Bu hususu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ka
nunun bitimine kadar müzakerelere devam edile
cek. Buyurun Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, benden önce iki arkadaşım 
kanunun tümü üzerinde konuştu. Tabiî, konuş
malarımız sırasında memleketin bütün gerçekle
rini, içinde bulunduğu durumu burada izah edi-
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yoruz. Fakat, umumiyetle, bunun tedbirlerin
den pek bahsetmiyoruz. Huzurunuza gelen ka
nun, benim şahsi kanatime göre, geç kalmış bir 
kanundur. Bu kanun 14 milyara yaklaşan Tür
kiye Cumhuriyetinin bütçesinin, paralarını top
layıp tevzi edecek olan Maliye Vekâleti için hiç
bir zaman büyültülecek ve memleketi kötüye gö
türeceği iddia edilecek şekilde bir kanun değil
dir. Bu kanun, arkadaşımızın söylediği gibi, Ma
liye Vekâleti kadrolarını % 50 artıracak bir ka
nun da değildir. Kanunun malî kapasitesi 22 
milyon 300 bin liradır. Bunun 1964 yılında 
tatbik edilecek olan 7 milyon liradır. Bu sene 
ihdas edilecek daireler vergi tahsilatında takibc-
dilecek usul, Büyük Meclisin geçen iki bütçede 
Maliye Vekâleti bütçesi müzakere edilirken Hü
kümeti şiddetle icbar ettiği; vergi kaçakçılığını 
önlemek ve memleketin gelirlerini çeşitli yollar
dan kaçıranlara karşı takip müessesesini kurmak 
için yapmış olduğu direktiflere uygun yapılmış, 
hazırlanmış çok isabetli bir kanundur. Bu ka
nun, Maliye Vekâleti kadrolarını yüzde 50 artı
rıcı bir kanun da değildir. Kadroya 2 135 ilâve 
yaptığına göre, 16 240 kadro içerisinde yüzde 
13 bir artış vardır. Bu artış da, bu kanunun 
malî bütçemize göre tatbik edileceği 3 - 4 sene 
içerisinde yapılacaktır. Bunu senelere koyarken 
1964 bütçe yılında kadroda yüzde 3 veya yüzde 4 
bir artış meydana gelecektir. 

Maliye Bütçesi konuşulurken memleketin 
içinde bulunduğu çok acıklı durumu, memle-
(kette Mal'iyo Vekâletimin1 imkânsızlıkları yü
zünden vergi kaçakçılığının önlenemediği ve 
memlekette vergi mükelleflerinin mükellefiyet
lerini yerine getirdikleri takdirde büyük açık
ları kapatacağını iddia ıcden sayın üye arkadaş
larımızın, bu taleplerine karşı eğer bu takip 
ınıemurl arını koymaz, eğer bu kadroları ilâve 
'etmez, eğer bu vergi daireleri ve malmüdürlük-
lerini ihdas etmezsek, önümüzdeki 196/5 bütçe
sinde yine Maliye Vekâletinin yakasına yapışa
cağız; «Niçin memlekette vergi taksilâtiını sağ-
lıyamadın, 'neden vergi kaçakçılığını önliye-
medin?» diye sualler soracağız. Biz Maliye Ve-
Ikâletini, bu vergileri 'arttıracak, geliri çoğal
tacak elemanlarla teçhiz etmezsek, ona bu im
kânları sağlamazsak, nasıl olup >da Ikeinldisin-
den vergi artırımını, gelir artırımını i'stiyebl-
diriz? O balomdan daha 'çok olumlu olmaya, 
tasarruf istemeye, fakat fasıaırTOfu yerinde te-
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imin etmeye ^çalışmamız icaıbeder. Ben, Türki
ye'de bütün Devlet daireleri içerisinde bugün 
en feci durumda, en müşkül şartlar altında 
•memleketin kaderini omuzlarına almış olan 
maliye memurlarına bu kadarcık şeyi çok gö
rürsek, Dimyat'a pirince giderken evdeki bul
gurdan 'Oİacağiimız'daın endişe ederimi aziz arka
daşlarım. 

IBugün huzurunuza 'gelen kamunun tümü 
Türkiye Maliye Vekâletinin ıbuıgüne .'kadar çok
tan getirmesi iktiza eden ve kendisini ayakta 
tutan mıaliye teşkilâtına bir nefes alma fırsa
tını veren 'bir 'kanundur, çok geç kalmıştır. Ona 
memleketin kaderini *en. ücra bir kazada tevdi 
ediyorsun, ona taihsilât yaptırıyorsun; bir .kasa 
tazminatında ona şu kadarcik bir imkân, sağla
mıyorsan, o vatandaşı, o Devlet memurunu 
ırgat 'gibi kuilaınırnaya hiç kimsenin Ihakkı ol
maması gerekir. 

Bu bakımdan kanun çok yerindedir, çok 
isabetlidir. Hattâ ve 'hattâ 'geç kaılmi'ştır. Bu 
kanunu buraya 'getiren ve buı suretle ıbir an ev
vel Türk Maliyesinin gelirlerini çoğaltmak 
üzere en ücra köşelerde 'gayret sarf eden Türk 
maliyecilerinin küçük yaraia'rıına mernetm ola
cak bu kanunu ç'oğumsamam'ak bunu ancak on
ların çok büyük olan haltları' yanında, Büyük 
Meclisin, memleketlerin gerçeklerine olan kü
çücük bir ikramı saymak ve bu kadirşinaslığı 
da esirgememek iktiza 'eder. Kanunun tümü
nün1 Meclisimizce onaylanmasında Türk Mali
yesinin daha verimli çalışması 'bakımından 'bü
yük fayda olacağı mülâhazasiyle lehinde oy 
kullanmanızı istirham ederim. 

BAŞKAN — iSayın Kut, müsaade buyurur
sanız $ayın Bakana.' söz vereceğim. Kendilerinin 
takaddüm hakkı vardır. Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI FERtD MELEN — Ook 
değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısı maliye 
memurlarını ikdar etmek için 'getirilmemiştir, 
bu kanun tasarısı bir ihtiyacı karşılamak için 
getirilmiştir. 1950 senesinde 1,5 miiyaır olan 
Devlet 'bütçesi, bugün biliyorsunuz1 14 milyara 
'çıkmıştır. 3 sene evvel 170 bin olan 'Gelir Ver
gisi mükelleflerinin sayısı, bugün 350 bine çık
mıştır. 300 bin de 'götürü ücret usulü ile ver
giye tabi sınıf ilâve1 edilmiştir. 

Bu misalleri taaddüdettirelbiliriz. Biz bu
gün beyannamelerin ancak % 2 sini tetkik ede-
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biliyoruz. Halbuki (hepimizin isteğimiz (bu m'eraı-
lekette âdil bir 'v'er'gi sistemini tatbik etmek, 
vergi adaletini sağlamaktır. Maliye Vekâleti 
bugün beyannameleri tetkik etmek imkânına sa-
hibolmazsa, mükellefi kovalayamazsa hafta mü
kellefin verdiği [beyannameleri alıp zamanında 
»vengi tahakkukunu yapmak kudretine sahibol-
mazsa ne vergi adeleti olur, ne de Yengilerimizi 
zamanında tahsil edebiliriz. Bu kanun ıbu ih
tiyaç ile doğmuştur. 'Geçen ,gün kalbul buyuru-
lan Zirai Kazanç Vergisi Kanunu var. Faraza 
1!8 bin mükellef beyanname .verdi'.. Adana'da 4 
Jbin mükellef 'beyanname verdi. Bu 4 'bin mü
kellefin beyannamesini alıp tahakkuk ettirmek 
üzere asgari kaç memura ihtiyacımız vardı, biz 
bunu dahi veremedik. Çünkü T950 den beri 
kadrolar donmuştur. İş Ibüyümüş, ihtiyaç bü
yümüş, nüfus artmış, fakat Maliye Vekâleti 
kadroları hep şu esbabı mucilbeyle; - başka ve
kâletlere misal lolmıya'yım, başkalarının kadro 
artırmasına emsal *olmıyayı:m diye - kendisini 
ihmal etmiş ve 'hakikaten bugün Devlet kanun
larının verdiği vazifeyi kemaliyle iifa edemiye-
cey bir duruma gelmiştir. Yoksa ıhiçibir memu
ru ikdar için getirmiyoruz. O Perstonel Kanu
nu ile halledilecek Ibir meseledir. Personel Ka
nunu diğer Devlet memurlarına ne ıgetiririse 
bunları da >o getirecektir. Biz sadece yeni ver
gi daireleri kurmak istiyoruz, vergi daireleri
mizi takviye etmek istiyoruz. Küçük vergi 
dairelerimizi büyültmek istiyoruz. Bilhassa 
vergi kontrol teşkilâtını kuvvetlendirmek isti
yoruz, en büyük noksanımız ibudur, bu teşkilâ
t ı kuvvetlendirmek istiyoruz, Beyannameleri 
tetkik etmek, yoklamaları yapmak istiyoruz. 

Arkadaşlarım, ızannediyorum, bir yanlış mi
sale dayandılar. Bizim bulgun 13 bin memuru
muz vardır. Getirilen ilâve iki bindir. 13 bi
ne ekleyin 1)5 bin eder. Arkadaşımızın iddia 
ettiği gîbi % 50 bir artış değil, ancak % '10 - 1:2 
nisbetinde 'bir artıştır. Ve bunu da tedricen 
tatbik 'edeceğiz; 4 sene içerisinde tatbik 'edece
ğiz. 4 sene sıonra mümkündür ki (başka ihtiyaç 
doğsun. 

Devletin nüfusu artıyor, vergi artıyor, Dev
letin ihtiyacı artıyor. Arz ettiğim gibi sırf Ibir 
ihtiyacı karşılamak için (getirilmiş bir kanun
dur ve hakikaten geç kalmış bir kanundur. Yok-
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sa memurları ikdar düşünmedik. Onu Personel 
Kanunu ile birlikte, 'bütün devlet memurlariyle 
birlikte düşüneceğiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kut, 
TURHAN KUT (Tekirdağ) — Ook muhte

rem arkadaşlarım m, kanunun aleyhinde (oldu
ğunu ifade eden Sayın özmen arkadaşımız, Ma
liye Bakanlığının getirmiş 'olduğu bu ıtasarı ile 
mevcut memur kadrosunda yüzde 50 gilbi fahiş 
bir artış 'olduğundan bahis ve Devlet masrafla
rında ıgerektiği şekilde tasarruf yapmanın za
ruretine, Ibir de Maliye Bakanlığında kullanıl
makta »olan arabanın marka ve modeline işaret 
etmek suretiyle menfi oy vereceğini ifade etti. 
Bendeniz bu konuşma üzerine söz aldım. He
men şükranla ifade edeyim; iSayııı Ataöv arka
daşım burada Maliye Bakanlığının mevcut me
mur adedinin, tasarının derpiş 'ettiği adalet ara
sındaki orana işaretle ıbu artışın yüzde '50 ara
sında fahiş bir artış olmadığını, ancak yüzde 
on . oniki ^oranında bir fazlalık olduğunu be
lirtti. 

Arkadaşlarım, bir mesul adam düşününüz ki, 
belki de Türk siyasi tarihinde eşine pek ender 
raslanaeak Ibir .medeni «esaretle 1964 bütçesini 
Karma Bütçe Komisyonuna takdim ederken işi 
vahim dahi olsa (bütün açıklığıyle bu milletin 
bilgilerine arz etmek cesaretini kendisinde bul
muştur. Böylesine /memleketin malî ve iktisadi 
acılığını kavramış ve dile getirmiş bir insanın 
başında bulunduğu bakanlığın Halil özmen ar
kadaşımızın ifade 'ettiği ölçüde - kambur kam
bur üstüne biner şeklinde ifade ettiği ölçüde -
fuzuli ve yersiz bir kadro yığınını yüksek huzu
runuza \getirmiyeceğini kabul etmek hakşinaslık 
ve iyi Ibir anlayışın mahsulü olur. 

Arkadaşlar, Sayın özmen ifade Ibuyurdular, 
dediler ki; «Biz pek çok yerler ıgeamişizdir, Ibu 
teşkilâtın içinde bulunmuş ve acılarını (görmü
şüzdür. Bu hakanlığın kadrosunda bir şişkinlik 
vardır, fuzuli kadro vardır. Bunun üzerine bir 
% 50 daha zam yapıp kambur kambur üstüne 
koymıyalım» derler. Sevgili arkadaşlarım, şuı 
Yüce Heyeti teşkil eden 450 arkadaşımız, yur
dun '67 vilâyetinden vatandaşın oyu ile seçilip 
gelmiştir. Ellbetıtee ki hepimiz ilçelerimiizdeki, 
vilayetlerimizdeki maliye teşkilâtının ne ölçü 
içerisinde ıstırap çektiğini yakından gförmlüşüiz-
dür. Ben muhterem arkadaşlarıma işi daha 
basite irca için Ibir misal arz edeyim. 
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Bölgeıin olan Tekirdağ vilâyetimin 25 bin 

nüfuslu Öorhı ilçesinin, - adetlerini kesin ola
rak 'bilmiyoruım, af 'buyurun, ama <o inançtayım 
ki - yıllık vergi 'tahsilatı .birkaç milytonun 'üze
rindedir. Arkadaşlarımı, S'on gidişimde Ibu ma
liye dairesinin ta'hsilât, şubesinde ibir tek ımemu-
run 'bulunduğunu gördüm ve ıbu memur vatan
daş 'bana ağlamaklı bir sesle, «ışu kadar mil
yonluk ibir verginin -tahsilatı şu fakir memu-
run kaleminden .ve kafasından çıkıyor. Ve bu
nun yanında 'ben bir de fbana müracaatta (bulu
nan eahabı mesalilhe cevap vermek z/orundayım. 
Bakımız siz, geliniz bir iş için Ibana (başvuru
yorsunuz. Ben topladığım ışu kadar y'ü'zibin-
lik rakamı karıştırdım. Yeniden ıbu iş için ışu, 
kadar mesaiye medbıır kalacağım» demiştir. 
İlâveten bu medburi durumu 'vekâlete arz etti
ğimiz •halde, vekâlet elinde imkân (bulunmadığı 
için bir 'ikinci memur 'tâyinine imkân •göreme
miştir ve 'biz !bu ıstıdaıbı çekiyoruz, demiştir. 

Arkadaşlar, o halde gelen tasarının yıldan 
yıla artan ihtiyaçları karşılaması içim igerekli 
malî ıpıorte muvacehesinde Ibu bakanlık kadro
sunun da asgari ıgelir artışına muvazi bir öl
çüde çoğaltılmasında fayda 'vardır, zaruret 
'vardır. 

Bu itibarla, işi 'bir siyasi polemik mevzuu 
yaparak, vatandaşın derdinden imemleketin ik
tisadi güçlüklerinden bahsederek aleyhte söz 
söylemenin, evvelâ insaflı bir davranış olmadı
ğını, arz etmek mecburiyetindeyim. Bu itibarla 
bu cesareti göstererek tasarıyı, geç de olsa, 
Yüksek Heyetinize getirmiş olan, Sayın Bakana 
teşekkürlerimi arz eder, oylarınızı müspet yol
da kullanmanızı rica ederim, arkadaşlar. Hepi
nizi saygı-ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti-
yen?. Yok. Olmadığına göre, rapor üzerinde gö
rüşmeler bitmiştir. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ivedilikle görüşülmesi teklifi var
dır. İvedilikle görüşülmesi teklifini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Maddeleri okutuyorum. 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ma
liye Bakanlığı kısmında ve 2996 sayılı Maliye 
Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka*-
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nunda değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmından ili
şik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırıl
mış ve (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı? Yok. Cetveli okutmuyorum, çün
kü arkadaşlar müsaade ederseniz, elimizde bulu
nan metinlerde cetveller mevcut, ayrıca okut-
mıyalıın. («Lüzum yok» sesleri) Pekâlâ. O hal
de 1 nci maddeyi mevcut cetveli ile birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Birinci madde cetveli ile birlikte kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun 4910 
ve 5655 sayılı kanunlarla değişik 1 nci madde
sine, «Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu», 
ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz isti-
yenl.. Yok. Olmadığına göre 2 nci maddeyi ya
zılan ve okunan şekli ile oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine ve bâzı maddeler eklenmesine dair 
4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Maliye Bakanlığı kuruluşun
daki veznedar ve veznedar yardımcılariyle kıy
met muhafızlarına aylık tutarlarının % 30 - %50 
sine kadar aylık kasa tazminatı verilebilir. 

Birinci fıkra hükmünden atanmaları Maliye 
Bakanlığınca yapılan katma bütçeli idareler say
manlık müdürleri ve yardımcıları ile sayman, 
veznedar ve veznedar yardımcıları da faydala
nır. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti-
yen var mı? Yok. Olmadığına göre 3 ncü mad
deyi yazıla» ve okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun 5655 
sayılı Kanunla değiştirilen 23 ncü maddesine 

ğıdaki fıkralar eklenmiştir : 

- 4 9 4 



M. Meclisi B : 17 
«Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü yerlerde 

vergi, resim ve harçlara ait terkinleri nihai su
rette tekemmül ettirmek yetkisini kısmen veya 
tamamen vergi dairesi müdürlerine verebilir. 

Vergi dairesi müdürünün yetkilerinden bir 
kısmı Bakanlığın muvafakati ile müdür yardım
cılarına devredilebilir. Bu takdirde bu işlerden 
doğacak sorumluluk, yetki verilen yardımcılara 
aittir. Bu yetki, vergi dairesi müdürünün dene
tim sorumluluğunu kaldırmaz.» 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA VELÎ UYAR 

(Yozgat) — «Yetki verilen» şeklinde olacaktır. 
BAŞKAN — Yazılı olan şekilde okunmamış-

sa yazılı olan metne itibar etmek lâzımdır. Mad
de hakkında söz istiyen var mı? Yok. 

Dördüncü maddeyi yazılan ve okunan şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
in iy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 4910 sayılı Kanunun 5655 sa
yılı Kanunla değiştirilen 14 ncü maddesine aşa
ğıdaki fıkralar eklenmiştir : 

Muvazzaf Takdir Komisyonu Başkanları il
gili Daire Âmirinin inhası üzerine Maliye Ba
kanlığınca atanırlar. 

Defterdarlar, il Âe ilçelerdeki memurların 
atanmaları, nakil ve tahvillerine ilişkin inhaları 
yaparken, ilgili daire âmirinin de yazılı düşün
cesini alırlar. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti
yen? Yok. Olmadığına göre, 5 nci maddeyi ya
zılan ve okunan şekli ile oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 5655 sayılı Ka
nunla değiştirilen 29 ncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 29. — «İlce vergi dairesi tahsil ser
visi şef veya memura tahsili kabil hale getiril
miş olan tahakkukları kanuni hükümlere göre 
tahsil eylemek, tahsildarlar veya icra memurları 
tarafından yapılacak tahsilatın kayıtlarını tut
turmak, tahsildarların hesaplanın incelemek ve 
denetmek görevleriyle ödevlidir. İlçelerde mal 
müdürleri ile tahsil servis şefi, yoksa tahsilat 
işlerine bakan vergi memuru tahsilat işlerinden 
birlikte sorumludurlar ve Sayıştaya hesap ver
mekle yükümlüdürler. Tahsildarlar ve icra me
murları mal müdürlerine karşı sorumludur.» 
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BAŞKAN —• 6 nci madde üzerinde söz isti

yen? Yok. Olmadığına göre, 6 nci maddeyi, ya
zılan ve okunan şekli ile oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 6 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 6991 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesiyle değiştirilen 6347 sayılı Kanunun 2 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişti : 

«Maliye Meslek Okulunu bitirenlerle yönet
meliği gereğince en az iki yıl kurs gören maliye 
memurları arasından seçilerek 10 ncu derecede
ki ınalmüdürlükleriyle saymanlık müdürlükleri
ne, kontrol memurluklarına, servis şeflerine ve 
Bakanlık Merkez Teşkilâtına dâhil aynı derece
deki, kadrolara atanmış veya atanacak olanlar 
hakkında bu görevde kaldıkları sürece 3656 sa
yılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 7 
nci maddesinin 5 nci fıkrası hükmü Maliye Ba
kanlığınca uygulanabilir.» 

BAŞKAN — 7 nci maddede «şeflerine» şeklin
de yazılı olan husus «şefliklerine» olarak düzeltil
miştir. Zapta geçirilmesi için söylüyorum, yazılı 
metinde bu değişiklik yapılmıştır. 7 nci madde
yi yazılan ve bu okunan, «şeflerine» kelimesinin 
«şefliklerine» olarak düzeltilmiş şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Bu şekilde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 35 lira aylıklı Maliye 
Müfettiş Yardımcılığı ve Hesap Uzman Yardım
cılığı kadrolarına atananlardan : 

1. Bu aylık derecesinde veya daha yukarı der 
recede müktesep hak olarak tahakkuk etmiş kı
demleri terfilerinde sayılmıyanların : 

2. Yeterlik sınavlarının geç açılması dolayı-
siyle yardımcılıkta üç yıllık staj süresinden fazla 
bekletilenlerin : 

3. Maliye Müfettiş Yardımcısı ve Hesap Uz
man Yardımcısı olmak dolayısiyle 3656 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin (E) fıkrasının 2 sayılı 
bendi ve 4598 sayılı Kanunun geçici 1 nci madde
si hükümlerinden faydalandırılmış olanların : 

Uğradıkları kıdem kayıpları, halen bulunduk
ları memuriyeti erdeki barem, derecelerinde geçen 
terfi sürelerine ve artanı mütaakıp derecedeki ter
fi sürelerine eklenir. 

Bu düzeltme sonunda geçmişe ait aylık talebin
de bulunulamaz. 

BAŞKAN — (îeçici birinci madde üzerinde 
söz istiyen var mı?. Yok. Olmadığına göre, geçici 
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birinci maddeyi yazılan ve okunan şekli ile oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

GEOÎCI MADDE 2. — Bu kanunla kadroları 
kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte geçici görev, hastalık, izin gibi kanun se
bepleriyle görevi başında bulunmıyanlar, Ba
kanlık kuruluşunda aylıklı bir göreve atandık
ları takdirde işe başlama kaydı aranmaksızın 
aylıkları verilmeye devam olunur. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur 
bulunanlardan kadro, aylık ve unvanları değiş
tirilmemiş olanların yeniden atanmalarına lü
zum olmayıp, haklarında yukarıki fıkra hüküm
leri uygulanır. (Eski memurluk unvanlarının, 
karşılığı bulunup kelimelerle ifadesi, kadro un
vanında değişiklik sayılmaz.) 

BAŞKAN — Geçici ikinci madde üzerinde söz 
istiyen var mı?. Yok. Olmadığına göre maddeyi 
yazılan ve okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. —• Bu kanunun t nci maddesi 
hükmü yayımı tarihinden bir ay sonra, diğer 
maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz istij^cn 
var mı?. Yok. Olmadığına göre maddeyi yazılan 
ve okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 8 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — 9 nen madde üzerinde söz isti
yen?. Yok. Olmadığına göre 9 ncu maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
0 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun lehinde ve aleyhinde söz isti.ycnler?. 
Yok. Olmadığına göre kanunun tümünü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
nunun tümü Millet Meclisince kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 

2. — Balıkesir Milletvekili Fennî tslimyeli 
ve 2 arkadaşının, T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatifleri memur ve hizmetlileri
ne 100 ncu yıldönümü ikramiyesi verilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Çankırı Milletvekili 
Rahmi înceler'in T. C. Ziraat Bankası memur 
ve müstahdemlerine ikramiye verilmesine dair 
kanun teklifi ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (2/463, 2/478)- (S. Sayısı : 500) 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gündem ge

reğince bir defa görüşülecek işlere geçmeden ev
vel Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcüsü tarafından 
verilmiş bir öncelik teklifi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işler bölü

münün 70 nci sıra sayısında kayıtlı (S. Sayısı : 
500) Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif
leri memurlarına yüzüncü yıl dönümü dolayısiy-
le bir maaş nisbetinde ikramiye verilmesi hakkın
daki kanun teklifinin, müessesenin 100 ncü yıl 
dönümünü 20 Kasımda kutlamış bulunması sebe
biyle diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Sözcüsü 
Balıkesir 

Fennî îslimyeli 
BAŞKAN —• Sayın arkadaşlar, yalnız önce-

7ik hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi daha evvel Yüce Meclis tarafından alın
mış olan karar gereğince Tüzük hükümlerine gö-
ıo bir defa görüşülmesi icabeden işlerin müzake
resine geçiyoruz. 

3. —-- Tapulama kanunu tasarısı ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 5602 sayı
lı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanunla 
muaddel 43 ncü maddesi (D) bendinin zilyedli-
ğın ıskatında on sene evvel tesis edilmiş 
vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (F) bendlerinin, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilme
sine ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra 
ilâv'esine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
jıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 
ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair ve Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
i'.ın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve (Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon ra
poru (1/211, 2/35, 2/76, 2/122) (C. Senatosu 
1/260) (S. Sayısı : 210 a 1 nci ek) 

— 496 



M. Meclisi B:17 
3AŞKAN — Bu madde ile ilgili olarak ge

çen birleşimde Tapulama kanununun müzake
resine devam etmiştik. Ancak Sayın Başbakan
lığın bu hususta bir talebi mevcuttur, bunun
la ilgili olarak bir önergeyi Meclis Başkanlı
ğına göndermiştir. Onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Daha önce Ibenzeri halde teessüs etmiş bu

lunan teamüle istinaden Tapulama kanunu ta
sarısının cari işlerden olmadığını ve bu itibar
la, görüşülmesinin yeni Hükümetin kurulması
na değin tehir edilmesi gerektiğini arz ederim. 

ismet inönü 
' Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne hakkında? Bu önerge hak

kında mı? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Evet. 
BAŞKAN — Usul meselesi olarak söz i'sti-

yebilirsiniz. Şimdiye kadar <vâkı teamül gere
ğince, bu gibi Başbakanlık tekliflerini Yüce 
Meclisin ıttılaına arz ediyorum. («Oya, oya» 
sesleri) 

Hayır efendim, oya koymıyacağım. (gürül
tüler) 

Buyurun usûl hakkında konuşabilirsiniz. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu önerge 

hakkında. 
BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin bilgi

lerine sunmak mecburiyetindeyim. Ama aksini 
iddia ediyorsanız bunun hakkında konuşursu
nuz.. Bu bilgiye sunulacak bir mevzudur. Ri
yasetin tutumunda bir usulsüzlük olduğu ka
nısında iseniz konuşursunuz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlar; gündemde müzakeresi yapılan ve 
bitmek üzere olan bir kanunun Başbakanlığa 
iadesi hususu Yüce Meclisin oyu ile halledilir. 
Hiçbir zaman böyle kanunlar tam biteceği za
man bir tezkere ile geri alınmaz. Teamül bu
dur, tüzük böyle âmirdjr. Yalnız bilgilerimize 
sunmak değil, bu Başbakanlık tezkeresi üze
rinde Meclisten karar istihsal etmenin lüzumlu 
olduğuna ve bunun için söz istemek hakkımın 
baki kaldığını arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; bu, Mec
lise tevdi edilmiş olan ve gündeme girmiş bulu
nan bir kanunun geri alınması mahiyetinde de-
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ğildir. Bu, Hükümetin yeniden kurulmasına 
değil, kanun teklifinin görüşülmesinin tehiri 
talebidir ve bu gibi muameleleri, şimdiye ka
dar Yüce Meclis mütaaddit defalar bir ihtiya
cın tekevvünü için intaçetmiştir. Şimdi öner
genin leh ve aleyhinde ikişer arkadaşa söz 
vereceğim. 

Buyurun Sayın Tekinel. 
İSMAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başbakanın im-
zasiyle gelen (bu tezkereyi bendeniz, Riyaset 
Divanının izah tarzına aykırı görmekteyim. Ar
kadaşım diyor ki, «bir mesele parlâmentonun 
malı olmuştur, Meslisin malı olmuştur.» bu gö
rüşülürken gelişigüzel kanuni yetkilerini kul
lanan bir Hükümet tarafından istenildiği anda 
ıttılaa arz etmek suretiyle mevzuun Meclisin 
elinden alınması imkânını bahşedecek bir yol 
takibetmektedir. O halde icra kuvveti ile teş
riî kuvvet arasındaki dengede bir bozukluk 
hâsıl olmaktadır. Böyle bir usûl, böyle bir 
teamül kabul edildiği takdirde daima hükü
metler, parlâmentonun üzerine çıkacaklar ve 
istedikleri kanunları istedikleri şekilde çıkar
ma gayretini göstereceklerdir. Böyle bir teamü
lün teessüs etmemesi ve bu talihsiz kanunun 
bir an evvel vatandaş hizmetine girebilmesini 
temin için şimdi hazırlıyacağım bir takrir ile 
hiç olmazsa bunun oya arz edilmesini ve Mec
lisin malı olan ibu kanun tasarısı üzerinde gö
rüşme ve devamın sağlanması hususunu isti-
yeceğim. Hürmetlerimle arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Efendim, iki kişi aleyhte gö
rüşmüştür. Sayın Pehlivanoğlu rica ederim, sü
kûneti muhafaza edelim. (Gürültüler) 

Meseleyi bir usûl meselesi telâkki ettim. 
Şimdiye kadar bu hususta bâzı teamüllerin 
mevcudolduğu münasebetiyle içtüzükte sarih ve 
vazıh bir hükmün bulunmamasına kıyasen bu
nu bir teamül meselesi addettim ve bunu ar
kadaşların ıttılaına arz ettim. Daha sonra bu
nun yalnız bilgiye sunulmakla iktifa edilme
yip, Meclisin oyu ile halledilmesi gereken bir 
husus olduğu arkadaşlarım tarafından teklif 
edildi ve bunu bir usûl meselesi telâkki ettim. 
Şimdi lehte görüşmek istiyen var mı? Yok. Ol
madığına göre bunun Yüce Meclisin oyu ile 
halledilebilecek bir mesele olduğu hususu belir
tilmiştir. Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Yü
ce Meclisin oyu ile Hükümete iade edilmesi tek-
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lifini oya sunuyorum. (Olmaz sesleri) O halde 
lehte görüşün. 

HlLMÎ İNCESULU (Corum) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. (Soldan gürültüler) 
MEHMET ALI AYTAŞ (izmir) — Muhte

rem Başkan, siz lehte konuşacak var mı diye 
sual buyurdunuz; hiç kimse teşrif etmedi. 

BAŞKAN — Sayın Aytaç, bir dakikanızı ri
ca edeceğim, bâzı arkadaşlarımız bunu oya koya
mazsın derler, diğer taraftan yine bâzı arkadaş
larımız oya konulabileceğinden bahsederler. Şa
yet içtüzükte sarih bir hüküm varsa, zararın ne
resinden dönersek kârdır. 

Buyurun Sayın incesulu. 

HlLMl İNCESULU (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar, Hükümetin teklifi, Sayın Başka
nın arz ettiği veçhile, kanunun heyetinizden 
geri alınması mahiyetinde değildir. Yani Hükü
metin kuruluşuna kadar tehiri mahiyetindedir, 
benim anlayışıma göre. 

Birinci Hükümet düşüp, ikinci Hükümet ku
ruluncaya kadar bu mevzuda Yüksek Heyetini
zin aldığı bir kararla, Başkanlık Divanının tan
zim ettiği bir tezkere ile müzakeresinin tehir edil
mesi uygun görülen kanunlarla, müzakeresine de
vam edilmesi lâzımgelen kanun tasarılarını tef
rik etmiş idi. Ve Yüce Heyetiniz de Riyasetin 
tanzim ettiği tezkerenin sunuşunda, tehir edil
mesi istenilen kanunların tehiri hususunda oyla
madan, ıttıla peyda suretiyle bir teamül teessüs 
etmiş idi. 

Şimdi, karşısında bulunduğumuz vakıa, bu 
teamülün bir tekrarı ve Riyasetin de ifadesi bu 
teamüle uygun olarak Başbakanın tezkeresini ıt
tılaınıza sunmaktan ibarettir. 

Arkadaşların söyledikleri gibi bu kanunun 
müzakeresinin muayyen bir müddet, yani yeni 
Hükümetin kuruluşuna kadar geriye bırakılma
sı, Hükümet üstünlüğünü sağlayıcı bir ameliye 
telâkki edilemez. Yine bâzı arkadaşların söyle
dikleri gibi; «Bütün kanunları geri alsınlar» sö
zü de burada vâridolamaz. Takdir Yüksek He
yetindir. Ama, içtüzükte sarahat olmıyan ahval 
için evvelce teessüs etmiş olan bir teamülü devam 
ettirmek, hakkında hüküm olmıyan hususlarda 
teamüle riayet, Yüksek Heyetinizin şiarı olduğu
na göre bir mahzur olmamak lâzım gelir. Takdir 
Yüce Heyetinizindir. 
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BAŞKAN — Efendim, bu hususta içtüzüğün 

sakıt bulunduğu münasebetiyle meselenin... 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — içtüzük sa

ki t dediniz, içtüzük sarih. 89 ncu madde oyla 
halledilmesi lâzımgeldiğini söylüyor. 

BAŞKAN — Biliyorum. Ama içtüzükte bu 
hususta katî bir hüküm mevcut bulunmadığın
dan zatı âlinizin buyurduğu 89 ncu madde içtü
züğün ve Nizamnamenin tatbiki ile ilgili bir 
maddedir. Onu tertibettim. Zaten bendeniz bu 
madde muvacehesinde iki lehte iki aleyhte söz 
verdim. Sayın Erim lehinde mi, aleyhinde mi 
konuşacaksınız? 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Usul hakkında 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Sayın Şener, ben içtüzüğün 89 ncu maddesi

ne göre usul hakkında söz veriyorum. 
NtHAT ERİM (Kocaeli) — Muhterem arka

daşlar, bizim içtüzüğümüz belki bu nokta üze
rinde bir sarahat ihtiva etmiyor. Ancak bütün 
parlâmentolarda ve bütün Meclislerde gündeme, 
o heyetin kendisi hâkimdir. Bir madde ne olur
sa olsun, gündeme girdikten sonra, onun gün
demden çıkarılması heyetin reyine vabestedir. 
Nitekim bir kanun tasarısını, Hükümetin geri al
ması halinde bir milletvekili onu tekabbü'l ettiği 
takdirde müzakereye devam ediliyor. Burada ge
ri almak yok. Çünkü; Hükümet, kendisince mâ
kul gördüğü ve bence de mâkul olan bir sebeple 
müzakerenin tehirini istiyor. Hükümetin böyle 
bir mühim kanunda müzakeresinin tehirini iste
diği bir tasarıyı illâ müzakere edeceğiz demeyi 
de ben mâkul addetmem. Ancak, buna hâkim 
olan organ Büyük Meclistir ve Meclis buna göre 
kararını verir ve bu bir taleptir, Hükümet tara
fından gelmiş olan bir taleptir kararını verir; lü
zum görürse tehir eder, lüzum görmezse devam 
edilir. Ama, tekrar ediyorum, Hükümet bir ge
rekçe ile önümüze gelip ben bu kanunun görü
şülmesini geri bırakılmasını rica ediyorum deme
si karşısında bunu reddetmek için çok esaslı, se
beplerin olması lâzımdır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bu meseleyi bir usul meselesi 
olarak telâkki ettim. Bu önergenin Yüce Heye
tinizin oyuna sunulması gerektiği hususunu- oy
larınıza sunuyorum. Usul meselesine göre balle-
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deceğim. Yani yalnızca bilgiye sunulmakla iktifa 
edilmeyip, bunun heyetin oyu ile halledilmesi me
selesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Yüce Heyetin kararı ile hal edilecek, Hükümetin 
tek taraflı tercihi muktezi bir irade beyanı ile bu
nu gerekli kılması mümkün değildir. Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Hükümet tarafından vâki tehir teklifi
ni oyunuza sunuyorum. Hükümet tarafından bu 
kanunun tehir edilmesi istenmektedir, oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Efendim, 60 oya mukabil 65 oyla mesele kabul 
edilmiştir. Yani önerge kabul edilmiştir. Bina
enaleyh, tehir teklifi kabul edilmiştir. (Soldan 
«tekrar söyle, oylamayı söyle» sesleri.) Efendim 
arkadaşlar; itimat buyurunuz. Bizim Riyaset 
olarak görüşülmesinde veya görüşülmemesinde 
hiçbir dahlimiz, hiçbir menfaatimiz olamaz. 65 
oya mukabil 60 oy dedim. Tehir teklifi kabul 
edilmiştir. 

SADİ FEHLİVANOĞLTJ (Ordu) — Reis 
bey söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
ŞAD! P E H L Î V A N O G I J U (Ordu) — Riya

setin tutumu hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun. 

ŞADI PElHLIlıVANO&LıU (Ordu) — Sayın 
Reisin müzakerelere idarede tarafsızlığı muha
faza ettiğine kaaniim. Esasen söz alışımın sebebi 
de burada mündemiçtir. Çünkü bende bir istih-
fam doğdu, Riyaset tarafından 'bu ist ihf amin 
cevaplandırılmasını rica edeceğim. Deminki mü
zakerelerde, iki lehte ve iki de aleyhte olmak 
üzere ikişer arkadaşa söz vereceğini dediler. Te
hire mâni olunması hakkında reye vâz'edilmesi 
için iki aleyhte konuşan olmuştur. Binaenaleyh, 
«size söz veremiyeceğim» dedikten sonra aynı 
mealde Sayın Nihat E r im'e söz vermesi, kanaa
timce Riyaseti bir tenakuza sürüklemiştir. Bu 
tenakuzun sebebini izah buyururlarsa bendeniz 
de müsterih olacağım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bir mesele 
hakkında İçtüzükte sarih ve vazıh, bir ifade mev
cut değilse İçtüzüğün 89 ncu 'maddesinde (Bu 
İçtüzüğün tatbikatı ile ilgili leh ve aleyhte iki
şer mebusa söz verilir.) hükmü vardır. Şimdi 
Önümüze getirdiğimiz konu da; Hükümet tara
fından vâki tehir teklifi daha evvel vukubulmuş. 
Bâzı içtihatlarda, yalnızca bilgiye sunulur, den-
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. miş olmasına rağmen, bâzı arkadaşlarımız bunu' 
i bir usul meselesi addedip, nizamnamede bu hu

susta sarih hüküm vardır, iki lehte, iki aleyhte 
söz verildikten sonra oya konması lâzımdır, hük
müne istinaden söz istemiş (bulundukları için bu 
takririn oylanıp oylanamıyacağı hususunda iki 
lehte, iki aleyhte söz vereceğimi beyan ettim. 
Bunun oylanabileceği hususunda iki arkadaşımız 
konuştu. Oylanamıyacağı hususunda ise tam oy-
lamıya geçeceğimiz sırada, 'Sayın Hilmi İncesulu 
arkadaşımız söz istediler ve kendilerine söz ver
dim. Daha sonra Sayın Erim, bu meselenin usu
lü hakkında söz istedi. Yâni haddizatında 8ı9 ncu 
madde hükmüne göre lehte, aleythte değil, bu 
meselenin usulü hakkında söz istedi, bendeniz 
Sayın Erim'e münhasıran bunun ıhakkında söz 
verdim. Ve ondan sonra iki aleyhte, iki lehte ko
nuşmuş addederek oylamıya geçtim. Oylamada 
da 60 a karşı 65 oyla meselenin tehir edilmesi 
kabul edildi. 

Mesele bundan ibarettir. 
Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işlere 

geçiyoruz. 

(Tapulama Kanunu, Hükümetin talebi ve Mec
lisin kararı ile tehir edildi idi, geçiyoruz. 

4. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Ekrem 
Tüzemen'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonu
nun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 43 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporla
rı (M. Meclisi 4/5, C. Senatosu 4/18) (S. Sa
yısı: 386) , (1) 

(«Raporun tamamı okunmasın, netice kısmı 
okunsun» sesleri.) 

ÎBAŞKAN — Bâzı arkadaşlarımız raporların 
okunmasına lüzum olmadığını iddia ederler. Ne-
ticei talebi dinliyelim kâfi derler. Bu hususu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Yalnız netice kısmının okunması kabul edilmiştir. 

(Raporun netice kısmı okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 386 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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5. — Maliye Bakanı Ferid Melek ve İstan

bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 260 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi: 5/40, C. Senatosu 4/34) (S. Sayı
sı: 402) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Raporun netice kısmı okundu) 

(2) 403 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 404 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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8. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazian

tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balıkesir 
Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 297 sayılı kararın [Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M, Meclisi 5/28; C. Senatosu 
4/24) (S. Sayısı : 405) (1) 

BAŞKAN —• Raporu okutuyorum. 

(2) 406 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. ; 

(3) 407 S. Sayılı basmayazı tutanağın so~ 
nundadır. 

BAŞKAN — Raporun muhtevasını oyunuza 
sunuyorum. IKabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Dilek
çe Karma Komisyonu genel kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
279 sayılı kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
porları (M. Meclisi 5/41; C. Senatosu 4/57) (S. 
Sayısı: 403) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Raporun netice kısmı okundu) 

BAŞKAN — Raporun muhtevasını oyunuza 
sımııyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar \Cetvelindeki 265 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/29, C. Senatosu 4/39) (M. 
Meclisi S. Sayısı : '404, C. Senatosu S. Sa
yısı: 261) (3) 

BAŞKAN —• Raporu okutuyorum. 
(Raporun netice kısmı okundu.) 
BAŞKAN — Rapor neticesini ve muhteva

sını oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 402 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(Raporun netice kısmı okundu.) 

BAŞKAN — Rapor neticesini ve muhteva
sını oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
lei'... Kabul edilmiştir. 

9. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 267 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/45; C. Senatosu 4/41) (S. Sa
yısı: 406) (2) 

BAŞKAN —• Raporu okutuyorum. 
(Raporun netice kısmı okundu.) 
BAŞKAN —• Rapor üzerinde söz istiycn 

var mı? Yok. Raporu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 268 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/65; C. Senatosu 4/42) (S. 
Sayısı: 407) (3) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum, 

(Raporun netice kısmı okundu.) 

(1) 405 S. Sayılı basmayazı sutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Raporun muhtevasını ve neti

cesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Maliye Bakam Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Bilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/64; €. Senatosu 4/43) (S. Sa
yısı : 408) (i) l 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Raporun netice kısmı okundu.) 

BAŞKAN — Rapor neticesini ve muhteva
sını oya sunuyorum. Kabul -edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

12. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 270 saydı 
Kararın Genel Kurulbla görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/63; C. Senatosu 4/44) (S. Sayısı : 
409) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum: 

(Raporun netice kısmı okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun muhteva
sını ve neticesini oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 280 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/62; C. Senatosu 4/45) (S. Sayısı : 
410) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum: 

(Raporun netice kısmı okundu.) 

(1) 408, 409, 410 S. Sayılı basmayazilar tu
tanağın sonundadır. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun muhteva
sını ve neticesini oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 281 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/61; C. Senatosu 4/46) (S. Sayısı : 
411) (D 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum: 

(Raporun netice kısmı okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon raporunun muhteva

sını ve neticesini oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/60; C. Senatosu 4/47) (S. Sayısı : 
412) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Raporun netice kısmı okundu.) 
BAŞKAN — Rapor muhtevası ve neticesini 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

16. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 283 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/59; C. Senatosu 4/48) (S. Sayısı : 
413) (3) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Raporun netice kısmı okundu.) 

(1) 411 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun
dadır. 

(2) 412 S. Soyut basmayazı tutanağın sonun» 
dadır. 

(3) 413 S. Sayih basmayazı tutanağın sonun
dadır. 

601 — 



M. Meclisi B : 17 
BAŞKAN — Rapor muhtevası ve neticesini 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

17. — Maliye Bakam Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan-Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/58; C. Senatosu 4/49) (S. Sayısı : 
414) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Raporun netice kısmı okundu.) 
BAŞKAN — Rapor muhtevası ve neticesini 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Btmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . o . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 285 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/57; C. Senatosu 4/50) (S. Sayısı : 
415) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Raporun netice kısmı okundu.) 

BAŞKAN — Rapor muhtevası ve neticesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

19. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma, Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 255 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/56; C. Senatosu 4/28) (S. Sa
yısı: 416) (3) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(1) 414 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

(2) 415 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

(3) 416 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

19.12.1963 Ö:İ 
(Raporun netlice İkramı lakun'du.) 
BAŞKAN — Raporun /mulhte valsı nıı ve netice-

s'inliı ı&ymmm sunuyorum. 'Kalbul ddionfer... Et 
mifytenjler... Kalbul 'edilmiştir. 

20. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan 
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 254 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/44; C. Senatosu 4/27) (S. Sa
yısı: 417) (1) •- "'• 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Raporun .netice kısmı okuridu.) 

. BAŞKAN -— Raporun mulh!teva\sım ve netice-
«inli loyunuaa sunuyorum. Kalbul cdicnfcr... Et-
mtiyenıl'or... Kalbul -edilmiştir. 

21. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 256 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/55; C. Senatosu 4/29) (S. Sa
yısı: 418) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyıarum. 
(Raporun .netice kıısmı okundu.) 
BAŞKAN — Raporun muftıltev&sına ve .ınetice-

öinii loyunuzıa ısunuyorum. Kabul ekten/Ter... Et-
ımliyienıler... Kalbul 'edilmiştir. 

22. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/54; C. Senatosu 4/30) (S. Sa
yısı: \419) , (3) 

(1) 417 'S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundaıdır. 

(2) 418 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 419 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

— 802 — 



M. MecM B : 17 
BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Raporun .nötdöe Ikıısmı okundu.) 
BAŞKAN — Raporun mıulhltevasım ve metice-

sinli oyunıızta sunuyorum. Kabul edenlter... Et
meyenler... Kalbul 'edli'lmiglt'ir. 

23. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
turihli Haftalık Karar Cetvelindeki 257 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/53; C. Senatosu 4/31) (S. Sa
yısı : 420) (1) 

BAŞKAN — Raporu (okutuyorum. 
(Raporun net'iöe kısmı okundu.) 
BAŞKAN — Koımteylon raporumun muhteva 

sini ve nieiticesini1 oyuMuza mınuyoruim. Kabul 
edenler... Eltlmiyonfer... 'Kalbul edillmiışlt'ir. 

24. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan 
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 258 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/52; V. Senatosu 4/32) (S Sa
yısı : 421) (1) 

'BAŞKAN — Raıpforu okutuyorum. 
(Raporun netice kısmı okundu.) 
BAŞKAN — Komi'sylon raporunun 'muhteva

sını ve nöti'öeısmii oyunuza ısunuıyorum. Kalbul 
edenler... Eifomiyefller... 'Kalbul ed'ilımiş'tfir. 

25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Istan-
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 259 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor-

(1) 420, 421 S. Sayılı basmayazılar tutanağın 
sonundadır. 

19.12. 1968 0 : 1 
lar'i (M. Meclisi 5/51; C. Senatosu 4/33) (S. Sa
yısı : 422) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Raporun netlice kısmı okundu.) 

BAŞKAN — Komiısyon raporunun mulıteva-
(sını ve ntelticeıskıA oyuinıum sıunuyoruim. Kabul 
edenler... Etimiy enler... Kalbul ed'ilımitşttr. 

ÎSMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta-
ırmonu) — Usul hakkımda söz itetiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıilıanlıoğlu. 

ÎSMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım; gönül arzu 
ederdi ki, Sayın Başkan dikkat etsindi de ben 
burada usul hakkında konuşmaya mecbur kalma-
saydım. Üzülerek şunu arz edeyim ki, bu okunan 
ve Yüksek Meclisin tasvibine sunulan raporlar, 
bu kadar bir mevcutla müzakere edilirse pek .doğ
ru olmaz kanaatindeyim. Çünkü ben oturduğum 
yerde saydım, maalesef çok az mevcut var, mut
laka ekseriyet yoktur demek için 5 üyenin ayağa 
kalkmasını beklemek doğru olmaz. Ben de arzu 
ediyorum ki, gündemdeki işler beklemesin, çık
sın. Çıksın ama her şeyin bir haddi vardır. Ri
yasetin dikkat nazarını çekiyorum. Hakikaten 
bu hususu üzülerek ve utanarak arz ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, zaten vakit 
de gecikmiş. Bugün çok yoruldu Yüce Meclis. 
Bu bakımdan birleşimi, 24 Aralık 1963 Salı gü
nü saat 15,00 te toplanılmak üzere kapatıyorum. 
îyi günler. 

Kapanma saati : 18,05 

(1) 422 S. Saydı basmayazı tutanağın sonun
dadır. 

•"••--i*»>-««<«^-i*M. 
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5. — DÜZELTÎŞLER 

18 . 12 . 1963 tarihli 16 ncı Birleşim gündeminde aşağıdaki düzeltiş yapılacaktır : 
Yanlış 

87. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
8 arkadaşının, T. B. M. Meclisi Memurları teş
kilâtı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 6341 
ve 6885 sayılı kanunlarla 5509 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair 5 . 1 . 1961 
günlü 231 sayılı Kanuna ek Kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/585) 

Doğru 

87. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 
8 arkadaşının, T. B. M. Meclisi Memurları teş
kilâtı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 6341 
ve 6885 sayılı kanunlarla 5509 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair 5 . 1 . 1961 
günlü 231 sayılı Kanuna ek Kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/585) (S. Sayısı: 529) 
[Dağıtma tarihi : 14 .12 .1963] 

• • • ^ » 1 » I I 



M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 422 
Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 , 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 259 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5 / 5 1 ; C. Senatosu 4 /33) 
<Not : C. Senatosu S. Sayısı : 255) 

T.C. 
Maliye Bakankğı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 --23/8258 Kararının düzeltilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe 
Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar cetvelinin 3752/45800 sura numarasındaki 
Ahmet Turgay'a ait 259 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
C. Kırca F. Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 
•eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum üze
rine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiç bir suretle kaza mercilerine 
basvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet Meclisine 
vâki müracaatların Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunmasına na
zaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin görülen lüzum ve zaruretin objektif hukuk kaideleri 
ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu iptal kararının 
da katiyet kesbetmesinin büyük meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise münhasıran 
idareye ait takdirî bir vazife olacağı; ^ 

3.. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi ve terfic mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlı başına ve ayrı, ayrı birer hu
kukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedeoek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileceği ve bu takdirde ise her 
konunun ayrı, ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil mevaddan 
bulunduğu cihetle, 

tş bu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 

Dönem : 1 
Toplantı : 2 



— 2 — 
(259 sayılı karar) 

3752/-15800 - 27 . 4 . 1961 (AHMKT TURGAY) Dıımlııpmar mahallesi Ağaçlı sokak No : 17 -
İSKENDERUN. 

(Dilekçi : 1951 yılında, Andırın Tekel Memuru iken muhtar seçimine iştirak etmesinden ken
disine muğber olan partizanların uydurma bir zimmet suçu isnadı sebebiyle 6435 sayılı Kanuna göre 
emekliye sevk edilmiş ve neticeyi muhakemede beraet ettiği ve henüz 45 yaşında olduğu halde 
iadei memuriyet ettirilmemiş bulunulduğundan bahis ve şikâyet, ederek, çoluk çocuğunun iaşesini 
temine medar olmak üzere' bir vazifeye tâyin kılınmasını veyahut 22 küsur seneye baliğ olan hiz
met müddetine göre, kendisine emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.) 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında : Andırın Tekel İdare Memuru iken 3 417 
liralık mamul ve demirbaş eşyayı zimmetine geçirdiğinden dolayı 7 . 12 . 1954 te işinden el 
çektirilip Maraş Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan muhakemesi sonunda 2 sene 11 ay hapse 
mahkûm edilmiş iken bu baptaki kararın Temyizen bozulması sonunda beraet etmiş bulunan 
mumaileyhin 21 . 9 . 1955 tarihinde de Genel Müdürlük emrine alınmış olduğu, ancak; beraet ka
rarı idareye gelmeden 6435 sayılı Kanunla tâyin ve tesbit edilmiş bulunan 6 aylık müddeti doldur
duğu için hakkında emeklilik muamelesine tevessül edilmiş bulunulduğu gerek mezkûr kanun hü
kümleri, gerekse geçirdiği takibat durumu karşısında talebin tervicinin mümkün olmadığı bildi
rilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde; bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

incelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep 
ve yukarda yazılı hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan, takdir hakkının istik-
malinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen, şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebi ile dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik; kıdem ve terfi gibi bilcümle memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabı
nın bu haksız tasarrufu tesis eden idarece istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir tasar
ruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile ka
rar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

259 26 . 4 . 1963 

M. MeclM ( S. Sayısı : 422 ) 
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Dilekçe Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Koni. Rapor No. : 11 11 . 7 . 1.96S 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bulunmuş 
olan Ahmet Turgay'm bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/259 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen 
ile İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
(b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması ha
linde komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa "edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların 
İse; kıdem, tertfi ve emelkli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamla
rın, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesin
leşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı 
bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bu
lunulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 3963 tarihli toplantısında tekrar 
incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtildiği 
gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden 
daha evvelden bu ihtilâfları halle.matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün 
görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara ala
rak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun 
görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik mu
amelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz 
tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine su
nulmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı Kâtip 

Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Ay diner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkle an A. Çakmak A. Gürhan M. llkuçan 

Balıkesir Ağrı 
İT. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 422 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 11 

M. M. 5/51 , 
13 .9 .1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu Gfenel Kurulunun 3 .9 .1963 gün
lü 104 ncü Birleşiminde kabul buyurulmuş olan 11 . 7 . 1963 tarih ve 11 sayılı raporumuzun 140 
sayılı Kamunun 9 rucu 'maddesine uyularaık, Millet Meclisi Genel Kurulunum yüksek tasvipleri
ne sunulması kararlaştırılmış olduğundan, işbu raporumuz Hanzim ve takdim kılındı. 

Dilekçe Kanma Komisyonu 
Başkamı 

Urfa 
V. Gerger 

Cumilıuıibaştoanınea S. Ü. 
H. Aydıner 

Başkanvekili 
Aydm 

R. Özarda 

İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
S. öner 

Sözcü 
Edirne 

F. Giritlioğlu 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kipe? 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürkan 

M. MeelM ( S. Sayısı : 422 ) 
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Toplantı :2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nin, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 258 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5/52; C. Senatosu 4/32) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 254) 

17 . 6 . 1968 

Konu : Dilekçe Kanma Komisyonu 
kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

3i . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 853/853 sıra numıarasmdaki 
Fuat Yurday'a ait 258 sayılı Karara 'aşağıdaki sebepler do'layısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat gerek kuvvetlerin ayrılmasını (kabul 
eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. '5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (İB) fıkrasına göre (kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar laleyhine hiçbir suretle kaza mercile
rine başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 
6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki münacaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş 
bulunmasına nazanan yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin görülen lüzum ve zaruretin ob
jektif hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebi
leceği ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesiriin Büyük Meclislerin tasdikma bağlı bulun
ması ve infazının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı; 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik 
maaş farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutuibması ıgibi baslııbaşına ve ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki (bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan 
Karma Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra ımevzuubahsolabileceği ve bu tak
dirde ise her konunun layrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine 
dâhil ımevaddan bulunduğu cihetle, 

îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur, 

421 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol On. Md. 
Emeklilik §. 

Sayı : 115619 - 23/8259 



- 2 -
(258 sayılı Karar) 

853/853 - 11 . 12 . 1961 - (FUAT YURDAY) Acıbadem - Dörtyol Sarayardı sokak Aksu Ap. 
No: 6 Daire 4 - Kadıköy - İSTANBUL. 

(Dilekçi : 32 sene 8 aydır, iyi sicil, takdirname ve mükâfatlar almak sureliyle hizmet ifa ettiği 
Devlet Demiryolları İdaresindeki vazifesinden terfiine 3 ay kala ve henüz 51 yaşında, ortada da ka
nuni ve muhik hiçbir s eb eh olmadan, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesine uyularak 5.8. 1.961 
tarihinde re'sen, hissî ve haksız yere emekliye sevk ve mağdur edilmiş bulunulduğundan bahis ve şi
kâyet ederek; sin, sicil ve sağlık yönlerinden istihdamına mâni hiçbir hali bulunmadığından, uğra
dığı bu haksızlığın bertaraf edilmesini, terfi ve iadei memuriyet ettirilmesini istemektedir.) 

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 30 hizmet yılını doldurmuş olması ve son 
yıllardaki hizmet ve tutumunun tatmin edici bulunmaması sebebiyle, zikredilen tarihte re'sen 
emekliye çıkarılmış olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde; bilcümle hukukî tasarrufların; velev takdir hakkı
na taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetle
rinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

incelenen dosya ve sicillerine göre dilekçi hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve 
yukarda yazılı hukuk esaslarına uyarlık görülmemiştir. Bu bakımdan, takdir hakkının istima
linde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldınlmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bilcümle memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esba
bının bu haksız tasarrufu tesis eden idarece istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir ta
sarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile 
karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

258 26 . 4 . 1963 

M. Meclisi (S. Sayısı : 421) 



- 3 -
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi , 
Dilekçe Karma Komisyonu 11 .7 .1963 

Rapor No: 10 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatta bulunmuş 
olan Fuat Yurday'ın bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/258 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile İstanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına uyu
larak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde komisyonca, 
ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; kıdem, terfi 
ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, idari yargı
nın yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşecek olan 
komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı, bu bakımdan 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş 
oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş 
olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca dilekçinin nıalhrum kaldığı emeklilik kıdem ve Iterfi ıgibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtil
diği gibi sonradan.idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edece
ğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile 
mümkün görülememiş ve nitekim müteakip dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti na
zara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uy
gun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emek
lilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının 
mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu ra
porumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvip
lerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı Sözcü 

Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanmmea S. Ü. 
V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Aydmer 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A, Çakmak A. Gürkan M. tlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 421) 



i 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No : 10 

M. M. 5/52 
13 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâlkı itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet (Senatosu Genel Kurulunun 3 . 9 . 1963 
günlü 104 ncü Birleşiminde kaibul Ibuytfrulmuş olan 11 . 7 . 1963 tarih ve 10 sayılı raporumu
zun, 140 sayılı Kanunun 9 ncu »maddesine uyularak, Millet iMeelisi Genel Kurulunun yüksek tas
viplerine sunulması kararlaştırılmış olduğumdan, işbu raporumuz 'tanzim ve rt'akdim kılındı. 

Dilekçe Kanma 
Komisyonu Başkanı 

Urfa 
V. Gerger 

Cumhurbaşkanınca ıS. Ü. 
H. Aydtner 

-

Başkan V. 
Aydın 

R. özarda 

İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
S. öner 

iSözcü 
Edirne 

F. Giritlioğlu 

Bolu 
T. Çulha 

ıSamsun 
H. Kiper 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürkan 

M. Meclisi ( S. âayısı : 42İ ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 420 
Maliye Bakanı Ferid Melen ve istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 257 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5 /53 ; C. Senatosu 4 /31) 

(N<£t : 0. Senatosu S. Sayısı : 253) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Gn. Md. 
Emeklilik §. 

Sayı : 115619 - 23/8260 

17 . 6 . 1963 

Konu :• Dilekçe Karma Komisyonu 
kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 6072/6072 sıra nuımarasındaM 
Ekrem Pekelmen'e ait 257 «ayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci. maddesindeki sarahat 'gerek kuvvetlerin ayrılmasını (kabul 
eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 «ayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fılkrasma 'göre kurumlarınca ıgörülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk 'edilen 'memurların bu kararlar ialeyhine hiçbir suretle kaza mercile
rine baışvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 
6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleller için Büyük Millet 
Meclisine vâki müriacaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş 
bulunmasına nazaran yalnız ittihaz • olunan emeklilik işleminin ıgörülen lüzum ve zaruretin ob
jektif hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu. muamelenin iptal edilebi
leceği ve bu iptal kararının da katiyet fcesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulun
ması ve infazının dse münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı; 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik 
maaş farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması igibi başlıbaşma ve ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki (bu cihetlerin ancak katiyet kesbedeoek olan 
Karma Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra ımevzuubahsoTalbileceği ve bu tak
dirde ise her konunun layrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine 
dâhil mevaddan bulunduğu cihetle, 

İşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 



~ 2 — 
(257 sayılı Karar) 

6072/6072 - 12 . 1 . 1963 - (EKREM PEKE I i M. KN) Mezbaha sokakta - Antakya - HATAY. 

(Dilekçenin özeti : İstanbul Telefon Müdürlüğü Abone Hesapları Servis Âmiri iken bir telefo
nun devri dolayısiyle abonman âmirine rüşvet verme tavassutunda bulunmak suçundan mahkemeye 
verildiğini ve aynı zamanda disiplin kurulu kararı ile meslekten ihraç cdildiğni, mahkemece beraeti-
ne karar verilmesine rağmen vazifeye iade edilmediğini beyanla hakkında verilen disiplin kurıdu 
kararının iptalini talebetmektedir.) 

Ulaştırma Bakanlığı mütalâasında : Dilekçi hakkındaki disiplin cezasına Tüzük gereğince sü
resinde itiraz edilmemesi sebebiyle kararın kesinleştiği ve kazai bir karar olmadıkça kesinleşen 
bu kararın kaldırılmasına imkân olmadığı bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde; bilcümle hukukî tasarrufların; velev takdir hakkı
na taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetle
rinin yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslanndan bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre, hakkındaki işlemde kanuni ve mu
hik hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan 
takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının 
bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir 
tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar ve
rildi. 

Karar No. Karar tarihi 

257 26 . 4 . 1963 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 420 ) 



— 3 — 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu . --'-v*.,. 

Rapor No. : 9 .±1.7. 1963 
• - j , 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bu
lunmuş olan Ekrem Tekelmen'in bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 3.1 . 5 . 19-63 tarihli 
Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/257 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid 
Melen ile îstabul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desinin (b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uya-rlık bu
lunmaması halinde komisyonca, ancak, bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, 
zilkrolunan kararların, ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı 
ayrı ve idari makamların, idari yargının yetki ve ıtalkdirine 'bağlı ve ancak MeclMerin tasdi
kinden geçtikten sonra kesinleşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak 
hususatı da kapsadığı, bu bakımdan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Ana
yasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza etti
ği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş olduğundan zi'krolunan dosya ko
misyonumuzun 4* . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem . ve terfi 'gibi bütün 
memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi ka ra r altına alınmış ve bu hususlar vâki itiraz
da da belirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf 
konusu teşkil edeceğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı 
Kanunun hükümleri ile mümkün görülememiş vo nitekim mütaakıp tetkikinde kurulumuz 
bu hukukî ciheti nazara alarak eski görüşünden vaz geçmiş anc>ak emeklilik tasarrufunu 
objektif hukuk kaidelerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul 
eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni 
bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının .mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle 
tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine 
göre Cumhuriyet Senatosu G-enel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanı Kâtip 

Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
V. Gerger O. C. Erkut A: F. Ak H. Ay diner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. tlkuçan 

Balıkesir 
/ / . Oğuzbeyoğlu 

Ağrı 
K. özcan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 420 ) 



— 4 — 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No : 9 

M. M. 5/53 
13 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

VâJkı itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 9 . 1963 
günlü 104 ncü Birleşiminde kalbul flbuyurulmuş olan 11 . 7 . 1963 tarih ve 9 sayılı raporumu
zun, 140 sayılı Kanunun 9 ncu ımaddesine uyularak, 'Millet iMeclisi Gene'l Kurulunun yüksek tas
viplerine sunulması kararlaştırılmış ollduğunıdan, işbu raporumuz 'tanzim ve t'akdim (kılınjdı. 

Dilekçe Kanma 
Komisyonu Başkanı 

Urfa 
V. Gerger 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Aydmer 

• 

Başkan V. 
Aydın 

B. özarda 

İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
8. öner 

Sözcü 
Edirne 

. F. OiritUoğlu 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kiper 

Zonguldak. 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürkam 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 420 ) 



Dönem : 1 
Toplantı 2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Maliye Bakam Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5 /54; C. Senatosu 4 /30 ) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 252) 

T. 0. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe 've Malt Kontrol Gn. Md. 
Emeklilik Ş. Konu : Dilekçe Kanma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8265 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 •. 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık 'kanar cetvelinin 1405/6875 sıra mumarasmdakii 
Dr. Rügtü Bilge'ye ait 963/252 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 
eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar saulhiyetsiz ve hukukî .mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen lemıekliye' sevk 'edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercile
rine başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını 'tadil eden 
6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle 'bu kabil muameleler için'Büyük Millet 
Meclisine vâki münacaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş 
bulunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin'(görülen lüzum ve zaruretin ob
jektif hukuk (kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebi
leceği ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikma bağlı bulun
ması ve infazının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı; 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik 
maaş farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutuilıması ıgibi başlubaşma ve ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan 
Karma Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileceği ve bu tak
dirde ise her konunun layrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine 
dâhil mevaddan bulunduğu cihetle, 

İşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur, 

49 



_ 2 _ 
(252 sayılı Karar) 

1405/6873 - 11 . 8 . 1960 . (Dr. RÜŞTÜ BÎLGE) - Adlî Tıp Meclisi Akliye Asabiye Mütehas
sısı Âzası - İSTANBUL. 

(Dilekçi : 1951 senesinde, Askerî Temyiz Mahkemesi kararı ile 1950 den muteber olmak üzere 
Tuğgeneralliğe terfi ettirilmiş bulunduğu halde, kısa bir zaman sonra re'sen emekliye sevk edilmiş 
ve Meclise yaptığı şikâyet üzerine de bu muamele haksız ve yersiz görülerek Dilekçe Komisyonu 
kararı ile kaldırıhmş ise de Meclis Umumi Heyetince tasvibolunmadığı için mağduriyetinin temadi 
etmekte bulunduğundan bahis ve şikâyet ederek, yaş durumu bakımından 1958 senesine kadar va
zife başında kalması ve bu arada 1953 senesinde Tümgeneralliğe terfi ederek 150 lira barem dere
cesine çıkması mümkün iken bu yolda haksız bir muameleye uğramasından duyduğu teessürü ifade 
ile, mevcut mevzuatın ve yaş durumunun tekrar orduya alınmasına müsaidolmadığını bilmekle be
raber, sembolik bir mahiyette dahi olsa mezkûr haksız tasarrufun kaldırılmasını ve 1953 senesinden 
muteber olmak üzere emsalleri gibi kendisi için müktesep hak teşkil eden 150 liraya terfi ettiril
mesini istemektedir.) 

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Terfiin mecburi bir mahiyet ve karakter taşıma
dığı ve muvazzaflık statüsüne tabi olanlara ait bulunan terfi işleminden emekli statüsüne intikal 
etmiş bulunan dilekçinin istifade ettirilmesine mevzuat hükümlerinin müsaidolmadığı bildirilmek
tedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde; bilcümle hukukî tasarrufların; velev takdir hakkı
na taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetle
rinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre dilekçi hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve 
yukarda yazılı hukuk esaslanna uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan, takdir hakkının istima
linde de keza bir isabet yoktur. Nitekim, Askerî Yargıtayın dilekçinin Tuğgeneralliğe terfii ile 
ilgili olarak verdiği karar da bu görüşü müeyyit bulunmaktadır. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bilcümle memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esba
bının bu haksız tasarrufu tesis eden idarece istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir ta
sarruf tesis kılmıncaya kadar dilekçinin emekli aylığının dahi mahfuz bulunduralması lüzumuna 
oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

252 26 . 4 . 1968 

M. Mecltoi ( S. Sayısı : 419 ) 



Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. 11 . 7 . 1963 

\ Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına i 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis 'Başkanlığına ınüracaatte bullum-
muş olan Dr. Rüştü BiJIıge'nJkı bu şikâyeti ile ill;gıi!li olarak verilmiş ölüp 31 . 5 . 1963 tari'hilıi Haf
talık Karar Cetvelii ile yayınlanmış bıüııııan 903/252 sıayıllı Karara Maliye Bakanı Ferİd Meüeu ile 
îstanlbuii ÛVEilleıtve'killi Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı 'Kamunun 39 ncıı maddesinin (b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde 
Komisyonca, 'ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilımesi gerektiği, zikrokınan kararların 
ise; kıdem terfi ve eııneikli aylığının mahfuz tutuim'ası gibi her biri 'ayrı ayrı ve idari makamların 
İdari yargının yetki ve takdirime bağlı w wncak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesin
leşecek .olan Komisyon 'kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da 'kapsadığı, bu bakum-
dan 140 sayılı Kanunun 5 n'oi ınaddesin'in sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine 
aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde 
itirazda bulunulmuş olduğumdan zikrolumam dosya Komüsyonumuzum 4 . 7 . 1%'3 tarihli toplan
tısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün me
muriyet kalk ve menfaatlerinin telâfisi 'karar al tına 'alınmış ve bu hususlar vâki itiraızda da be
lirtildiği gibi sonradan 'idare ile dilekçi arasında husule ıgelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil ede-
ceğnıden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittilhaızı 140 sayılı Kanunun hükümleri. 
İle mümkün görülememiş ve nitekim nıütaakıp dosyaların tetkikinde Kurulumuz bu hukukî ci
heti nazara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak 'emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kai
delerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu İptal etmeyi kabul eylemiş olmakla di-
l"eteç'in-iflî- eni etkililik muamelesinin iptaline ve idarece ittilhıaız edilecek yeni bir tasarrufa kadar emek
lilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar 
verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun !) ncıı maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulumuı tasviplerime sunulmuştur. 

ilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Uri'a 
V. Gerger 

Ankara 
N. Berkkan 

İT. 

Kâtip 
Kütahya 

0. C. Erkut . 

Bolu 
A. Çakmak 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
Oğuzbeyoğl u 

Zonguldak Oıımh 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürhan 

Ağrı 
K. özcan 

urbaşkamnea S. Ü 
H. Ay diner 

Antalya 
M. îlkuçan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 419 ) 



Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bilekçe Kar. Kom. Rapor No : 8 

M. M. 5/54 
13 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâlkı itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 9 . 1963 
günllü 104 neü BMeşiminde kaJbul (buyurulmuş olan 11 . 7 . 1963 tarih ve 8 sayılı raporumu
zun, 140 sayılı Kanunun 9 ncu ımaddesine uyularak, Millet Meclisi Genel Kurulunun yüksek tas
viplerine sunulması kararlaştırılmış olduğumdan, işbu raporumuz (tanzim ve -takdim kılındı. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu (Başkanı 

Urfa 
V. Gerger 

jumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Aydıner 

Başkan V. 
Aydın 

R. özarda 

İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
S. Öner 

'Sözcü 
Edirne 

F. Giritlioğlu 

Bolu 
T. Çulha 

ıSamsun 
TL Kiper 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürhan 

M, Meclisi (S. Sayısı : 419 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L I S I S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 256 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5 /55; C. Senatosu 4 /29) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 251) 

T. G. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Gn. Md. 
Emeklilik §. Konu : Dilekçe Kanma Komisyonu 

Sayı : 115619 -23/8261 kararınfn düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 6853/54898 sıra (numıarasmdaki 
Kâmi Akman'a ait 256 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 6 nci maddesindeki sarahat gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 
eyliyen, Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 «ayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk «dilen memurların bu kararlar »aleyhine hiçbir suretle kaza mercile
rine başvuramıyacakları mezikûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 
6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle <bu kabil muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş 
bulunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin (görülen lüzum ve zaruretin ob
jektif 'hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebi
leceği ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulun
ması ve infazının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı; 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik 
maaş farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tututaası ıgibi başlıibaşma ve ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki (bu (cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan 
Karma Komisyon kararlarının infazı yoluna 'gidildikten sonra ımevzuubahsolalbileceği ve bu tak
dirde ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine 
dâhil mevaddan bulunduğu cihetle, 

İşbu kararın düzeltilmesi arz ve riea olunur. 

418 



— 2 — 
(256 Sayılı Karar) 

6853/54898,- 7 . 9 . 1961 — (KÂMÎ AKMAN) — Hükümet caddesi No.: 55 — Kartal - İSTAN
BUL. 

(Dilekçenin konusu: 3 ncü Kolordu Kumandam iken, 9 subay hâdisesi ile ilgili olduğu zan ve 
telâkki edilerek, 1958 senesinde alelacele, birkaç saat içerisinde vazifesinden alınıp bidayeten Kay-
seri'ye nakil, oradan da tamamen, siyasi maksat ve keyfî bir hareketle re'sen emekliye sevk edildiğin
den, 40 yıllık fiilî ordu hizmetinin, sicilleri ile müeyyit bulunduğu üzere, başarılı ve müspet geçmiş, 
ilmî, idari ve ahlâki hiçbir kusuru bulunmamış ve Tümgenerallik rütbesinde iken 1957 yılı Ağusto
sunda Kolordu Kumandanlığına tâyin kılınmış ve bu hizmette ancak 5 ay vazife görmüş olmasına 
ve sicil talimatı hükümlerine tevfikan hakkında (Müddet bakımından) menfi bir sicil düzenlenme
si dahi gayrimümkün bulunduğuna göre, mezkûr tasarrufun tamamen sebepsiz ve kanunsuz oldu
ğundan bahis ve şikâyetle, halen rütbesinin yaş haddini idrak etmiş bulunması sebebi ile orduda 
tekrar vazifeye alınması mümkün değil ise de, eğer orduda kalmış olsa idi gerek ihraz etmiş olacağı 
Orgenerallik rütbesinden ve gerekse bu rütbeye ve bilâhara yürürlüğe giren kanunlara göre iktisa-
betmiş bulunacağı, emekli aylığı gibi, mahrum kaldığı hak ve menfaatlerin, dolay isiyle uğradığı mağ
duriyetin bertaraf edilmesi için hakkındaki bu emeklilik işleminin kaldırılması ve 42 sayılı Kanuna 
uyularak emekliye sevk ve ircaı isteğine dairdir.) 

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin 5434 sayılı Kanunun 39 ncu madde
sinin (b) fıkrası gereğince 29 Ocak 1958 tarihinde, görülen lüzum üzerine re'sen emekliye sevk 
edilmiş bulunulduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü: Bir hukuk devletinde; bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve 
yukarda yazılı hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan, takdir hakkının istima
linde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik; kıdem ve terfi gibi bilcümle memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının 
bu haksız tasarrufu tesis eden idarece istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir tasarruf 
tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar 
verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

256 26 . 4 . 1963 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 418 ) 



— 3 — 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 7 11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Halkkınidalki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bulun
muş olan Kâmili Alkmtan'ın ıbu şikâyetti ile ilgili olanak verilmiş, olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/2616 sıayılı Karana Maliye ©abanı Feriıd Mıelien Site 
îıstanibull Milletvekilli Coşkun Kırca 'taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mudidesMn (b) 
fıkrasm'a uyularak yapılan ömekîiiliiık işlemlerinde objektif esas'lara uyarlık bulunmaım'ası halinde 
Komisyonca, 'ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi 'gerektiği, ziilkrolunan kanarların 
iste; kıdem terfi ve emekli aylığının mıalhfuz tututanası gibi her biri 'ayrı ayrı ve idari makamların, 
idari yargının yetiki ve .takdirime bağlı ve ancak Meclislerim tasdikinden, .göçtükten sonra ' kesim-
leşeıcek olan Köimülsyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı 'da kapsadığı, bu hakıım-
dan 140 sayılı Kanunun 5 inici mııaddesinün sarahatine ve Anayasianm kuvvetler :ayrılığı ilkesinle 
aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzıeltillımesi iktiza ettiği !b'eliiırtillmeik sureitiyle süresi içimde 
itirazda bulunulmuş olduğumdan zikroilunan dosya Komisyonumuzun 4 . 7 . 1'963 tarihli toplan
tısında tekrar fecelendÜ. 

Komisyonumuzca dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün me
muriyet halk ve menfaatlerimin telâfisi karar altına alımmış ve bu hususlar v'âlkı itirazda da be
lirtildiği 'gibi sonradan dıdare ile dilekçji arasmdiahusule gelecek ayrı 'ayrı ilhtilâf konusu teşkil ede
ceğinden daha evveliden bu ihtilâfları (haille matuf kanar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri 

>ile mümkün görülememiş ve nitekim müt'aiakıp dosya'llarm tetkikinde Kurulumuz bu hukukî ci
heti nazara alarak eski görüşünden vazgeçmiş anealk 'emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kai
delerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu ilptial etmeyi; feaibul eylemiş olmakla di
lekçimin emeklilik muamel'eıslitnin iptalime ve idarece üttihaz edilecek yenjj. bir tasarrufa kadar emek
lilik maaşının mahfuz tutulmak su'ret'iyle eski kararın bu sunetile Vitaıshihiıne oy birliğiyle karar 
verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine ıgöre Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. -

Dilekçe' Karma Komisyonu Kâtip Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Başkanı Kütahya A. F. Ak H. Aydmer 

Urfa O. C. Erkut 1 
V. Gerger 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. îlkuçan 

imzada bulunamadı 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlu \ K. özcan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 418 ) 



Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No 

M. M. 5/55 
13 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına " 

Vâki itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 9 . 1963 
günM 104 ncü Birleşiminde kaJbul fbuyurulmuş olan 11 . 7 . 1963 tarih ve 7 sayılı raporumu
zun, 140 sayılı Kanunun 9 neu maddesine uyularak, Millet Meclisi Genel Kurulunun yüksek tas
viplerine sunulması kararlaştırılmış olduğunidan, işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu (Başkanı B;aşkan V. ISözcü 

Urfa Aydın Bıdirne Zonguldak 
V. Gerger B. özarda F. Giritlioğlu A. F. Ak 

Cumhurbaşkanınca ıS. Ü. İsparta 
H. Aydmer L. Başaran 

Bolu 
T. Çulha 

Konya 
A. Gürkan 

Siirt 
8. Ömer 

iSamsun 
H. Kiper 

M. Meclisi ( S . Sayısı : 4 IS ) 



Dönem : 1 / I "f 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 1 I 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 254 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5 /44; C. Senatosu 4 /27 ) 

<Not : C. Senaitosu S. Sayısı : 249) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 2963 
Bütçe ve Malı 

Kontrol Genel Md. 
EmekHIik Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8263 kararlarının düzeltilmesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 2351/2351 6131/53345 sıra numa-
rasındaki Cemal Feyman'a ait 254 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

C. Kırca F. Melen 
İstanbul Milletvekili Malive Bakanı 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını 
kabul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsıiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum üze
rine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar «leyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden '6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Millet Mecli
sine vâki müracaatların Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunmasına 
nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif hukuk 
kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu 
dptal kararının da katiyet kasbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının 
ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı; 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşınaı ve ayrı ayrı birer hukuki 
konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma Ko
misyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileeeği ve bu takdirde ise her 
konumun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil mevaddan 
bulunduğu cihetle, 

îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 



— 2 — 
'' (254 sayılı Karar) 

0351/2361, ı&m,/5®3m - 16 . 8 . 196)1 - ('GEıMAL REYtMAN) Yenimahalle Coşkun sokak No. 88 -
ANKARA. 

(Dilekçenin özü : DDY XIII ncü Şube Müdürü iken 1957 yılında 5434 sayılı Kanunun 38/b 
maddesine göre yapılan re'sen emekliye sevk muamelesinin haksız olduğundan bahsile iptali talebin
den ibarettir.) 

Bakanlık yazısında : Hizmet müddeti 32 sene 7 ay 25 güne baliğ olduğundan emekliye sevk 
edilmiş olduğu bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî tasarrufların velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetlerinin. 
yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre, hakkındaki işlemde kanuni ve 
muhik hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, İadem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının 
bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir 
tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile- karar 
verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

254 26 . 4 . 1963: 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 4.17 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bilekçe Kar. Kom. Rapor No: 5 11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bulunmuş 
olan Cemal Peyman'ın bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/254 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen 
ile İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
(b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması ha
linde komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan karar
ların ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makam
ların, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra ke
sinleşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı, bu ba
kımdan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine 
aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde iti
razda bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında 
tekrar incelendi. ; 

Komisyonumuzca dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve ıterfi gibi bütün memuri
yet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtildiği 
gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden 
daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün 
görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara ala
rak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun gör
mediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik mu
amelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz 
tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine su
nulmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı Kâtip 

Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak II. Aydmer x 

Ankara Bolu Konya Antalya 
İV. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. llkuçan 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir Ağrı 
/ / . Oğuzbeyoğlu K. özcan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 417 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. 5 

M. M. 5/44 
13.9 .1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet 'Senatosu Genel Kurulunun 22. 8 .1963 gün
lü 100 ncü Birleşiminde kaJbuil huyurulmuş olan 11. 7 .1963 tarih ve 5 sayıllı raporumuzun, 140 
sayıllı Kanunun '9 ncu maddesine uyularak, Millet Meclisi Genel Kurulunun Yüksek tasvipleri
ne sunulması kararlaştırılmış olduğundan, işbu raporumuz1; tanzim ve takdim kılındı. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başikanı 

Urfa 
V. Gerger 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
II. Adıner 

©.aşıkanVekili 
Aydın 

B. özarda 

İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
8. öner 

ıSÖZCÜ 

Edirne 
F. Giritlioğlu 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kiper 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürkan 

' 

M. Meclisi (S. Sayısı : 417 ) 



Dönem : 1 
Toplanla : 2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Maliye Bakam Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 , 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 255 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5 /56; C. Senatosu 4 /28 ) 

<İN"ot : C. Senatosu S. Sayısı : 250) 

17 . 6 . 1963 

Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 
kararının düzeltilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 6187/53507 S. numarasındaki Esat 
Sabit Şibaya ait 255 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısdyle itiraz ediyoruz. 

tstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
V. Kırca F. Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 
eyliyen Anayasa muvacehesinde veril'en karar salâhiyetsıiz ve hukuki mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum üze
rine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhinde hiçbir suretle kaza mercilerine 
başvua*amıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet Mecli
sine vâki müracaatlerin Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunmasına 
nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif hukuk 
kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu 
iptal kararının da katiyet kasbetmesinin büyük,Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının 
ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı; 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşına ve ayrı ayrı birer hukukî 
konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma Ko
misyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileceği ve bu takdirde ise her 
konumun 'ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil mevaddan 
bulunduğu cihetle, 

tşbu kararın düzeltilmesi arz.ve rica olunur. 

46 

T. c: 
Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Malî 

Kontrol Genel Md. 
Sayı :115619 - 23/8262 



— 2 — 
(255 sayılı Karar) 

•6!1«7/5Q607 - 2!1 . 8 . 1961 (E'ScA'T âlAİBdlT ŞlBAY) KJavaMıcfere Güvenıevilier Güneş solk-aik No. 20. 
(Dilekçenin özü : Çalışma Bakanlığı Araştırma Kurulu Başkanı iken 1.9. 1958 tarihinde yapılan 

re 'sen emekliye sevk işleminin haksızlığından bahsile iptali talebinden ibarettir.) 

Çalışma Bakanlığı cevabi yazısında : 25 yılını ikmal ettiğinden emekliye sevk edilmiş bulun
duğu bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî tasarrufların velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre, hakkındaki işlemde kanuni ve 
muhik hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen .emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telafisi esbabının 
bu haksız tasarrufu teais eden Mare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir 
tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar 
verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

255 26 . 4 . 1963 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 416 ) 



Dilekge Karına Komisyonu raporu 

T. B. M: M. 
Dilekçe Kar. Kom Rapor No: 6 ' 11 . 7 . 196? 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet üe Yüksek Meclis Başkanlığına müraeaatte bulunmuş 
olan Esat Sabit Şibay'm bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/255 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen 
ile İstanbul Milletvekili Oogkun Kıroa taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 nou maddesinin 
(b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esâslara uyarlık bulunmaması ha
linde komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan karar
ların ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makam
ların, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra ke
sinleşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı, bu ba
kımdan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine 
aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde iti
razda bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında 
tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca dilekçinin ımaihrum kaldığı emeMilik kıdem ve terfi gibi bütün memuri
yet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtildiği 
gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden 
daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün 
görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara ala
rak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun gör
mediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik mu
amelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarnıfa kadar emeklilik maaşının mahfuz 
tutulmak suretiyle eski kararın bu% suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu (rene! Kurulunun tasviplerine su
nulmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı Kâtip 
•Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Aydmer 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkcm A. Çakmak A. Gürkan M. llkuçan 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

M. Meçini (S. Sayısı : 416 ) 



— 4 — 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bilekçe Kd/r. Kom. Rapor No. 6 

M. M. 5/56 
13.9 .1963 

,; r Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına . 
: 'Vâki' itiraz üzerine düzenlenmiş olup "Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3.9.1963 günlü 
104 ncü Bırlepmiride : kabul buyurulmuş o'lan 11. 7.1963 tarih ye 6 sayılı raporumuzun, 140 

' sayılla Kanunun 9 ncu maddesine uyularak, Millet MecUisi Genel Kurulunmı Yüksek tâsvipleri-
ne sunulması kararlaştırılmış olduğundan, işbu raporumuz tanzim ve takdim'kılındı. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı . , 

- Urfa 
, V- Gerger 

Cuımhurbaşkauınca S.. Ü. 
//. Ay diner 

; " ; . ' ; ' • ; ' ^ - ' u ; " . ' 

; - , ! , ' • ' ' • . ' : • • • . 

Başıkanvelkili 
Aydın 

R. özarda 

tsparlta 
L. Başaran 

Siirt 
8. öner 

Sözcü 
Edirne 

F. Qiritlioğlu 

'. Bolu 
. T. Çulha 

Samsun. 
H. Kiper 

Zonguldak 
A.F.Ak 

Konya^ 
A. Gürkan 

! • ' • : : • ı • ' ' • • • ' • . 

M. Meclisi (S. Sayısı s 416 ) 



Dönem : 1 x / I E 
Toptaaıtı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 1 0 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 285 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meçlisi 5 /57; C Senatosu 4 /50) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 272) 

T. C. -
Maliye Bakanlığı 17 • 6* . 1963 
Bütçe ve Malî 

Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Konu: Dilekçe (Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8243 kararının düzeltilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 6169/53499 sıra numarasındaki 
A. Hulusi Ekermen'e ait 285 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
C. Kırca F. Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını 
kabul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsıiz ve hukuki mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı lyanıınun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet Mec
lisine vâki müracaatların Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunma
sına nazaran yalnız ittihaz okunan emeklilik işleminin görülen lüzum ve zaruretin objektif hukuk kaide
leri ile telifi mümkün görülemediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu iptal 
kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise 
münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, * ?-

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi ve terfie mütaallik maaş 
faklan ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi (başlıbaşma ve ayrı ayrı birer hu
kukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileceği ve bu takdirde ise 
her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil mevad-
dan bulunduğu cihetle, 

îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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(285 sayılı Karar) 

6169/53499 - 21 . 8 . 1961 (A. HULÛSÎ EKBRMEN) - Hisar Yeşil Türbe Dolaplı sokak No: 
4/1 - BURSA. 

(Arzuhal hulâsası : 3 . 9 . 1954 tarihli onayla Bursa Teknik Ziraat Müdürlüğünde Tarla Ziraat 
Mühendisi iken yapılan re'sen emekliye sevk işleminin usulsüzlüğünden bahsile iptali talebinden 
ibarettir.) ^ 

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Adı geçenin re'sen emekliye şevkini icabettirecek bir, du
rum mevcudolmadığı halde 3 . 9 . 1954 tarihli onayla re'sen emekliye sevk edilmiş olduğu bildi
rilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idari ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre hakkındaki işlemde kanuni ve 
muhik hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülmemiştir. Bu bakım
dan takdir* hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mah
rum kaldığı, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esba
bının bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni 
bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle karar 
verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

285 29 . 4 . 1963 

M. MeclM ( S. Sayısı : 415 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Rapor No: 28 

11.7.1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müraeaatte bulunmuş 
olan A. Hulusi Ekermen'e ait bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/285 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde 
komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zik^olunan kararların ise; 
kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, ida
ri yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşecek 
olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bu
lunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek, suretiyle süresi içinde itirazda bulu
nulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar in
celendi. 

Komisyonuımuzca dilielkçinin ımalhruım kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki iti
razda da belirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı 
ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf ka
rar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dos
yaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak 
emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu 
iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz 
edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu 
suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
ne göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Urfa 
V. Gerger 

Ankara 
N. Berkkan 

Kâtip 
Kütahya 

0. C. Erkut 

Bolu 
A. Çakmak 

Balıkesir 
H. Oğuzbeyoğlu 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Oürkan 

Ağrı 
K. özcan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
H. Aydıner 

Antalya 
M. llkuçan 

. - • 

M Mteltei (S. Bejm : 415 ) 



__ 4 — 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rap. No,: 28 

M. M. 5/57 
13 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenlenımiş olup Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 9 . 1963 
günlü 104 neü (Birleşimimde kabul Duyurulmuş olan 11 . 7 .'1963 tarih ve 28 sayılı raporumu
zun 140 sayılı Kanunun 9 ncu ımalddesine uyular-alk, Millet Meclisi Gene1! Kurulunun Yüksek 
tasviplerine ısunulmıası kararlaştırılmış olduğundan, işjbu.raporumuz 'tanzim ve'takdim kilimdi. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkam 

Urfa 
V. Gerger 

CiMnhurbaşikamnca S. 
H. Aydtner 

Ü. 

Başkan V. 
Aydın 

R. özarda 

İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
S. öner 

Sözcü 
Edirne 

F. Giritlioğlu 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kiper 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürhan 

M. .Meclisi ( S. Sayışı : 415 ) 



Dönem : 1 / 1 / 
Toplan* : 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. S a y ı s ı : 4 1 4 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ün, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun 31 . 5 . 1963 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5/58; C. Senatosu 4/49) 
(Not : Ö. Senatosu S. Sayısı : 271) 

T, C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 
Bütçe ve Malî < . ' ' . ' 

Kontrol Genel Md. 
Emeklilik , Konu ,: Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8-267 kararının düzeltilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 
31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 5817 - 5817/ 6164- 61545 53557 

sıra numarasındaki Kemal Baran'a ait 284 sayılıKaı ara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 
Gaziantep Milletvekili Maliye Bakam 

A. I. Göğüs F. Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 ne i maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını 
kabul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahdumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncıı maddesinin (h) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncıı maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Millet Mec
lisine vâki müracaatlerin Dilekçe komisyonları nen le.tkikı prensibolarak kabul olunmuş bulunma
sına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işlem i inin 'görülen lüzum ve zaruretini objektif hukuk 
kaideleri ile teltifi mümkün görülmediği takdirde an -ak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu iptal 
kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Mcelislerin, tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise 
münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve aıluıan emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması, gibi ' başlıbaşıma ve ayrı ayrı birer hu
kukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileeeği ve bu takdirde ise 
her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari ka#a mercileri yetkisine dâhil mevad-
dan bulunduğu cihetle, 

îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur, 



(284 sayılı Karar) 

5817/5817. (İİÖ4/()1545, /5:i557 - 20 . 12 . 19(52 (KEMAL BAKAN) -Karayolları 9. Bölge 92. Şu
b e d e k i - nİVAKlîAKIU. 

(Arzuhal hulâsası : Diyarbakır Belediyesi Yazı İşleri Müdürü iken yapılan re'sen emekliye sevk 
işleminin iptali talebinden ibarettir.) 

içişleri Bakanlığı mütalâasında : Adı geçenin 1.9.1955 tarihinde belediye encümenince keyfî 
ve politik sebeplere müsteniden emekliye sevk edildiğinin anlaşıldığı, halen yevmiyeli olarak vazi
feli bulunduğu Karayolları 9 ncu Bölgedeki mesaisinin dahi memnuniyet verici olduğu bildiril
miştir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idari ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre hakkındaki işlemde kanuni ve 
muhik hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülmemiştir. Bu bakım
dan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukuki, sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mah
rum kaldığı, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esba
bının bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni 
bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle karar 
verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

284 29 . 4 . 1963 

M. 'Mttlibi ( S. Sayısı .: 414 ) 



_ 3 - • 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Rapor No: 27 
11.7. 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bulunmuş 
olan Kemal Baran'a ait bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/284 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile 
Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde 
komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; 
kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, ida
ri yargmm yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşecek 
olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bu
lunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulu
nulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 .1963 tarihli toplantısında tekrar in
celendi. 

Komisyonumuzca dilelkçinan malhram kaldığı e'mlefeliiliık kıdem ve terfi gibti 'bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki iti
razda. da belirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı 
ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf ka
rar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dos
yaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak 
emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu 
iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz 
edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu 
suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun fl ncu maddesi
ne göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak ff. Aydtner 

Ankara 
İV. Berkkan 

Bol ıı 
A. Çakmak 

Balıkesir 
H. Oğuzbeyoğlu 

Konya 
A. Gürkan 

Ağrı 
K. özcan 

Antalya 
M. llkuçan 

M. Meclisi - ( S. Sayısı : 414 ; 



Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Düekçe Kar. Kom. Rap. No : 27 

M. M. 5/58 
13 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenlenımiş olup Cumhuriyet ıSenatosu Genel Kurulunun 3 . 9 . 1963 
günlü 104 neti Birleşiminde kabul buyuruülmuş olan 11 . 7 .1963 tarih ve 27 sayılı raporumu
zun 140 «sayılı Kanunun 9 ncu malddesine uyularalk, Millet Meclisi Genel Kuruilunun Yüksek 
tasviplerine sunulmıası kararlaştırılmış olduğundan, işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu (Başkanı 

Urtfa 
V. Gerger 

Cumhurbaşkanınca 'S. Ü 
H. Aydıner 

» • . 

Başkan V. 
Aydın 

R. özardç, 

İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
S. öner 

Sözcü 
Edirne 

F. Oiritlioğlu 

Bolu 
T. ÇvXha 

Samsun 
H. Kiper 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. CHirkan 

mtmUm 

M. Mecliöi ( S. tiayısı : 414 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Maliye Bakam Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 283 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5/59; C. Senatosu 4/48) 

(Kot : 0. Senatosu S. Sayısı : 270) 

T. G. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 , 
Bütçe ve Malî 

Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Konu: Diilekçe Karma Komisyonu 

Sayı :115619 - 23/8244' kararının düzeltilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 6176/53552 sıra numarasmdaki 
(adı ve soyadı yoktur) Feridun Pınar'a ait 283 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle iti-
raz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
C. Kırca F. Melen 

Sebepler : 
1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını 

kabul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 
2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 

üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet Mec
lisine. vâki müracaatlerin Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunma
sına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin görülen lüzum ve zaruretin objektif hukuk kaide
leri ile telifi mümkün görülemediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu iptal 
kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise 
münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alınan emeklilik maşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer hu
kukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileceği ve bu takdirde ise 
her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil mevad-
dan bulunduğu cihetle, 

îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 

413 



• _ 2 — 

(283 sayılı Karar) 

0176/53552 - 2.1 . 8 . 1961 FERİDUN PINAR Kartaltepe Filiz sokak No : 9 Balkırköy - İSTAN
BUL 

(Arzuhal hulâsası : 6 . 5 .1957 tarihinde DDY. Sivas İşletmesinde hareket müfettişi iken ya
pılan .re'sen emekliye sevk işleminin usulsüzlüğünden bahsile iptali talebinden ibarettir.)' 

Ulaştırma Bakanlığı mütalâasında : Teftiş vazifesini ihmal ettiğinden ve sıhhi durumu dola-
yısiyle de hizmetinden istifade edilemediğinden re'sen emekliye sevk edilmiş olduğu bildirilmiş
tir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukuki tasarrufların, velev takdir hakkı
na taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmet
lerinin yararına bulunması zaruri ve idari ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre hakkındaki işlemde kanuni ve 
muhik hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülmemiştir. Bu ba
kından takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesine zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mah
rum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esba
bının bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda 
yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiy
le karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

283 29 . 4 . 1963 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 413" ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor-No. : 26 11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ille Yüksek Meclis 'Başkanlığına 'înüraeaatte bulun
muş olan Feridun Pınar 'a aiit Ibu şikâyeti üe ilgili olaraik verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftallık 'Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 9'ö3/283 sayılı Karara 'Maliye. Balkanı Ferid Me
len ile Gaziantep Milletvekili Ali İhsan. Göğüs taraflarından, '5434 sayılı Kanunun 39 ncu 'mad
desinin (b) fıkrasına, uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarllk bulün-
mamıası halinde komisyonca, ancalk; bu tasarrufların iptali ile İktifa edilmesi gerelktiği, zükrolu-
nan kararlanın i&e; kıdem terfi ve .'emekli aylığının maıhfuz tutulması 'gibi her Ibİri ayrı ayrı 
ve idari makamların, idari yargının yetki ve takdirine 'bağlı ve ancak 'Mecliısllerin 'tasdikimden 
geçtikten sonra, kesinleşecek olan Komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı 
<la ikapsadığı bu bakımdan. 140 sayılı Kanunun 5 mci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuv
vetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek 
suretiyle süresi içinde itirazda bulunullmuş olduğundan zikrölunan dosya Komisyonumuzun 
4 . 7 . 19103 tarihli toplantısında tekrar incelendi, 

Komisyonumuzca dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün me
muriyet halk ve menfaatlerinln telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da 'be
lirtildiği gibi' sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ihtilâf 'konusu teşkil ede
ceğinden daha evveliden bu ihtilâfları 'haille mâUıf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri 
ile mümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyalların tetkikinde Kurulumuz ibu hukukî ci
heti navara alarak eski ıgörüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kai
delerine uygun görmediği taJkdird'e yalnız bu tasarrufu iptali etmeyi kabul eylemiş olmakla dilek
çinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emek
lilik maaşının maıhfuz tutulmak 'suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar 
verilmekle işjbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ucu maddesine 'göre Cumhuriyet Senatosu de
ne! Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu Sözcü 
Başkanı Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Urfa O. C. Erkut A. F. Ak H. Aydmer 
V. Gerger 
Ankara Bolu Konya Antalya 

N. Berkkan A. Çakmak A. Gürhan M. îlkuçan 

Balıkesir 
H. Oğuzbeyoğlu 

Ağrı 
K. özcan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 413 ) 



Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M, 
Dilekçe Kar. Kom. Rap. No 

M. M. 5/59 
26 13 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenlenimiş olup Cumhuriyet (Senatosu Genel Kurulunun 3 . 9 . 1963 
günlü 104 neü OBirlesiminıde kabul buyuruiBmuş, olan 11 . 7 . 1963 tarih ve 26 sayılı raporumu
zun 140 sayılı Kamunun 9 ncu 'maddesine uyularalk, Millet Meclisi Genel (Kurulunun Yüksek 
tasviplerine ısunulimıası kararlaştırılmış olduğumdan, işjbu raporumuz tanzim ve takdim kilimdi. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu (Başkanı Başkan V. Sözcü. 

Urfa Aydın Edime Zonguldak 
V. Gerger R. özarda F. Giritlioğlu A. F. Ak 

üııımJhurbajşJkanınca S. Ü. 
H. Aydıner 

İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
8. öner 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kiper 

Konya 
A. Gürkan 

M. Meclisi ( S. Sayıaı : 413 ) 



Dönem : İ 
Toplantı : 2 M I L L E T M E C L 1 S İ S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüsün) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun 31 . 5 . 1963 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5/60; C. Senatosu 4/47) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 260) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 
Bütçe ve Malî 

Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Dilekçe Karma Komisyonu kara-

Sayı: 115619 - 23/8245 rının düzeltilmesi H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 6166/61543 sıra numarasmdaki 
Vasfi Altan'a ait 282 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

Gaziantep Milletvekili Maliye Bakanı 
A. t. Göğüs F. Melen 

Sebepler : 

1; Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını 
kabul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet Mec
lisine vâki müracaatlerin Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunma
sına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin görülen lüzum ve zaruretin objektif kaide
leri ile telifi mümkün görülemediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edüebileceği ve bu iptal 
kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise 
münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbagına ve ayrı ayrı birer hu
kukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileceği ve bu takdirde ise 
her konumun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil mevad-
dan bulunduğu cihetle» 

îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur, 
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(282 sayılı Karar) 

6253/53697 6166/Ö1543 - 23 . 8 . 1961 (VASFİ ALTAN) 1647 nci sokak No : 9 Bayraklı - tzmdr 

(Arzuhal hulâsası : İzmir PTT. Yedek Şefi iken 6.5. 1955 tarihinde yapılan re'sen emekli
ye sevk işleminin "usulsüzlüğünden bahsile kararın iptali talebinden ibarettir.) 

Ulaştırma Bakanlığı emekliye sevk sebebi hakkında mütalâa beyan etmemiştir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkı
na taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmet
lerinin yararına bulunması zaruri ve idari ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre hakkındaki işlemde kanuni ve 
muhük hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülmemiştir. Bu ba
kımdan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesine zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mah
rum kaldığı emeklilik, kııdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esba
bının bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda 
yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiy
le karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

282 29 . 4 . 1963 

İL Meclisi (S. Sayısı : 412) 



Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 25 11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işlemimden şikâyet ile Yüksek Meclis (Başkanlığına müraeaatte bulun
muş. olan Vastfİ Altan'a bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş iolup 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 9'03/28'2 sayılı Karara Maliye BaJkanı F>erid Me
len ile Gaziantep Milletvekili Ali î'hsan Göğüs taraflarından, 5434 sayılı Kanunim 39 ncu mad-
desihin (jb) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik .işlemlerinde objektif 'esaslara uyarlık bulün-

- maması kailinde komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolu-
nan kararlanın ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması <gi'bi 'her Ibüri ;ayrı ayrı 
ve idari makamların, idari yargının yeltki ye 'takdirine 'bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden 
geç/tikten sonra kesinleşecek olan Komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı 
da (kapsadığı bu hakımdan 140 sayılı Kanunun 5 ncİ m'addesilriin s'aralhatine ve Anayasanın kuv
vetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş oldukları 'Cİlhetile düzeltilmesi iktiza ©ttiği bellirtiil'melk 
suretiyle süresi içinde itirazda bulunullmuş olduğundan ızükrolunan dosya Komisyonumuzun 
4 . 7 . 1903 tarilhli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kulem ve terfi gibi bütün me-
rumiyet ıhak ve menfaatlerinin telâfisi kar'ar altına alınmış ve İm hususlar vâki itirazda da be
lirtildiği .ğilhi sonradan idare ile dilekçi 'arasında ihusule gelecek ayrı ihtilâf konusu teşkil ede
ceğinden daha cvvellclieın hu ihtilâfları haille matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri 
İle mümkün görülememiş ve nitekim .mıütaalkıp dosyaların tetkikinde Kurulumuz ıbu hukukî ci
heti nazara alaraik eski ıgörüşünden vazgeçmiş ancak emelklilik tasarrulfunu objektif Ihukuk ikfaii-
delerine uygun görmediği taikdirde yalnız hu tasarrufu iptali ötmeyi kabul eylemiş olmakla dilek
çinin emeklilik muamelesinin ip'taline ve (idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emek
lilik maaşının mdhfuz tutulmak suretiyle 'eski kararın hu suretle tashihine oy birliğiyle kar'ar 
verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinle 'göre Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu] Kâtip Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Başkanı Kütalhya A. F. Ak H. Ay diner 

Urfa O. C. Erkut 
V. Gerger 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. îlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

M. Meclisi (S. Sayım : 412) 



- 4 -
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rap. No 

M. M. 5/60 
25 13 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 9 . 1963 
günlü 104 ncü Birleşiminde kabul buyurulmuş olan 11 . 7 . 1963 tarih ve 125 sayılı raporumu
zun 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularaik, Millet Meclisi Genel Kurulunun Yüksek 
tasviplerine ısünulımıası kararlaştırılmış olduğundan, iş/bu raporumuz tanzim ve (takdim kılındı. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu (Başkanı 

Urfa 
V. Gerger 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Aydıner 

Başkan V. 
Aydın 

R. özarda 

İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
S. öner 

Sözcü 
Edirne 

F. Giritlioğlu 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kiper 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürkan 

M. fieclİBİ' (S. Sayım : 412) 



M İ L L E T M E C L İ S İ S Sayısı 4 1 I 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 281 sayılı Kararın Genel. Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5 /61 ; C. Senatosu 4 /46) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 268) 

T. C. 
MaMye Bakanlığı 17 , 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Konu : Dilekçe, Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8246 kararının düzeltilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlıgina 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 6054/39423 sıra numarasındaki Sü
leyman Sim Türközü'ne ait 281 sayılı karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

istanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
C. Kırca F. Melen 

Sebepler : 
1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 

eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyeıtsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 
2. '5434 sayılı Kanunun 39 ııcu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum üze

rine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiç bir suretle kaza mercilerine 
basvuraamyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden l6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet Meclisine 
vâki müracaatların Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunmasına na
zaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin görülen lüzum ve zarurettin objektif hukuk kaideleri 
ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu iptal kararının 
da katiyet kesbetmesinin büyük meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise münhasıran 
idareye ait takdirî bir vazife olacağı; 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alınan emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer hu
kuki konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildilkten sonra mevzuubahsolabileceği ve bu takdirde ise her 
konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil mevaddaa 
bulunduğu cihetle, -

işbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 

Dönem : 1 
Toplantı : 2 



— 2 — 
(281 sayıh Karar) 

5918/52645, 6054/39423 - 8 . 8 . 1961 (SÜLEYMAN SIRRI TÜRKÖZÜ) - Yenimahalle İstanbul 
caddesi Türközü sokak No: 2 - İLGAZ. 

(Dilekçi : 1950 yılında, İlgaz'ın Bucura köyünde Başöğretmen iken yapılacak seçimler için koy e 
gelen ve okulu ziyaret eden Halk Partili adaylara kahve ikram etmiş bulunmasından kendisine hu
sumet besliyen Demokrat Parti mensuplarının vâki tesirleri ile, 60 liraya olan terfiinin yapıldığı ve 
kadro temininde gönderileceği dahi kendisine tebliğ edilmiş bulunulduğu halde, talimat ile gönde
rilen bir müfettişin kendisi hakkında verdiği orta rapora dayanılarak 1952 yılında, henüz 48 yaşın
da iken, re'sen emekliye sevk olunup mağdur edilmiş bulunulduğundan bahsile; 32 yıllık başarılı ge
çen öğretmenliğinin 11 - 12 yılı içerisinde muntazaman terfi görmüş ve 9 çocuk babası bir kimse 
olduğu nazara alınmadan uğratıldığı ve bu mağduriyetin iadei memuriyet ettirilmek suretiyle gideril
mesini buna imkân görülemediği takdirde, terfii kadrosuzluk yüzünden yapılamamış bulunduğu ci
hetle bir karar veya bir kanunu mahsusla emekli aylığının 60 lira üzerinden ıslah edilmesini iste
mektedir.) 

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin, îl Millî Eğitim Disiplin Kurulunun 
22 . 2 . 1952 tarih ve 81 sayılı kararı ile 30 hizmet yılını doldurmuş bulunması ve iki müfettiş 
tarafından yapılan teftiş sonunda orta rapor almış bulunması mucip sebebiyle, ilgili valiliğin tek
lif yazısı üzerine durumu Bakanlık Müdürler Komisyonunca da incelenerek 5434 sayılı Kanunun 
39 ncu maddesinin (b) fıkrası gereğince emekliye sevk edilmiş bulunulduğu 22 . 2 . 1960 ta tek
rar mesleke ahnması hakkındaki dilekçesi üzerine durumunun Bakanlık inceleme Komisyonunda 
tetkik edilip particilik mülâhazası ile emekliye sevk edildiği hakkında dosyasında bir kayda ras-
lanmadığı, halen 59 yaşında ve hizmetinden istifade edilemiyeceği kanaati ile, 8 yıl önce emekli
ye sevk edilmiş olduğundan tekrar mesleke alınmasında bir fayda mülâhaza olunmıyarak duru
mun kendisine bildirilmiş olduğu belirtilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle tasarrufların, objektif ölçü ve esaslara, 
maddi vakıa ve delillere uygun ve kamu hizmetlerinin yararına bulunması zaruri ve idare huku
ku esaslarındandır. incelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde bilhassa, emek
liye sevk tarihindeki yaş durumu itibariyle kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukarda işaret olu
nan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının kullanılmasında da 
keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mah
rum kaldığı, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esba
bının bu haksız tasarrufu tesis kılan idarece istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir ta
sarruf tesis kıhnıncaya kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy 
birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

281 29 . 4 . 1963 

M. Meclisi (S, Sayıaı : 411) 



— 3 — ' 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B.M.M. 
Bilekçe Karma Komisyonu 11 . 7 . 1963 

Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 21 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ille Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bulun-
ım<u§ olan Süleyman Sırrı ITürközü'ne bu şikâyeti ile ilgili olaralk verillmiş olup 31 . 5 . 1903 tarihli 
Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanmış 'bulunan 9'03/281 sayılı .Karara Maliye (Balkana T^erid 'Me
len ile Gaziantep Milletvekili Ali İhsan ööğüş taraflarından, '5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad-
desiriin (b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif 'esaslara uyarlık hulun-
mamıası halimde komisyonca, ancalk; bu tasarrufların iptali ile iktifa edfilmesi gerektiği, zikrolu-
iı'an kararlanın ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her Ibiri ayrı ayrı 
ve idari nnalk^mliarın, idari yargının yeltiki ve takdirine hağlı ve amcaık Meclislerin tasdükımden 
geçtikten -sonra kesinleşecek olan Komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususaltı 
da kapsadığı bu bakımdan 140 sayılı Kanunun 5 nc'i m'addesinin sarahatime ve Anıayasanm kuv
vetler ayrılığı ilkeline aykırı bulunmuş oldukları oilhetle düzeltilmesi iktiza ettiği heilirtiılm'ek 
suretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş okluğundan zikroluınan dosya Komilsyonumuzun 
4 . 7 . 19'63 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün mah
rumiyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karton* altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazıda da be
lirtildiği ,gihıi] sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ihtilâf konusu teşkil ede
ceğinden daha evveliden bu .ihtilâfları halle matuf 'karar ittihazı 140 sayılı Kantonun hükümleri 
ile mümkün ıgörülemeımiş ve nitekim mütaakıp 'dosyaların tetkikinde Kurulumuz hu hukukî ci
heti nazara alarak eskil ıgörüşüırden vazgeçmiş 'ancak emeklilik tasarrufunu öhjektilf hukuk kai
delerine uygun (görmediği takdirde yalnız 'bu tasarrufu dıptaJL etmeyi kalbul eylemiş olmakla dilek
çinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni hir tasarrufa kadar emek
lilik maaşının mahfuz tutulmak ısureıtiyle eski: kararın bu suretle tashihine oy 'birliğiyle karar 
verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maıddesine g*öre Cumhuriyet Sematosu Ge
nel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur-. 

Dilekçe Karma Komisyonu: Kâtip . Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Başkanı Kütahya A. F. Ak . H. Ay diner 

Urfa O. C. Erkut 
V. Gerger 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. llkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

M. Meclisi (S, Sayısı ; 411) 



Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Rapor No: 24 
M. M. 61 

13.9. 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 9 . 1963 gün
lü 104 neü Birleşiminde kabul bııyurulmuş olan 11 . 7 . 1963 tarih ve 24 sayılı raporumuzun 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak, Millet Meclisi Genel Kurulunun yüksek tasviple
rine sunulması kararlaştırılmış olduğundan, işbu raporumuz' tanzim ve takdim kılındı. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Başkanvekili Sözcü 
Urfa Aydın Edirne Zonguldak 

V. Gerger R. özarda F. Oiritlioğlu A. F. Ak 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
/ / . Aydıner 

İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
8. öner 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kiper 

Konya 
A. Gürkan 

• < » » • 

M.. Meclis C& Sayısı ı Ul) 



Dönem : 1 
Toplantı: 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. S a y ı s ı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 , 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 280 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5 /62 ; C. Senatosu 4 / 4 5 ) 

{Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 287) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619-23/8266 kararının düzeltilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 173/3355 sıra numarasmdaki Ah
met Fevzi Sargm'a ait ittihaz olunan 280 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz edi
yoruz. 

istanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
C. Kırca F. Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 
eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve mesnetten mahrumdur. 

2. Bağlı bulundukları teşkilât emrine alınmak suretiyle vazifeden uzaklaştırılanların bu mua
meleyi tatbik eden idare ve şahıslar aleyhinde hiçbir idari ve adlî kaza merciine başvuramıya-
cağı 6435 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler 
için Büyük Millet Meclisine vâki müracaatların Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolarak 
kabul olunmuş buluıımasın'a nazaran yalnız ittihaz olunan bakanlık emrine alınma muamelesinin 
görülen lüzum ve zaruretin objektif hukuk kaideleriyle telifi mümkün (görülmediği takdirde 
ancak bu muamele ile bunun neticesinde hadis olan emekliye sevk işleminin iptal olunabileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesb etmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve 
infazının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer* hu
kukî konu olan mevzuları Ida kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzııubahsolabileceği ve bu takdirde ise her 
konunun ayrı, ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil mevaddan 
bulunduğu cihetle, 

İşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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(280 sayılı .Karar) 

173/3355 ; 12 . 7 . 1960 (AHMET. FEVZÎ SARGIN) - T. P. A. O. Bölge İşletme Müdürlüğün
de Puvantör - BATMAN. 

(Dilekçi : 1926 yılından 24 . 5 . 1955 tarihine kadar çalışmış olduğu Keçiborlu Belediyesindeki 
hizmetinden Belediye Reisliğine gelen mahallî Demokrat Parti Başkanı Seyfullah Uğurlu tarafın
dan, mücerret partizan bir maksatla ve keyfî bir şekilde 6435 sayılı Kanuna istinaden uzaklaştırıl
mış bulunulduğundan bahis ve şikâyet ederek iadei memuriyet ettirilmesini istemektedir.) 

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : 6435 sayılı Kanuna uyularak vazifesine nihayet veril
miş olan mumaileyhin bu belediyede münhal bir kadro olmadığı için tekrar tâyininin mümkün 
olamıyacağı bildirilmektedir. 

Bir sureti dosyada bulunan 24 . 12 . 1955 tarihli Belediye Encümeni kararında ve Başkanlık 
yazısında : Başarısız, yapılan ikaz ve ihtarlara rağmen devamsız, siyasi cereyan ve dedikodulara 
karışmış olduğu ve bu sebeplerle işten uzaklaştırıldığı zikrolunmaktadır. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî tasarrufların velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa, ve delillere uygun ve kamu yararına bu
lunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosyaya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde, kanuni ve muhik hiçbir se
bep ve yukarda yazılı hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının 
istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldınlmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının 
bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir 
tasarruf tesis kılınmcaya kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna üye
den Ahmet Çakmak'm çekinser oyuna karşı ekseriyetle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

280 29 . 4 . 1963 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 410 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom, Rapor No. : 23 11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek! Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden gilkâyet ille Yüköeik Mecliis Başkanlığına tmüraeaatte bulun
muş olan Ahmet Fevzi Sargın 'ıın bu şikâyeti ille ilgili olaraJk verilmiş olup ı3ıl . '5 . 1963 tarihli 
Hal tattık Kaîiar 'Cetveli: ile yayınlanmiş bulunan 903/280 sayılı Karara Mıaliye [Balkanı Feriıd Me
len ile Öıazİanıtep Milletvekili Ali İhsan Goğü§ taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad-
desüriin (b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik îışİernlerinıde objektif esaslara uyarlık bulun
maması hainde komisyönea, .anealk; bu tasarrufların itptaİi ile iktdtEa «'ölilmesi gerelktiği, zikrolu-
nan kanarların ise; kıdem terfi ve emekli aylığınım mahfuz tutulması git)! her Ibiiri .ayrı ayrı 
ve idari makamların, idari yargının yellki ve takdirine 'bağlı ve ancak fMeelMeritn tiasdlikmden 
geçtikte*! sonr,a kesinleşecek olan Komisyon kararlarının ünfazı sırasında ele alınacak hususatı 
da (kapsadığı bu bakımdan 140 siayılı Kaiıunun 5 nei maddesinin sarahatime ve Anayasanın kuv
vetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş oldukları dlhe t̂le düzeltilmesi iktiza ötıtiği helirtilm/eik 
suretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş olduğundan ziikroluman dosya Komisyonumuzun 
4 . 7 . 1903 tarihli toplantısında teterar incelendi. 

Komlisyonumuzcıa verilen dlilefeçinlin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve tertö. 'gilbıi! bütün mıah-
ruımiyeıt bak ve menf aa'tierilnin telâfisi karar altına alınmış ve bu (hususlar vâki itirazda da he-
lirtildiği .gübd! sonradan idare ile düttıefeçi arasında husulegedeteek ayrı ihtilâf feonusu teşkil ede
ceğinden dalha «evveliden bu ohtil'âfları halle m'âtulf karfar üttilhazı 140 sayılı Kanunun hükümleri 
5He mümkün (görülememiş ve nitekim mütaalkıp dosyaların tetkikinde Kurulumuz ibu hukukî ci
hetli nazara alaır'ak eskil ıgörüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kai
delerine uygun ıgörmedliği takdirde yalnız bu tasarruru iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilek
çinin emeklilik muamelesinin iptalinle ve idarece ittihaz edilecek yeni 'bir "tasarrufa kadar emek
lilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle 'eski' kararın bu suretle 'tashihine oy birliğiyle 'karar 
verlilmelkle islra raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine ıgöre Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu Kâtip Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Başkanı Kütahya A. F. Ak H. Aydtner 

Urfa " O. C. Erkut 
V. Gerger 

Ankara Bolu Konya Antalya 
İV". Berkkan ' A. Çakmak A. Gürkan M. *llkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 410 ) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Rapor No: 23 
M. M. 5/62 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

13.9. 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 9 . 1963 gün
lü 104 ncü Birleşiminde kabul buyurulmuş olan 11 . 7 . 1963 tarih ve 23 sayılı raporumuzun 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak, Millet Meclisi Genel Kurulunun yüksek tasviple
rine sunulması kararlaştırılmış olduğundan, işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Başkanvekili Sözcü 
Urfa Aydın Edirne Zonguldak 

V. Gerger R. Özarda F. Giritlioğlu A. F. Ak 

rrbaşkanınca 
İT. Aydıner 

S. ü. İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
8. Öner 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kiper 

Konya 
A. Gürkan 

mmm 

M. Meclisi ( S . Sayısı : 410 ) 



Dönem : 1 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L I S I S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun 31 . 5 . 1963 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 270 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma- Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5 / 6 3 ; G. Senatosu 4 /44 ) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 266) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 , 6 . 1963 

Bütçe ve Malı Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 1]15619 - 23/8247 kararının düzeltilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe 
Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 514/514 sıra numarasındaki Süley
man Vehbi Pamüker'e ait 270 sayılı Karara aşağıdaki sebepler ddlayısiyle itiraz ediyoruz. 

A. Ihsm Göğüs F. Melen 
Gaziantep Milletvekili Maliye Bakanı 

Sebepler : 
1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 

•eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 
2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum üze

rine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler.için Büyük Millet Meclisine 
vâki müracaatların Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunmasına na
zaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin görülen lüzum ve zarurettin objektif hukuk kaideleri 
ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu iptal kararının 
da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise münhasıran 
idareye ait takdirî bir vazife olacağı; 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer hu
kukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsölabileceği ve bu takdirde ise her 
konunun ayrı, ayrı salahiyetli idari imercilere veya idari kaza merciileri yetkisine dâhil mevaddan 
bulunduğu cihetle, 

işbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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(270 sayılı Karar) 

4397/47746, 6261/53682, 514/514 - 25.11.1961 (SÜLEYMAN VEHBİ PAMUKER) - Köprübaşı 
sokak No: 22/4 - Ortaköy - İSTANBUL. 

(Dilekçi : TCDDY Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Limanı Ambar Müdürü iken 8 . 11 . 1958 
yılında re'sen emekliye sevk edildiğini, yapılan bu tasarrufun yersiz ve mesnetsiz olduğunu, idarede 
28 yıl 10 ay 19 gün hizmeti bulunduğu ve tam faydalı olacağı bir sırada hakkında uygulanan kararın 
hakkaniyet esaslarından uzak bulunduğunu beyanla yapılan bu tasarrufun iptali ile eski görevine 
iade edilmesini talebetmektedir.) 

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında : TCDDY Genel Müdürlüğü liaydarpaşa Liman 
Ambar Müdürü Süleyman Vehbi Pamuker'in 8 . 11 . 1958 tarihinde tekaüde tabi hizmeti 28 sene 
10 ay 19 gün olmasından dolayı 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 6122 sayılı Kanunla mu
addel (b) fıkrasına tevfikan re'sen emekliye sevk edildiğini idarede tekrar görevlendirilmesine im
kân olmadığı bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde; bilcümle hukukî tasarrufların; velev takdir hak
kına taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetle
rinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre dilekçi hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve 
yukarda yazılı hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan, takdir hakkının istima
linde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen, bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldınlmasma ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bilcümle memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabı
nın bu haksız tasarrufu tesis eden idarece istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir tasar
ruf tesis kılınıncaya kadar dilekçinin emekli aylığının dahi mahfuz bulundurulması lüzumuna oy 
birliği ile karar verildi. 
, „ Karar No. Karar tarihi 

270 26 . 4 . 1963 

M. Meclisi (S. Sayısı : 409 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Koni. Rapor No: 22 ' 11.7.1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracatta bulunmuş 
olan Süleyman Vehbi Pamuker'in bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/270 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen 
ile Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
(b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması ha
linde komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların 
ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamla
rın, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve" ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesin
leşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı 
bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek-suretiyle süresi içinde itirazda bu-
luııuknuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar 
incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün.memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtildiği 
gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden 
daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün 
görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara ala
rak eski' görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun 
görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik mu
amelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz 
tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 
140 sayılı Kanunun 9 ncü maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine su
nulmuştur. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya * Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Ay diner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
Ar. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. llkuçan 

Balıkesir 
// . Oğuzbeyoglu 

Ağrı 
K. Özcan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 409 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Rapor No: 22 
M. M. 5/63 

13 .9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 9 . 1963 gün
lü 104 ncü Birleşiminde kabul buyurulmuş olan 11 . 7 . 1963 tarih ve 22 sayılı raporumuzun 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak, Millet Meclisi Genel Kurulunun yüksek tasviple
rine sunulması kararlaştırılmış olduğundan, işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Başkanvekili Sözcü 
Urfa , Aydın Edirne Zonguldak 

V. Gerger R. Özarda F. Giritlioğlu A. F. Ak 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Aydıner 

İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
S. öner -

t 
• « • I ^ B — 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kiper 

Konya 
A. Gürkan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 409 ) 



Dönem : 1 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

Maliye Bakam Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5 /64; C. Senatosu 4 /43) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 265) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 .6 .1963 

Bütçe ve Malî Kontrol 
O. M. Emeklilik Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 'kararının dü-

Sayı : 115619-33/8248 zeMlmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31.5.1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 5479/51381 sıra numarasındaki 
Ali Gültekin'e ait 269 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakamı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 ııci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin aynilmasını kabul 
eyiliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhime hiçbir suretle kaza mercile
rine başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 
6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kaîbîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatların Dilekçe komisyonlarınca1 tatbiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran ittihaz olunan emeklilik işleminin görülen lüzum ve zaruretin objektif hu
kuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu ip!tal kararının da katiyet keısbetmesinin 'Büyük Meclislerin tasdikline -bağlı bulunması 
ve infazının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet haklan, kıdem, terfi ve terfie mütaallik 
maaş farkları ve alınan emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşına ve ayrı ayn 
birer hukukî konu olan nıevzullan da kapsadığı, halbuki bu cinelileriıı ancak katiyet kesbedecek 
olan Kanma Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsoliabileceği ve 
bu takdirde ise her konunun ayn ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetki
sine dâhil mevaddan bulunduğu cihetle, 

işbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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- 2 -
(269 sayılı Karar) 

5479/51381 - 20. 7 .1961 (ALİ GÜLTEKİN) Yenimahalle Beşinci Durak Narin sokak No: 16-
ANKARA. 

(Dilekçe özeti : 39 ncu maddenin (b) fıkrasına göre emekliye sevk edildiğini ve bilâhara vâki 
müracaat üzerine, evvelki muamele iptal edilmeden tekrar vazifeye alındığını ifade ile evvelce usul
süz olarak yapılan emekli muamelesinin iptalini talebetmektedir,) 

Millî Eğitim Bakanlığı mütalâasında : Ali Gü İt ekin'in Şiran İlçesi Çalgan köy okulu öğretme
ni iken görevi başına gitmediğinden 3 . 1 . 1958 tarih ve 61 sayılı Disiplin Kurulu kararı ile 
emekliye ayrılmasına karar verilerek Gümüşane Valiliğinin bu karara müsteniden vâki teklifi üze
rine durumunun Bakanlık Müdürler Komisyonunca tetkik edilerek 6 . 1 . 1958 tarihinden mutebe-
ren 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrası gereğince emekliye şevkinin 26 . 5 . 1959 
tarih ve 180 sayılı kararla uygun görüldüğü, 

Adı geçenin tekrar öğretmenliğe alınması için vâki müracaatı üzerine dileği incelenerek 
25 . 1 . 1961 tarih ve 4117 sayı ile Ankara Valiliği emrine tâyin edilmiş olduğu bildirilmiştir., 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde; bilcümle hukukî tasarrufların; velev takdir hak
kına taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetle
rinin yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre, hakkındaki işlemde kanuni ve 
mühim hiçbir sebep ve yukarıda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakım
dan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldınlmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının 
bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir 
tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar ve
rildi. 

Karar No. Karar tarihi 

269 26 . 4 . 1963 

M. Me«lisi ( S. Sayısı : 408 ) 



— 3 — 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No: 21 11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracatta bulunmuş 
olan Ali Gültekin'in bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/269 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen 
ile İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
(b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması ha
linde komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların 
ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamla
rın, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesin
leşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı dâ  kapsadığı bu bakımdan 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı 
bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bu
lunulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar 
incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtildiği 
gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden 
daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün 
görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara ala
rak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun 
görmediği takdirde y allı iz bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik mu
amelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz 
tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine su
nulmuştur. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Kâtip 
Urfa 

V. Gerger 

Ankara 
N. Berkkan 

Kütahya 
0. C. Erkul 

Bolu 
A. Çakmak 

Balıkesir 
H. Ocjuzbcyoğlu 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gurk an 

Ağrı 
K, özcan 

Cumhurbaşkanınca S. 
II. Aıjdıner 

Antalya 
M. tlkuçan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 408 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. 21 

M. M. 5/64 
13.9.1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Sena'tosu G-enel Kuralunun 3 .9 .1963 gün
lü 104-neü 'Birleşiminde kabull 'buyurulmus olan 11.7 .1963 tarih ve 21 sayılı raporlumuzun 140 
sayılı Kanunun 9 ucu mıaddesine uyularak, Millet Meclisi G-enel Kurulunun yüksek tasvipleri
ne sunuUması kararla^tırıllımış olduğundan, işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 
Dilekçe Kaınma Komisyonu 

Başkanı Başkanvekili Sözcü 
Urfa Aydm Edirne Zonguldak 

V. Gerger R. özarda F. Giritlioğlu A. F. Ak 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. İsparta 
/ / . Ay diner L. Başaran 

Bolu 
T. Çalka 

Konya 
•A. Gürhan 

Siiut 
S. öner 

Samsun 
/ / . Kiper 

*# •< es»» 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 408 ) 



Dönem : i 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Gö
ğüs ün, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun 31 . 5 . 1963 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 268 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5 /65; C. Senatosu 4 /42) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 264) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 .1963 

Bütçe ve Malî Kontrol G. M. 
Emeklilik Konu: Dilekçe karma Komisyonu kararının 

Sayı: 115619 - 23/8249 düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 6127/53401 sıra numarasmdaki Os
man Nuri STözge'ye ait 268 sayılı karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

Gaziantep Milletvekili. Maliye Bakanı 
A. î. Göğüs F. Melen 

Sebepler : 
1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 

eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salahiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 
2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 

üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
baş vuramıyacaklai'i mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet Meclisine 
vâki müracaatların Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunmasına 
nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin «örülen lüzum ve zaruretin objektif hukuk kaide
leri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu iptal 
kararının da katiyet kesbetnıesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise 
münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik, maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlı başına ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan 
karma Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileceği ve bu takdir
de ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil 
mevaddan bulunduğu cihetle, 

îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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— â — 
(208 sayılı Karar) 

6127/53401 - 18 . 8 . 1961 OSMAN NURÎ SÖZ 1K Elif efendi sokak No : 1 Haliç - Sütlüce 
İSTANBUL 

(Dilekçenin Özü : 5434 sayılı Kamunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasın® göre Ankara Vergiler 
hfiraz Komisyonu üyesi iken yapılan re'sen emeklilik muamelesinin iptali ile tavz'-U talebinden 
ibabarettir.) 

Maliye Bakanlığı konu ile alâkalı cevabi yazısında özetle: Dilekçinin 26 . 6 . 1951 tarihin
de re'sen emekliye sevk edildiğini, Damştayca hakkındaki emeklilik kararının ref'edilmesi 
üzerine tekrar vazifeye alınarak hizmeti (3& y 1 5 ay 21 gün fiilî ve 2 yıl 3 ay 22 gün itibari 
olmak üzere) 35 yıl 9 ay 13 güne baliğ olduğu için 26 . 6 . 1951 tarihinde tekrar re'sen emek
liye sevk edilmiş olduğunu, aradan 10 yıldan azla bir zaman geçmiş olduğu cihetle yeniden 
tâyininin uygun görülemediğini, hizmet müdde ^ne nazaran emekliye şevkinde kanuna aykı
rılık olmadığını bildirmiştir. 

Gereği düşünüldü : Bir Hukuk Devletinde bilcümle hukukî tasarrufların velev takdir hak
kına taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hiz
metlerinin yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre, hakkındaki işlemde kanuni 
ve muhik hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülmemiştir. Bu 
bakımdan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere bi ıaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufu
nun kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi za w i bulunan bu idari fiil sebebiyle, dilekçinin 
mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi giıbi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâ
fisi esbabının, bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet ko
nusunda yeni bir tasarruf tesisine kadar, emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumu
na oy birliği ile karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

268 26 . 4 . 1963 

M. Meclisi ( S. Sayısı •. 407 ) 



- â -
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Koni. Rapor No: 20 11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracatta bulunmuş 
olan Osman Nuri Sözge'nin bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihlî Haf
talık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/268 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen 
ile Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
(b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması ha
linde komisyonca, nn«(ak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların 
ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamla
rın, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesin
leşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı 
bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bu
lunulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar 
incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtildiği 
gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden 
daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün 
görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara ala
rak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun 
görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik mu
amelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz 
tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 
.140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine su
nulmuştur. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Kâtip 
v Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Aydıner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
İV. Berkkan A. Çakmak A. Giirkan M. tlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
* / / . -Oğuzbeyoğlu K. özcan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 40? ) 



Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bilekçe Kar. Kom. Rapor No. 20 

M. M. 5/65 
13.9.1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet ıScna'tosu »Genel Kumlunun 3.9.1963 gm\-
lü 104 ncü Birleşimimde ıkabull 'buyurulmıış olan 11. 7.1963 tarih ve 20 sayıHı raporumuzun 140 
sayılı Kanunun 9 nıcu maddesine uyuılaraik, Millet Meclisi Genel Kurulunun yükseik tasvipleri
ne sunulması ikararlaşturıllmış olduğundan, işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 
Dilekçe Karıma Komisyonu 

Başkanı Baişkanvekili ıSözeü 
Urla Aydın Edirne Zonguldak 

V. Gerger R. özarda F. GiritUoglu A. F. Ak 

Cumhur/başkanınca S. Ü. İsparta 
H. Aydmer L. Başaran 

Bolu 
T. C 

Konya 
A. Gürhan 

Siirt; 
S. öner 

Samsun 
77. Kiper 

M. Meclisi (S. Sayısı : 407 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T ME C L IS I S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 267 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5/45; C. Senatosu 4/41) 
(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 263) 

T.G. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malı Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619-23/8250 Kararının düzeltilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe 
Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi "olunan Haftalık Karar Cetvelinin 163/3358 sıra numarasnudaki 
Ali Ruşenli özünan'a ait 267 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
C. Kırca F. Melen 

Sebepler : 
1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 

eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 
2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum üze

rine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu hararlar aleyhine hiç bir suretle kaza mercilerine 
başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden *6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet Meclisine 
vâki müracaatların^ Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunmasına na
zaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin görülen lüzum ve zarurettin objektif hukuk kaideleri 
ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu iptal kararının 
da katiyet kesbetmesinin büyük meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise münhasıran 
idareye ait takdirî bir vazife olacağı; 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet haklan, kıdem, terfi ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlı başına ve ayn, ayn birer hu
kukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileceği ve bu takdirde ise her 
konunun ayn, ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil mevaddan 
bulunduğu cihetle, 

îş bu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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(267 sayılı Karar) 

163/3358 - 12. 7 .1960 (ALÎ RUŞENÎ ÖZUNAN) Et Kombinası Kesim Salonu Başveteriner 
Hekimi - Zeytinburnu - İSTANBUL. 

(Dilekçenin özeti ; 1957 yılında 65 nci Tümen Veterinir Şubesi Müdürlüğünü tedvir etmekte 
iken ve aynı tarihte yapılan teftişler sonunda veteriner hizmetlerindeki mükemmeliyet, bir raporla 
bakanlığa bildirilmiş olduğu halde, sakıt iktidar mebuslarından Zeki Erataman'm partizan mak
satla yaptığı tesir ve nüfuz ile 12 . 12 . 1957 tarihinde mücerret görülen bir lüzumdan bahsile, 
emekliye sevk edilerek maddeten ve manen mağdur edilmiş bulunduğundan bahsile, 1926 senesinde 
intisabettiği ordu hayatı; her türlü şaibe ve lekeden âri ve başarılı geçmiş ve bu durumu, sicillen 
dahi sabit bulunduğundan, bu muamelenin ref'i ve her hangi bir kıta veya geri hizmette tekrar va
zife verilmesi talebine mütedairdir.) 

Millî Savunma Bakanlığına gönderilen cevabi yazıya, Personel Başkan Muavini tarafından gön
derilen cevabi yazıda : Dilekçinin; 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına tevfikan, 
görülen lüzuma binaen 26 Ocak 1957 tarihinde emekliye sevk edilmiş bulunduğu ve özlük dosya
sında emekliye şevkini icabettirecek mahiyette hiçbir kayıt ve vesika olmadığı gibi bütün sicilleri
nin de bir üst rütbeye terfiini sağlıyacak durumda olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde; bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep 
ve yukarda yazılı hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan, takdir hakkının istik-
malinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen, şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebi ile dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik; kıdem ve terfi gibi bilcümle memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabı
nın bu haksız tasarrufu tesis eden idareci istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir tasar
ruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile ka
rar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

267 26 . 4 . 1963 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 4ü6 ) 



Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No: 19 11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracatta bulunmuş 
olan Ali Ruşeni özünan'm bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haf-' 
talik Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/267 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen 
ile İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
(b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlı^ bulunmaması ha
linde komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların 
ise; kıdem, terfi ve emelMi aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamla
rın, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesin
leşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı 
bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bu
lunulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar 
incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahranı kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da ..belirtildiği 
gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden 
daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün 
görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara ala
rak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun 
görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik mu
amelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz 
tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine su
nulmuştur. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Aydmer 
« 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. B&rkkan A. Çakmak A. Gürkan M. îlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
II. Oğuzbcyoğlu K. özcan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 406 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. 19 

M. M. 5/45 
13.9.1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3.9.1963 gün
lü 104 ncü Birleşiminde kabul huyurulmuş olanll. 7". 1963 tarih ve 19 sayılı raporumuzun 140 
sayılı Kamunun 9 ncu maddesine uyularak, Millet Meclisi Genel Kurulunun yükseik tasvipleri
ne sunulması kararlajştırTİlmış olduğundan, işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 
Dilekçe Karıma Komisyonu 

Başkanı 
Urfa 

V. Gerger 

Cumhurbaşkanınca S. 
H. Aydmer 

Ü. 

Baş'kamvekili 
Aydın 

R. özarda 

İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
8. öner 

Sözcü 
Edirne 

F. Giritlioğlu 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kiper 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürkan 

M. Meelfei ( S. Sayısı : 406 ) 



Döriem : 1 
Toplantı :2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen, Gaziantep Milletvekili, Ali İhsan Göğüs 
ve Balıkesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'mın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 297 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. Meclisi 5 /28; 

C. Senatosu 4 /24 ) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8231 kararının düzeltilmesi Hk. ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 186/186 sıra numarasmdaki Dr. 
Ali Gökbüget'e ait 297 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

'Gaziantep Milletvekili Maliye Bakanı 
A. îhsan Göğüs F. Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, 'gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 
eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukuki mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 neu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevkedilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
başvuramıyaoakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için (Büyük Millet MeıcDisine 
vâki müracaatların Dilekçe komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunmasına na
zaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin görülen lüzum ve zaruretin objektif hukuk kaideleri 
ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu iptal kara
rının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise mün
hasıran idareye ait takdirî bir vazife ıolacaği; 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş fark
ları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gi'bi başlıbaşma ve ayrı, ayrı ibirer hu
kuki konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubahsolabileceği ve bu takdirde ise her 
konunun ayrı, ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil mevaddan bu
lunduğu cihetle, , 

t§ bu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 

405 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 27 Haziran 1963 

Zatişleri ve Evrak Müdürlüğü 
Sayı : 11130/186 Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

kararının düzeltilmesi hak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihiınde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 185/185-186/186 sıra numarasın-
daki Dr. Ali Oökbüget'e ait 297 sayılı karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyorum. 

Mithat ıŞükrü Çavdaroğlu 
Balıkesir Milletvekili 

SeDepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 
eyliyen Anayasa mûvâeehesmde verilen ıkarar salâhiyetsin ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk 'edilen memurların bu karârlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercile
rine başvuraımıyaeakları mezkûr 5434 sayılı Kafaunun 39 neu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 
6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet Mec
lisline valsı müracaatların Dilekçe Komisyonların ca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bulunma
sına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin ıgörülen lüzum ve zaruretin objektif hukuk* 
kaideleriyle telifi mümkün ,görüllmediği takdirde ancak bu 'muamelenin iptal edilebileceği ve bu ip
tal kararının da katiyet kesbe'tmesinin Büyük Meclislerim tasdikine ıbağli bulunması ve infazının 
ise ımunhasıran idareye ait ıbir vazife olacağı: 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi ve ıterfie mütaallük maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlı başına ve ayrı ayrı birer hu
kuki konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Kar
ma Komisyon kararlarının infazı yoluna 'gidildikten sonra mövzubahsolabileceği Ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza 'mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

işbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 

(297 sayılı Karar) 

185/185, 186/186 - 6 .11.1961 - (Dr. Altf'GÖKBÜ&ET) 1 nci sınıf Dahiliye Mütehassısı - Bah-
çelievler 14 ncü sokak No. 28 - ANKARA. 

(Dilekçi : Uzun ve başarılı bir askeri tababet görevinden sonra Türkiye Büyük MİUet Meclisi 
Başhekimliğine tâyin kılınmış ve 8 yıl da bu görevi meslekinin icabettirdiği tam bir bitaraflıkla 
ifa etmiş bulunduğu halde, İnkılâp hareketini mütaakıp ve İhtilâlin heyecanlı atmosferi içinde, sa
dece, Meclis Reisinin1 evinde sık sık görülmüş olmasından dolayı meslekinin en verimli çağında ve 
t erfüne' iki ay kala 27. 6.1960 tarihinde re'sen emekliye sevk olunup mağdur edilmiş bulunuldu
ğundan bahis ve şikâyet ederek, sakıt Meclis Reisinin halen vefat etmiş bulunan, mefluç ve yük
sek tansiyondan mustaribolan eşinin her gün evinde tansiyonunun kontrol edilmesi için o tarih
teki âmirlerinden aldığı emri ve ifası ile mükellef bulunduğu meslekî bir vazifeyi asli vazifesini 

M. Meclisi (S. Sayısı : 405 ) 
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aksatmamak şuuru içerisinde yerine getirmiş olduğundan dolayı hakkında tatbik olunmuş bulunan 
bu emeklilik muamelesindeki isabetsizlik ve gayrihanunilik aşikâr bulunduğundan, mezkûr tasar
rufun kaldırılmasını ve görevine iade edilmesini istemektedir.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin 30 hizmet 
yılını doldurduğundan dolayı 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının tanıdığı 
yetkiye dayanılarak zikrolunan tarihte re'sen emekliye sevk edilmiş ve 25.4.1962 tarihli bir 
onayla da yeniden Meclis doktorluğuna tâyin kılınmış bulunulduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukuld tasarrufların, velev takdir hak
kına taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetle
rinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosyaya göre, dilekçi hakkındaki işlemde, kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yu
karda yazılı hukuk esaslarına .uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının istimalinde 
de keza bir isabet yoktur. Nitekim, dilekçinin sonradan* tekrar aynı göreve tâyin kılınmış ol
ması da, bu görüşü müeyyit bulunmaktadır. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin zıyaa uğ
ratılan, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının 
istikmali lüzumuna oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

297 29.4.1963 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 40 - 42 11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis [Başkanlığına müracaatta bu
lunmuş olan Dr. Ali Gökbüget'in bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/297 sayılı Karara Maliye Balkanı Ferid 
Melen ile Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balıkesir (Milletvekili Mitlhat Şükrü Çav-
daroğlu taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına uyularak ya
pılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde komisyonca, ancak, 
bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; kıdem terfi ve 
emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, idari yargının 
yetki ve takdirine bağlı ve ancak meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşecek olan 
komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı 
bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itiraz
da bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısın
da tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verikn dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün 
memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda 
da belirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konu
su teşkil edeceğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Ka-
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nunun hükümleri ile mümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde ku
rulumuz bu hukukî ciheti nazara alarak estki görüşünden vaz geçmiş . ancak emeklilik tasar
rufunu objektif hukuk kaidelerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal et
meyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz 
edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilitk maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın 
bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesine göre Cumhuriyet Senatosu .Genel Kurulunun'.tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanı Kâtip 

.Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
. V. Gerger . O. C. Erkut A. F. Ak H. Aydımr 

Ankara 
N. Berkkan 

Bolu 
A. Çakmak 

Konya 
A. Gürkan 

Antalya 
M. llkuçan 

Balıkesir 
H. Oğuzbeyoğtu 

Ağrı 
K. özoan 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Rapor No: 40/42, 5/28 
13,9.1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine düzenlenmiş olup Cumhuriyet Senatosu Genel Kurullunun 22.8.1963 gün
lü 100 ncü Birleşiminde kabul buyurulmuş olan 11. 7.1963 tarih ve 40/42 sayılı raporumuzun; 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak, Milet Meclisi Genel Kurullunuaı yüksek tasviple
rine sunulması kararlaştırılmış olduğundan, keyfiyet bu raporumuzla arz ollunur. 
Dilekçe Karma Komisyonu ^ 

Başkanı Başkanvekili Sözcü 
Urfa • Aydın Edirne Zonguldak 

V. Gerger R. özarda F. Giritlioğlu A. F. Ak 

Cumıhurbaişkanınfca S. Ü. İsparta 
H. Aydıner L. Başaran 

Bolu 
T. Çulha 

Konya 
A. Gürkan 

Siirt 
S. öner 

Samsun 
H. Kiper 

•mS5g>-0-<< 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 1 9 6 3 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 265 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. Mec

lisi 5/29; C. Senatosu 4/39) 
(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 261) 

T. C. 
Mtitiye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Ud. 
Emeklilik 

Sayı : 115619 - 33/8351 Konu : Dilekçe Karma Komisyonu ka
rarının düaeltilmeai hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekle Karma Komisyonu Başkanlığına 

3U5.1963 tarihinde teyzi olunan haftalık karar cetvelinin 182/27805 sıra numarasmdaki Halil 
Göney'e ait 265 sayilı Karara aşağıdaki sebepler dolaynsiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Balkanı 
Coşkun Kırca , x Ferid Melen 

iSebepleri : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun '5 nci. maddesindeki sarahat gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 
•eyliyen Anayasa. muvacehesinde yerilen karar salahiyetsiz ve hukukî mesnetten maihrumıdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum üze
rine relsen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleythine hiçbir suretle kaza mercilerine 
başvuramıyacakları mezkûr 5434 .sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fikasını tadil elden 6422 
sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle Ibu kaibîl muameleler için Büyük Millet Meclisine 
vâki niiüracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensiboiarak kabul olunmuş bulunmasına na
zaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin görülen lüzum ve zaruretin objektif hukuk kaideleri 
ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu iptal kararı
nın da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının ise münha
sıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, . 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, 'kıdem, terfi ve terfie mütaalılik maaş 
farkları ve alınan emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması ,gibi başlıbaşına ve ayrı ,ayrı birer huku
kî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu^ihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuubahsolabileceği ve bu takdirde ise 

Iher konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil mevad-
dan bulunduğu cihetle, 

İşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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— 2 — 
(265 sayılı Karar) 

&Û3/6313, 242/27806, 182/27805 - 14.2.1961 (HADÎL GÜNEY) - Üstzeren sokak No. 42 -
Levent - İSTANBUL. 

(Dilekçe özeti : 27 Mayıs harekâtı sırasında 51 nci Tümen Komutanı olarak Erzurum'a 30 ki
lometre mesafede Dumlu nahiyesinde vazife görmekte iken, radyo yayını üzerine hiçbir emir alma
dan birliklerini İnkılâp hareketi lehine takviyeli alarm durumuna geçirmiş olduğu halde, hakkın
da ileri sürülen bir iftiranın İnkılâp hamleleri sırasında tahkik ve tetkikine imkân bulunmadığı içiny 
3 Haziran 1960 tarihinde, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) bendine tevfikan re'sen 
emekliye sevk edilmiş bulunduğundan bahsile, kendisine elem veren bu uydurma ve çirkin isnadın 
asılsızlığı, sureti ilişik olarak sunulan Genel Kurmay Başkanlığı Adlî Amirliğinin 960/244 sayılı 
men'i muhakeme kararı ile sabit olduğu cihetle, hakkındaki mezkûr emeklilik tasarrufunun kaldı
rılması ve ordudaki görevine tekrar tâyin olunup işlenen idari hata ile ihlâl olunan şerefinin İadesi 
ve 42 sayılı Kanun gereğince yeniden emekliye sevk edilmesi talebine mütedairdir.) 

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Zikrolunan maddei kanuniyeye göre yapılan 
emeklilik muameleleri katî olup 1728 sayılı tefsir kararı ile de bu muamelede idareye mutlak 
takdir hakkı tanınmış bulunduğu, 3 . 6.1961 tarihinden itibaren 1076 sayılı Kanuna tabi bu
lunduğu cihetle tekrar muvazzaf statüye alınmasına imkân olmadığı ve 29 Temmuz 1960 dan 
sonra yapılan emeklilik işlemlerine şümulü olan 42 sayılı Kanuna göre muamele ifasına da im
kân bulunmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukuki tasarrufların, velev takdir hakkı
na taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetleri
nin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki bu işlemde kanuni ve muhik hiçbir 
sebep ve yukarda belirtilen hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Nitekim tasarrufun sebep 
ve saikını teşkil ettiği anlaşılan isnatlardan dolayı verilen men'i muhakeme kararı da bu görü
şümüzü müeyyittir. 

Bu bakımdan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. Belirtilen bu maddi ve 
hukuki sebeplere binaen, şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve; hü
kümsüz addi zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin mahrum kaldığı, emeklilik, kıdem ve 
terfi gibi bilcümle memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasarrufu tesia 
eden idarece istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir tasarruf tesis kılmıncaya kadar 
dilekçinin emekli aylığının dahi mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

265 26 .4 . 1963 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma ' İl... ?'.1963'..... 

Komisyonu 
Rapor No. : 17 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müraeaatte bulun
muş olan Halil Güney'in bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 .1963 tarihli Haf
talık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/265 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid 
Melen ile istanbul Milletvekili! Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desinin (b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara1 uyarlık bu
lunmaması halinde Komisyonumuzca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerek
tiği, zikrolunan kararların ise; terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı 
bir idari makamların, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikin
den geçtikten sonra kesinleşecek olan Komisyon kararlarının infazı sırasında ele; alınacak•••. hu-
susaU da kapsadığı, bu bakımdan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine, ve Anayasanın 
kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek 
suretiyle süresi içinde ittirazda bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya Komisyonumuzun 
4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün me
muriyet hak ve menfaatlerinin. telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da be
lirtildiği gibi sonradan idare ve dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil 
edeceğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hü
kümleri ile mümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde Kurulumuz bu 
hukukî ciheti nazara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu ob-' 
jektif hukuk kaidelerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul ey
lemiş olmakla dilekçinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir 
tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashi
hine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanı Kâtip ^ 

Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Aydmer 

Ankara Bolu Konya Antalya 
İV. Berkkan A. Çakmak A. Giirkan M. îlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğvabeyoğlu K. özcan 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. 17 13 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vaki itiraz üzerine düzenlenmiş olup Ounuhuriyet iSematosu Grenel Kurulunun ' 3 . 9 . 19163 gün-
l'ü 104 ncü [Birleşiminde 'ka'bul buyuruimuş olan lil . 7 . 19613 târih, ve 17 ısaıyılı Raporumuzun, 
140 ısayiilı Kanunınn 9 neu ımaiddûsine uyularak, Millet Meclisi Genel 'Kurulunun Yüikseık tasvip
lerinde ısunuilınıiası 'kararlaştırılmış olduğundan, işbu raporumuz tanzim ,ve takdim kılındı. 

Düeik!e«( Karmaı (Komisyonu 
tBaş'kam 

M a 
V. Gerger 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Ay diner 

Siirt 
S. Öner 

BaışkaoyeMıl'i 
Aydin 

R.ösarda 

İsparta 
L. Başaran 

Sözcü 
Edime 

F. GiritUoğlu 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
JI. Kiper 

Zonguldak 
A. F. Alt 

Konya 
A. Gürhan 

»-«»•< « B M 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 404 ) 



Übnem : 1 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 
Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 3 1 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 279 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 

Komisyonu raporları (M. Meclisi 5 41; C. Senatosu 4/57) 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Dilekçe Karma Komisyonu G-enel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarih ve 5 sayılı Haftalık Karar Cet
velinde neşredilen 279 numaralı ve 26 . 4 .1963 tarihli kararı noksan tetkikata müstenidolup 
usul ve esasa aykırıdır. 

Şöyleki : Dilekçe sahibi Âmil Yılmaz'm, memuriyet süresince hakkında düzenlenen gizli 
tezkiyelerinin tamamen müspet olduğu, Maliye Bakanlığı mütalâasında belirtildiği üzere 
emeklilik talebi rızai bir istek olmayıp bilâkis otuz küsur yıllık şerefli ve lekesiz bir memuriyet 
hayatının, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrası ile kısmen dahi olsa, şaibeden 
masun kılınmasına mâ'tuf akim kalmış bir teşebbüstür. 

Dilekçinin dosyasının tetkikinden de açıkça anlaşılacağı üzere kendisi re'sen emekliye sevk 
edilmekte olduğunu hususi şekilde istihbar ederek mazisini gölgeliyeeek bu tasarrufa mani 
olmak gayesiyle telgrafla müracaatte bulunmuş ve fakat daha evvel re'sen emekliye sevk 
muamelesi tekemmül etmiş bulunduğu cihetle talebi üzerine bir muamele yapılmamıştır. 

Şu durum 'karşısında Komisyon kararının kuvvetli bir ihtimal üo mağdur -memurun hiçbir 
muameleye tabi tutülmıyan dilekçesi ve isteği nazara alınmak 'suretiyle ittihaz edildiği ka
naatindeyim. Halbuki arz edildiği üzere bu istek tamamen irade dışı olup hiçbir muameleye de 
tabi tutulmamıştır. Binaenaleyh Komisyonunuzun bu kararının tekrar tetkikini itirazen arz ve 
teklif eylerim. ' t 

Ordu Milletvekili 
Ata Bodur 

(279 sayılı Karar) 

(6599/54242 - 28. 8.1961 ÂMlL YILMAZ - Rüştiye mahallesinde emekli Muhasebe Müdürü -
MESUDİYE) 

(Dilekçenin özü : Amasya Maliye Muhasebe Müdürü iken 27 .3.1956 tarihinde yapılan re'sen 
emekliye sevk işleminin usulsüzlüğünden bahsüe iptali talebinden ibarettir.) 

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin fiilî ve itibari hizmetleri toplamı 35 sene 11 
ay 20 güne baliğ olması ve 60 yaşım ikmal etmiş bulunması hasebiyle re'sen emekliye sevk edil
miş olduğu, esasen kendisinin de emekli muamelesi kendisine tebliğ edilmeden Bakanlığa çekti
ği 4.4.1956 tarihli telgrafla vücudunun yıpranmış olduğunu ileri sürerek emekliye şevkini biz
zat istemiş olduğu bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkındaki Maliye Bakanlığınca verilen mütalâa ve açık ve gizli 
sicil dosyalarında yapılan inceleme neticesinde adı geçen hakkında tesis olunan emeklilik ta
sarrufunda usul ve kanuna aykırılık teabit edilmediğinden emeklilik kararının iptali hususundaki 
talebinin reddine oy birliği ile karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 
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T. B. M. M. 
Dilekçe Karma 

Komisyonu 
Dilekçe Kar. Kom. 

Rapor No. : 3 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

27 . 8 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Amasya Saymanlık Müdürlüğünden emekli Âmil Yılmaz'm emeklilik işleminden şikâyetinin 
reddi ile ilgili olup 31 . 5 . İ963 tarih ve 5 sayılı G-enel Kurul Haftalık Karar Cetveli ile 
yayınlanmış bulunan 26 . 4 . 1963 'gün ve 279 sayılı Kararımıza Ordu Milletvekili Ata Bodur ta
rafından süresi içindö itirazda bulunulmuş olmakla ilgili dosya, Kurulumuzun 4 . 7 . 1963 
tarihli toplantısında tekrar incelenip görüşüldü. 

Muteriz önergesinde; Komisyonumuz tetkikatına mücerret işleme tabi tutulmıyan dilekçenin 
esas alındığını beyan buyurmakta ise de, bahis konusu ret kararı, mumaileyh hakkındaki Ba
kanlık yazılarında, 60 yaşını ikm»al etmiş ve hizmet süresi itibariyle de 05 küsur yıllık (bir 
hizmeti mesbuk 'bulunduğunun bildirilmiş olması nazara alınarak, hakkındaki tasarrufun ka
nunun maksadına uygunluğu yönünden, verilmiştir. 

Şu duruma 'göre itiraz ıgayrivârittir. Tadili gerektirir bir cihet görülememekle itiraz olunan 
mezkûr 2179 sayılı Kararımız 140 sayılı Kanunun 9 ucu maddesine uyularak Cuımhuriyet Sematosu 
ffe-nel Kurulunun Yüksek tasviplerine sunulmak üzere işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanı 

TJrfa 
V. Gerger 
Ankara 

İV. Berkkan 

Kâitip 
[Kütahya 

O. C. Erkut 
Bolu 

A. Çakmak 
(Balıkesir 

H. Oğuzbeyoğlu 

Zonguldak 
A. F. Ak 
Konya 

A. Gürkan 
Ağrı 

K. özcan 
imzada bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Aydmer 

Antalya 
M. îlkuçan 

T. B. M. M. 
Bilekçe Kar. Kom. 

Rapor No. : 3 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

13 . 9 . 1963 

Vâki itiraz üzerine' düzenimmiş olup Cumhuriyet SenatosuGeniel Kurulunun 6 . 9 . 19)63 gün
lü 1.06 ncı iBirleışiımiindle Ikalbuî huyurulmuş olan 27 . 8 . 1%3 tarih ve 3 sayılı Raporumuzun, 
140 sayılı Kanunun 9 ncu <m,ad'desiine uyularak, Mi'lılet Meclisi Oenel Kurulunun Yüksek tasvip--
]erine sıınullmas] kararlaştırılmış okluğumdan, işjju raporumuz tanzim ve takdim kilindi. 
Dilekçe Karıma! Komisyonu 

'Başkanı 
Urtfa 

V. Gerger 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

İT. Ay diner 
Siirt 

8. Öner 

Bflişk'anvekili 
Aydın 

R.özarda 

İsparta 
L. Başaran 

« 

ı ı *m 

Sözcü 
Edirne 

F. Giritlioğlu 

Bolu 
T. Çulha 

ıfc • • 

Samısun 
H. Kiper 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürkan 

t 
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Dönem : 1 
Toplantı :2 M Î L L E T M E C L l S Î S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 1 9 6 3 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 260 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül* 
meşine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. Mec

lisi 5/40; C. Senatosu 4/34) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Gn. Md. Emeklilik Ş. 
Sayı : 115619-23/8257 Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 'kararının 

düzeltilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

3tL . 5 . 1963 tarihinıde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelimin 1429/6793 şıra numarasındaki 
Avni Çırnaz'a ait 260 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyte itiraa ©diyoruz. 

istanbul Mlletveküli Maliye Bakanı 
C, Kırca F. Melen 

Sebepler : 
1. Oerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka

bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyeltsliız ve hukukî mesnetten mahrum
dur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 neu maddesinin (b) fıkrasınla göre kuramlarınea görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir «suretle kaıza merci
lerine başvuramıyaoaiklan mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 neu maddesinin (fo) fıkrasını tadil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler iıejin Büyük Mil
let Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe komisyonlarınea tetkiki prenısübolarak kabul olunmuş 
bulunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zarurjetin objek
tif hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirdo ancak bu muamelenin iptal edilebile
ceği ve bu iptal kararının da katiyet kesb etmesinin büyük meclislerin tasdikine bağlı bulunması 
ve infazının ilse münhasıran idareye ait takdiri bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet haklan, kıdem, terfi ve terf ie mütaaillik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlı başına ve ayrı ayn birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan 
Karma Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubahsolabileceği ve bu tak
dirde ise her konunun ayrı -ayrı salahiyetli idari mercilere veya .idari kaza mercileri yetkisine 
dâhil mevaddan bulunduğu cihetle, 

îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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» - • 260 sayılı Karar 

(530/4713/ 6188/53486, 6972/01632, 1429/6793 - 2 5 . 7 . 196ü - Emekli Tümgeneral AVN.Î 01R-
NAZ - Yeldeğimıeııi soka'k Şengü-1 Ap. No. S, Daiıv 3 —• Kaıhköy - İSTANBUL) 

(Dilekçelerin özeli : Ortada kanuni ve muhik bir Hızımı ve zaruret, keza, sin, sıhhat, meslek ve 
sicil kifayetsizliği gibi hiçbir sebep de bulunmadığı- halde, mücerret; 66 ncı Tümen Kumandam 
iken, 9 subay hâdisesinden dolayı iki günlük bir sorguyu mülaakıp, kumanda kütlesine gözdağı 
vermek maksadiyle müspet siciline binaen Diyarbakır Kolordu Kumandanlığı vekâletine tayininin 
dahi mukarrer bulunduğu bir sırada, henüz 54 yasında iken, o tarihteki baskı idaresinin verdiği 
emir üzerine; ordu sicil mevzuatını çiğnetmek ve sicili de kasden bozdurulmak suretiyle, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığı Kanununun, mağdura hiçbir hale tanımıyan antide
mokratik 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına dayanılarak Şubat 1958 de, işlerini devretmek ve kıtaları 
ile görüşmek imkânı da verilmeden re'sen emekliye sevk olunuj.> vazifeden süratle uzaklaştırılmış 
bulunduğundan bahis ve şikâyetle; 17 yaşından itibaren devam edegelen ordu hayatı başarılı, si
cilleri tertemiz en ufak bir muameleye muhat ab olmamış, albaylık v generallikte 4 yıla yakın Tü
men K. lığı ve 3 yıl korgenerallik kuruluş seviyesinde olan yurtiçi bölge K. lığı ve 9 sene Harb 
Akademisi öğretmenliği yapmış ve bütün ordu câmiasmca müspet ve dürüst mesaisi bilinen bir şa
hıs olarak, kendisi hakkındaki tatbik olunan bu muamelenin, kin ve garaza müstenit bulunduğu 
aşikâr olduğundan ve esasen haklarında takibat yapılan 9 subay da beraat ederek terfi görmüş ve 
halen önemli hizmetler der uhde etmekte bulunmuş oldukları cihetle aynı hâdisenin mağduru olan, 
/çenelisinin vâki mağduriyetinin temadisi iervicedilemiyeccğinıtev mezkûr emeklilik işleminin ip
tali ve bu arada zayi olan hakları da tanınarak orduya alınması, maddi ve mânevi sarsılan, zede
lenen durumunun düzeltilmesi, hiç değilse 4ü sayılı Kanun tatbikatına tabi tutulması isteklerine 
dairdir.) 

Millî Savunma Bakanlığının Ağustos 1960 tarihli cevabi yazısında : isteklerinin yerine ge-. 
tirilmesine mevzuat hükümlerinin müsaidolmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukuki tasarrufların; velev takdir hakkı
na taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve-delillere uygun, kamu yararına 
bulunması lâzım, zaruri ve idare Hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

incelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki • işlemde kanuni ve muhik hiçbir se
bep ve yukarda yazılı hukuk esaslarına uyarlık görülmemiştir. Nitekim, emekliye şevkinden çok 
kısa bir zaman sonra valilik gibi mühim bir hizmete tâyin kılınmış olması da bu görüşü teyidet-
mektedir. 

Bu bakımdan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 
Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen, şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 

kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının, bu haksız tasarrufu tesis eden 
idarece istikmali ve iadei memuriyet konusunda hakkında yeni bir tasarruf tesisi kılmmca-
ya kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle karar ve
rildi. 

Karar No. Karar tarihi 

260 26 .4 .1963 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaattı; bulun
muş olan Avni Oırnaz'm bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar eedveli ile yayınlanmış bulunan 963/260 sayılı karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile İstanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 nen maddesinin (b) fıkrasına 
uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık ıbıüunmaması halinde Komisyon
ca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zifcrolunan kararların ise; kıdem ter
fi ve emekli aylığının ımıahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idarî makamların, idarî yargı
nın yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşecek olan Ko
misyon kararlarının infazı .sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı, bu bakumdan 140 sayılı 
Kanunun 5 uci maddesinin sarahatına ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş 
oldukları cihetle düzeltilmesi 'iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda 'bulunulmuş 
okluğundan zikroiunan dosya Komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da 'belirtildi
ği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında, husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğin
den daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile müm
kün görülememiş ve nitekim müteakip dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara 
alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu obektif hukuk kaidelerine uygun 
görmediği takdirde yalnız ıbu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik 
muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mah
fuz tutulmak suretiyle eski kararın hu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporu
muz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviple
rine sunulmuştur. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Kâtip Cumhurbaşkanınca 
Urla Kütahya Zonguldak S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak II. Ay diner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
.V. Berkkan A. Çakmak A. Giirkan M. tlkuçmı 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlu ' K. özem 
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Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu 

Dilekçe Kar. Kom. 
Rapor No. : 12 



T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kont. Rapor No. 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

12 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

13 . 9 . 1963 

Vâki itiraz üzerine düzenlenmiş olup .Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 9 . 19*63 .gün
lü 104 neü Birleşiminde 'kabul buyurulmuş olan 11 . 7 . 1963 tarih ve 12 sayılı Raporumuzun, 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak, Millet Meclisi Genel Kurulunun Yüksek tasvip
lerine sunulması 'kararlaştırılmış olduğundan, işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

TMa 
V. Gerger 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Aydıner 

Siirt 
S. Öner 

Başkanv ekili 
Aydm 

R.özarda 

İsparta 
L. Başaran 

Sözcü 
Edirne 

F. Giritlioğlu 

Bolu 
T. Çulha 

Samsun 
H. Kiper 

Zonguldak 
A. F. Ah 

Konya 
A. Gürhan 

»s» 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L I S 1 S . S a y ı s ı : 

Temsilciler Meclisi eski Üyesi Ekrem Tüzemen'in, Kurucu Meclis 
Dilekçe Komisyonunun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 43 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporları (M. Meclisi 4 /5; C. Senatosu 4/18) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 157) 

Ankara, 25 ,9 .1961 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Temsilciler Meclisi Üyesi [Beyoğlu Birinci Noteri Kemal Türkoğlu noterlik görevinin İfası 
sırasında kanuna tıymiyan bâzı muameleler yaptığı ve eksik hare aldığı için Adalet Bakanlığın
ca, Bakanlık Hukuk İşleri Umum Müdürlüğünün teklifi ve müsteşarının onayı ile, Noterlik Ka
nununun 69'Ucu maddesinin' birinci fıkrasının (C) bendinde yazılı ceza verilmek suretiyle ceza
landırılmıştır. Adı geçenin bu cezanın kaldırılması için yine Noterlik Kanununun 60 ncı madde
sine dayanarak yaptığı itiraz da İnzibat Meclisince reddedilmiş ve böylece ceza kesinleşmiştir. 

Kelhal Türkoğlu Kurucu Meclise başvurarak aleyhindeki kesinleşmiş cezanın kaldırılmasını 
istemiştir. Kemal Türkoğlu'nun bu husustaki dilekçesi cevaplandırılmak üzere Adalet Bakanlı
ğına ıgönderilmişse de o sırada adı .geçen Adalet Bakanlığına tâyin olunmuş ye 2.9.1961 tari
hinde tevzi lûluınan 3 Sayılı Haftalık Karar Cetvelinin tetkikinde de görüleceği üzere 491 sayılı 
Att&yasanin 82 nci maddesi gereğince Kurucu Meclise başvuran diğer kimselerin istekleri Dilek
çe Komisyonunca ilgili Bakanlıklardan cevap alındıktan sonra tetkik edilerek karara bağlandığı 
halde Kemali Türkoğlu'nun müracaatı Adalet Bakanlığının cevabı bekleniîmeksizin, adı geçenin 
Adalet Bakanlığına tâyin olunduğu gün incelenerek hakkındaki cezanın kaldırılmasına ekseri
yetle karar verilmiştir. 

Yukardaki kısa açıklamadan ve cezanın kaldırılması (hakkındaki kararın gerekçesinden işin 
Dilekçe Komisyonunca 'gereği gibi incelenmeden karara bağlandığı' intibaı uyanmaktadır. Bu du
rum tgöz 'önünde tutularak Kemal Türkoğlu'nun «hakkındaki disiplin cezasının kaldırılması ile 
ilgili müracaatının Kurucu Meclis İçtüzüğünün 32 ve 56 ncı maddeleri ile T. B. M. M. nin 1967 
yılından önce yürürlükte olan İçtüzüğünün 57 nci maddesi gereğince bir defa da Kurucu Mec
lisin birleşik toplantısında tetkik ve müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ekrem Tüzemen 

Temsilciler Meclisi Üyesi 
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(43 sayılı Karar) 

52924/5887 Dr. Kemal Türkoğlu 
Birinci Noter 
Beyoğlu - İstanbul 

(Dilekçi : Beyoğlu Birinci Noteri İken fazla ve eksik hare tahakkukundan ve Sanayi Bankası Ano
nim Şirketinin hissedarı olduğu halde bu bankaya ait esas nizamnameyi tanzim eden kurucuların im
zalarını tasdik etmekten kusurlu sayılarak hakkında Noter Kanunu mucibince Adliye Bakanınca tat
bik edilen iki ay işten çıkarma disiplin cezasının İnzibat Meclisi tarafından tasdikine ait kararın isa
betsizliği dolayısiyle ittihaz olunan mezkûr kararın kaldırılmasını istemektedir.) 

Tetkik edilen /dosyasına göre; Beyoğlu 1 nci Noteri iken Sanayi Bankası Anonim Şirketinin esas 
mukavelesinin tasdikinden noksan hare aldığı ve ayrıca muhtelif tarihlerde muamelesini yapmış ol
duğu bâiîı işlecden de fazla hare ve ücret alması ve kendisinin hissedarı ve kurucuları arasında 
bulunduğu mezkûr şirketin esas mukavelesini tasdik etmek suretiyle kanuna aykırı harekette bu
lunması sebepleriyle Adalet Bakanlığının 16 . 1 . 1981 tarihinde tasdika iktiran eden mucipleriyle 
iki ay işten çıkarma cezasiyle tecziyesine karar verildiği vp kanuni süresi içinde vaki itirazı dola
yısiyle Hâkimler Kanununun 94 ncü maddesine tevfikan İnzibat Meclisince incelenen mezkûr ceza 
mucipnamesinin; 

A) Sanayi Bankası Anonim Şirketi kurucularının hepsinin imzalarının tasdikiyle harca tabi 
tutulması düşünülebilirce de altı ki i hissedarlara vekâleten imza etmeleri ve noterlikte vekâlete is
tinaden salahiyetli bulunan yalnız bu altı kişinin imzasının tasdikine mahza noksan harç alma kas-

' dinin mevcudiyetini kabule imkân gorülemiyeeeği beyaniyle bu durumun disiplin cezasını gerektirir 
mahiyeti olmadığına.; 

B) Fazla hare ve ücret aldığı iddia olunan muamelelerde de keza noterin kasdi bulunduğu 
anlaşılmamasma binaen bu hususlardan ceza tertibine mahal görülmediğine karar verilmiş, an
cak Noter Kemal Türkoğlu 'nun Sanayi Bankası Anonim Şirketinin kurucuları arasında bulunma
sına rağmen şirketin esas mukavelesini tasdik etmesi Noterlik Kanununun 63 ncü maddesinin açik 
hükmüne muhalefet teşkil etmesi hasebiyle bu yönden itirazının reddine karar verildiği görülmüş
tür. 

Gereği düşünüldü : İnzibat Meclisi itiraz üzerine vermiş olduğu kararında Beyoğlu Birinci No
teri Kemal Türkoğlu'nun gerek Sanayi Bankası Türk Anonim Şirketinin esas mukavelesini tasdik 
ederken gerekse teffirik mevzuu yapılan ve numarala.! dosyada mevcut diğer üç muameleyi yapar
ken noksan veya fazla hare almak kasdiyla hareket etmediğini kabul ederek bu işlemlerden dolayı 
Birinci Noter Kemal Türkoğlu'nun kasdi veya ihmali olarak kusurlu sayılamıyacağını belirtmiş ve 
netice bu işlemin disiplin cezasını gerektirir mahiyette görmemiştir. 

İnzibat Meclisince disiplin cezasına mevzu ittihaz edilen fiil sadece dilekçinin Sanayi Bankası 
kuruculain arassndia bulunmasına ırağmen şirketin esas mukavelesini tasdik etmiş olması fiilidir ve 
bu hareketi Noterlik Kanununun 63 ncü maddesine açıkça bir aykırılık tenkil eder mahiyette kabul 
etmiştir. İnzibat Komisyonununun bu anlayışı ve buna dayanarak verilmiş olan iki ay meslekten 
men'i cezası hukukan doğru görülmemiştir. 

Çünkü : Kemal Türkoğlu'nun kendisiyle alâkalı bir muameleyi tasdik etmiş sayılabilmesi ancak, 
Sanayi Bankası Anonim Şirketinin kurucuları arasında bulunması ile mümkündür. Nitekim İnzibat 
Meclisi de (alâkayı) Kemal Türkoğlu'nun bu sıfatına dayandırmıştır. 

Hakikat halde Ticaret Kanununun sarih hükümleri karşısında Kemal Türkoğlu'nun Sanayi Ban
kası Anonim Şirketinin kurucularından birisi olarak kabul etmeye hukukan imkân yoktur. Zira 
adı geçen kanunun 278 nci maddesine göre bir anonim şirketin kurucuları şirkete sermaye taahhüd-
eden ve esas mukaveleye imza koyan şahıslardır. Bir kimsenin sadece şirkete sermaye taahhüdet-
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mesi ve kısmen bu taahhüdünü yerine getirmesi Ticaret Kanununun bu maddesine göre o şahsa 
şirketin kurucusu sıfatını kazandırmaz. Kemal Türkoğlu Sanayi Bankasının esas mukavelesini 
imzalamadığından Ticaret Kanununun bu maddesi icabı şirketin kurucularından değildir. Binne-
tice kurucu olmıyan Kemal Türkoğlu'nun Sanayi Bankası Anonim Ortaklığının esas mukavelesini 
tasdik etmesi kendisiyle alâkalı bir mukaveleyi tasdik etmesi mahiyetinde sayılmaz. Evvelemir
de verilen karar bu noktadan hatalı görülmüştür. 

Bir an için esas mukavelede imzası olmıyan Kemal Türkoğlu'nun sermaye taahhüdettiği bir 
anonim şirketin kuruluş mukavelesini tasdik etmesi, Noterlik Kanununun 63 ncü maddesinde yer 
alan (dolayısiyle alâkalı olduğu bir muameleyi tasdik etmek) mefhumuna girecek mahiyette ka
bul edilse bile bu hareketin iki ay meslekten men'i cezası gibi verilebilecek cezaların en ağırından 
bir evvelki ağırlıkta ceza ile tecziye edilmesi hukuk ve adalet prensipleriyle bağdaşamaz. Zira tnzıbat 
Meclisi Kemal Türkoğlu'nun ne kendisini ne de mukavelesini tasdik ettiği Sanayi Bankası Ano
nim Şirketini menfaatlendirmek kaydiyle hareket etmediğini önceden kabul etmektedir. Bu duru
ma göre kasdî olmıyan ve kanuna aykırılığı da ancak bir içtihat hatası ile izah edilen bir fiilin 
kasde dayanan fiiller için verilmesi icabeden cezalırın en ağırlarından biriyle tecziye edilmesi bir 
taraftan genel adalet prensiplerine diğer taraftan Noterlik Kanununun 59 ncu maddesinde vaz'edi-
len esasa aykırıdır. 59 ncu madde cezayı mucip sonra kusurun derecesine göre yazılı cezalardan 
fiilleri ve bunlara verilecek cezaları saydıktan birinin verileceğini söylemek suretiyle verilecek 
cezanın kusurun ağırlığiyle mütenasibolması esasını vaz'etmiştir. 

Kemal Türkoğlu'na izafe edilen fiil, înzıbat Meclisinin de kabul ettiği gibi ne kendisine ne de 
alâkadar olduğu kabul edilen anonim şirkete menfaat temin etmek kasdine matuf olmadığına ve 
sadece (bir anonim şirketin kurucuları kimlerdir, sermaye şirketi olan anonim şirketin hisse 
senedine sahibolmak veya böyle bir şirkete sermaye taahhüdetmek bir noteri ve o şirketle Noterlik 
Kanununun 63 ncü maddesinin anladığı mânada doğrudan doğruya veya dolayısiyle alâkadar sa* 
yılmasını gerektirir mi?) gibi iki hukukî sualin cevaplandırılmasında kanunları hatalı tefsir et
mekten meydana geldiği tahakkuk ettiğine göre böyle bir fiile verilecek cezanın ağır 
kusuru olan noterlere verilmesi icabeden iki ay meslekten men'i cezası olarak takdir edil
mesi yerinde görülmemiştir. 

Göz önünde tutulması icabeden diğer bir husus da aynı suallerin cevaplandırılmasında Ada
let Bakanlığının açık bir görüşe varmak için birkaç defa fikir değiştirmesi ve Ticaret Bakanlığı 
dâhil diğer bakanlık ve müesseselerden mütalâa stemesi valaasıdır. Adalet Bakanlığının imkânla
rına sahibolmıyan ve muamelenin ifası için derhal karar vermek mecburiyetinde olan noterlerin ka
nunların tefsirinde zühule düşmeleri kendilerine bir cezanın verilmesi değil olsa olsa bir ikazın 
yapılmasını icabettirir. Kaldı ki, tetkik edilen dosya arasında mevcut bulunan Adalet Bakanlığı 
Hukuk İşleri Umum Müdürlüğünün tarih ve numarası olmıyan, maksat ve neticeyi de göstermi-
yen ve hangi makamı işgal eden zata aidolduğu da belirtilmiyen teklifi de Noterlik Kanununun 
altmışıncı maddesi hükmü muvacehesinde hukukan infazı ve icrası mümkün olmıyan bir mahiyet 
arz etmektedir. Çünkü salâhiyettar mercilerin tasdikine iktiran etmiyen hüküm ve kararlar keen-
lemyekûndur. 

Binaenalaeyh, yukarda arz ve izah edildiği üzere Noter Kemal Türkoğlu hakkında kanuni ve 
maddi unsurlardan mahrum olan iki ay işten çıkarma disiplin cezasının kaldırılmasına üyeden 
Enver Kırker'in muhalefetine karşılık ekseriyetle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

43 16.8 .1961 
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Dilekçe Karma» K<jmi*yo»u raporu 

T.B.M,M, 
Dilekçe Karma»,Komisymm, 7.6,1963 
DihkçeKiw,Kam.N0^:a8m 

Zat ve Evrak No. : 52324 
K. K, Kamt No. : 4-5 

Cumhuriyet Sena/tasu Yüksek Başkanlığına 

Beyoğlu Birinci Noteri ve Kurucu Meclis Üyesi Kemal Türkoğlu hakkında Kurucu Meeli$ 
Dilekçe Komisyonunun 961-43 sayılı kararı ile Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulu tarafından, ve
rilen disiplin cezasının kaldırılması kararına karşı; 

Kurucu Meclis, üyelerinden Ekrem, Tüzemen tarafından itiraz edilmekle Dilekçe Karma Ko
misyonu 28 , 3 .1903 tarihinde toplandı. 

Adalet Bâıkanhğı inzıb.at Komisyonu taradın lan Kemal Türkoğlu aleyhine tertibolunan inzi
bati cezaya ait evvelce Kurucu Meclis Dilekle Komisyonu tarafından tetkik, edilen evrak tek
rar incelendi. . 

Bu hususa- dair Bakanlıkça yapılan işlem hakkındaki evrakın celbine 8.4.1963 tarihinde 
karar verilerek, 'muameleye taallûk eden, 21 kalem evrak Adalet Bakanlığından celp ve tetkik 

ı edildi. 
Ayrıca Adalet Bakanı Müsteşarı Nafiz YamaTioğlu tarafından İstanbul Asliye 2 nci "HY '̂p.-

Hâkimliğinde Kemal 'Türkoğlu aleyhinde ikame edilen ve işbu tetkik konusu işlemle ilgili bulu
nan tazminat dâvasına ait tekmil evrakın suretleri mezkûr mahkemeden talep ve cerbedildi„ 
Adalet Bakanlığından celbedilen evrakla birlikte 2 nci Asliye Hukuk Mahkemeline, aiıt evrak da 
tetkik edildi. 

Bu suretle : 
Beyoğlu 1 nci Noteri Kemal Türkoğlu'nun 18.11.1961 tarihli dilekçesi ile; Adalet Bakanlığa1©* 

ca hakkında yersiz olarak v&riiçaiş buluna^,.iki, ay işten çıkarma cezasının kaldırılması'hakkın
daki talebi ve Kurucu Menisi;Dilekçe.Komisyonu tarafından verilen 16.8,1961 gün ve 43 sayılı 
(İşbu cezanın kaldıri!İma«m*,vda|r) k^^rıt»tekirar incelendi. 

Kemal Türkoğln'nıat, isBa$e4İ!İen> fii&pı : 
Noter Kemal 'Türkoğin'nun 8,1.1958 tarihinde tasdik ettiği Sanayi Bankası Aa&mm. Şirketi-, 

nin esas mukavelesinin imzalanmış* ve bu imhaların noterlikçe tasdiki işleminde kutrueul&rın fa&e-
di (556) kişi olduğu halde,, sadeee kendir ine temsil salâhiyeti verilenaltı kişinin imzasının tm* 
diki ile iktifa ettiği 556,. kuruen ;butonöj#@«^k, göj?e, 2 244 417 lira hare ve işbu harcın yüzde- o t-»-. • 
zu nisb etinde ücret laluaĵ aısj. gerekirken. 24 044 lira-hare alınmakla^ ve bunun yüzde otuzu üorefc: 
alınmakla iktifa olunduğu*' ve.,̂ bu; harek^tlft kjttEuçasttt old*lğ*L Anonim Şirkei lefein&, hatefeet ek
tiğidir. 

Diğer taraftan Kemal; Tüfeğin* ^ olmaas» rağö^m* şirketin 
esas- mukavelesini tasdik etmek surş^^.? Ns^Mk-Kap^nunun- öâvncü^ma^^^ini^-aiSfkhükmfinie-
muhal öf e t etmiş bulunmaktadır. 

Btt iki isnatla îş&k&bKuruluna sevk edilen Kemal Türkoğlu hakkında Adalet Bakanlığı İn
zibat Meclisi, Hâkimler Kanununun 94 »ncü maddesine tevfikan itiraz üzerine nihai surette aşağı
daki kararı ittihaz ettiği görülmüştür : 

A) Noksan hare alma kasdınm mevcudiyetini kabule imkân görülmemiştir. 
B) Sanayi Bankası Anonim Şirketinin kendisi de kurucu üyesi olması itibariyle, bu sıfatı 

üzerinde iken şirketin esas mukavelesini tasdik etmekle Noter Kanununun 63 ncü maddesine ay
kırı harekette bulunmuş ve binnetice iki ay işten çıkarma şeklinde Bakanlığın ittihaz ettiği inzi
bati cezaya mumaileyhin itirazı reddedilerek, işbu ceza kesinleşmiştir. 

M. HecUsiı (S. Sayısı,: 386) 
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Kurucu Meclis Üyesi Ekrem Tüzemen'in vâki itirazı üzerine, Dilekçe Karma Komisyonu me

seleyi esastan ve yeniden inceledi. 
1. Kemal Türkoğlu Beyoğlu 1 nci Noteri sıf atiyle 8 . 1 . 1958 tarihinde tasdik ettiği Sanayi 

Bankası A. Ş. esas mukavelesinin imza tasdiki işleminde kendi hukukî içtihadına göre; kanunları 
tatbik ederken her hangi bir suretle iltizamkâr kasdiylc hareket ettiği kanaatine varılmıştır. 

Zira : 
A) Kemal Türkoğlu'nun dört yıllık noterdik muamelâtını teftiş eden Bakanlık Müfettişleri 

bu konuya .temasla; noter tarafından nispî hare akaakla, fazla hare tahakkuk ettirildiği halbuki 
bu kabîl imza tasdiklerinin maktu harca tabi olduğunu bildirerek, tamamiyle aksi bir görüşü sa
vunmuşlardır. 

B) Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk İşleri Umum Müdürlüğü ise: 17 . 3 . 1957 
tarih 15-22-2996 sayılı tamiminin 17 nci sırasiı.da belirtildiği veçhile: Anonim şirketlerin esas mu
kavelesinin tasdikinden noterlerin nispî hare almaları gerektiği, sekiz milyon lira , sermayeli ve 
556 üyeli Sanayi Bankası A. Ş. esas mukavelesinin tasdiki işleminde de, bu tamim hükmüne gö
re hareket edilip ve Harçlar Kanununun 3 numaralı tarifesinin 1 sıra numarasının gerektirdiği 
hesaba göre: 2 224 417 lira hare ve buna tekabül eden yüzde otuz ücret alınması iktiza ederken 
24 044 lira alınmakla Hazine zarara sokulmuş denilmektedir. 

C) Bu konuda komisyonumuzun hukukî mütalâasına, gelince : Isnadedilen Ticaret Kanunu
nun 277, 278 ve 279 ncu maddelerinin müşterek şekilde mütalâa edilmesi gerekmektedir. Bu 
maddeler müşterek şekilde mütalâa edildiği takdirde, anonim şirketlerde (pay sahibi olan) üye
lerle (kurucu üyelerin) vâki kanun tarafından ayrı ayrı mütalâa ve tavsif edildikleri görülür. 

Filhakika : 
Mezkûr maddelere göre; her kurucu üye, anonim şirkette (pay sahibi üyedir) fakat her pay 

sahibi.üye anonim şirkette kurucu üye değildir. 
Ticaret Kanununun kurucu üyeleri, Cemiyetler Kanununun bahis konusu ettiği müteşebbis 

üye vasıf ve mahiyetindedir. 
Binaenaleyh durum böyle kabul edilince; Ticaret Kanununun 278 nci maddesinin tarif ettiği 

278 nci maddesinin tatbikatı yönünden Kemal Türkoğlu'nun hukukî hataya düşmediği neticesine 
varılmış olunur. Filhakika, 278 nci maddeye göre; esas mukaveleyi tanzim ve imza eden ve serma
ye olarak mukaveleye muayyen parayı koymayı trahhüdeden kurucu üyelerin adedi, mevzuubahis 
anonim şirkette altı kişiden ibarettir. 

Diğer 550 üye ise; esas mukaveleyi okuduklarım, mukavelenin 90 nci maddesiyle kuruculuk 
sıfatları yazılı altı hissedara salâhiyet verdiklerini bildirerek (pay sahibi üye) sıfatını alan kim
selerdir. 

Bu beş yüz elli üyenin iştirak taahhüdünü, pay sahibi olabilme şart ve" şekillerini aynı kanu
nun 283 ncü maddesi tarif etmiş olup, madde (bu sıfatı almak istiyen kimselerin imza ve taah
hütlerini noterden tasdik ettirecekleri bir mektubu) kurucu üyelere göndermeyi kâfi kabul etmiş
tir. 

Bu noter, her üyenin bulunduğu mahal noteri veya dilediği noter olabileceğine göre; esas mu
kavelenin imza tasdiki işleminde de, tekmil pay sahibi diğer 550 üyenin Türkiye'nin her taraf m-
dan İstanbul 1 nci Noterliği huzuruna cemedihnesini beklemek ve pay sahibi üyelerin de bu noter 
tarafından imzalarının tasdik edilmesini istemek vâzıı kanunun kasdetmediği ve tatbikatta da ta
hakkuku imkânsız bir durum yaratmak olur. 

Esasen, altı kurucu üyenin imzalarının tasdiki ile Anonjbıı Şirketin kuruluşu işlemini Ticaret 
Bakanlığı kabul etmiş muameleyi tamam görmüştür. 

Bütün bu mütalâalardan çıkan netice olarak kanaatimiz odur k i : Kemal Türkoğlu, vâzıı kanu
nun maksadına ve 277, 278, 279 ve 283 ncü maddelerin belirttiği açık hükümlere uygun olarak ha

reket etmiştir. 

M. MecliHi ( S. Sayısı : 386 ) 
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D) Komisyonumuz Kemal Türkoğlu'nun Anonim Şirket tarafından, uygun olarak bu şirket le

hine iltizamkâr hareket ettiği hakkındaki görüşlere iştirak edememiştir, 
Filhakika : 
Noter Kemal Türkoğlu, Adalet Bakanlığının Hukuk işleri U. Müdürlüğünün ve Teftiş Kurulu 

Başkanlığının mütalâaları gereğince hareket edip 556 imzanın tasdik harcını tahakkuk ve tahsil 
etmiş bulunsaydı, 2 224 417 lira hare alması ve bunun karşılığı da yüzde otuz nisbetinde 667 325 
lira gibi son derece yüksek bir noterlik ücreti alması iktiza ederdi. Şahsi menfaati ile doğrudan 
doğruya ilgili bu kadar yüksek bir rakamı kendi lehine ve menfaatine tahakkuk ettirmiyen bir 
kanun adamının menfaat rabıtası hiç mevzuubahsDİmıyan bir şirket lehine olarak iltizam etme
sini düşünmek için, mantık münasebeti kurmayı mümkün görememekteyiz. 

2. Kemal Türkoğlu'na izafe edilen (kendisinin ilgili bulunduğu bir işi Noter sıfatiyle tasdik 
etmek) gibi kusur ve bu kusurun neticesi olarak Noterlik Kanununun 63 ncü maddesiyle ilgili ola
rak tâyin edilen inzibati ceza, Noterlik Kanununun 59 ncu maddesinde tasrih edilen fiillere uyma
sı gereken bir suçtur. 

59 ncu madde : Cezayı mucip fiilleri ve bu fiillere verilecek cezaları saydıktan sonra, kusurun 
derecesine göre yazılı cezalardan birinin verileceğini söylemek suretiyle, verilecek cezanın kusurun 
ağırlığı ile mütenasibolması esasını vaz'etmiştir. 

Kemal Türkoğlu'na izafe edilen fiilin inzibat Meclisi tarafından da, benimsendiği üzere : Ne 
kendisine ve ne de alâkadar olduğu kabul yedilen Anonim Şirkete menfaat sağlamak kasdma matuf 
değildir. Böyle bir menfaat de sağlanmamıştır. Bilâkis Adalet Bakanlığının görüşüne aykırı bir 
tatbikatı yapmak suretiyle, kendi noter ücretinden yarım milyonu aşan şahsi bir kazancından mah
rum olmuştur. 

Şu halde : Cezaların ağırı olan 63 ncü madde ile tecziyeyi hak ve nasfet kaideleriyle telif ede
memekteyiz. 

Filhakika : Sanayi Bankası Anonim Şirketi ana sözleşmesi Dilekçe Komisyonumuzca tetkik 
edildiğinde; mukavelenin 3 ve 90 ncı maddesinde isimleri yazılı bulunan altı kurucu üye içerisinde 
bulunmadığı, pay sahibi üyelerin 20 nci sırasında olduğu ve 2 500 lira ile iştirakinin olduğu anla
şılmıştır. Mumaileyhin bilâhara bu hissesini dahi devrettiği anlaşılmıştır. 

Kemal Türkoğlu hakkındaki Adalet Bakanlığı İnzibat Meclisi tarafından ittihaz edilen iki ay iş
ten çıkarılma cezasının tâyininde ve Noter Kanununun 59 ve 63 ncü maddelerinin tatbiki tarzında 
isabet bulunmadığı kanaatiyle Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonu tarafından evvelce verilen 
16 . 8 . 1961 tarih ve 43 sayılı Karar yukarda arz ve izah edilen hukukî sebeplere binaen, Karma 
Komisyonumuz Gen.el Kurulunca da yerinde görülmüş ve itirazın bu sebeple reddi üyeden Sırrı 
Uzunhasanoğlu, Oğuz Demir Tüzün, Reşat özarda ve Nihat Berkkan'm çekinser oylarına karşı 
uygun bulunmuş olmakla düzenlenen bu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine tevfikan 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun yüksek takdir ve tasviplerine sunulur. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Başkan vekili Sözcü 
Urf a Aydın Edirne 

» 
Vasfı Gerger Çekinserim Fahir Giritlioğlu 

Reşat özarda 
Kâtip Kâtip 

Kütahya Niğde Cumhurbaşkanınca S. U 
Osman Cevdet Erkut Çekinserim Hidayet Ay diner 

Oğuzdemr Tüzün 
Ankara Bolu Balıkesir 

Çekinserim Ahmet Çakmak Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Nihat Berkkan imzada bulunamadı 

Sözcü 
Bolu 

Çekinserim 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

İsparta 
Lokman Başaran 

Hakkâri 
Ahmet Zeydan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 386 ) 



Dilekçe Karına Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bilekçe Karma Komisyonu 7.9.1963 

Dilekçe Kar. Kom. No. 5887 
Zat ve Evrak No. 52924 
K. K. Kayıt No. 4-5 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Halen Beyoğlu Birinci Noteri ve eski Adalet Bakanı Kemal Türkoğlu aleyhine Adalet Bakan
lığı Dlsiıplin Kurulu tarafından Noterlik Kanununun '59 ncu maddesinin (C) fıkrasına tevfikan 
verilen iki ay meslekten uzaklaştırma cezası ile ilgili 'muamelenin iptali; ismi geçen Kemali Türk
oğlu tarafından Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonundan talebedilmiştir. 

Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonu 9ı61 - 43 sayılı kararı ile. Adalet Bakanlığı Disiplin Kuru
lu tarafından, verilen disiplin 'cezasını kaldırması (üzerine; 

îşbu iptal kararma karşı; Kurucu Meclis eski üyesi Ekrem Tüzemen'in itiraz önergesi ver
mesi üzerine: Dilekçe Karma Komisyonu, 7 . 6 . 1963 tarih ve 5887 sayılı Kararı ile muterizin iti
razları yersiz görülerek Kurucu Meclis Dilekçe 'Komisyonunun kararı veçhile, inzibati cezanın 
iptali karar altına alınmıştır. 

140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine tevfikan Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun takdir 
ve tasviıpilerine sunulan Dilekçe Karma Komisyonunun iış'bu kararı, Cumlhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 20. 6.1963 tarih ve 78 nc'i Birleşiminde reddedilip Komisyonumuza iade edilmekle; 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu 11.7.1963 tarilhli toplantısında: Meseleyi yeniden ve 
esastan inceledi. Bu konu ile ilgili itiraz ve malûmatlarını beyan etmek istiyen milletvekillerini 
ayrı ayrı dinledi. Ve hâdise ile ilgili olup, dosya meyanında bulunmıyan Danıştay Sekizinci dai
resinin 17.4.1962 tarih ve 2069 sayılı ilâmını celp ve tetkik etti. Evvelce <almiiş olduğu karar 
üzerine Cumlhuriyet (Senatosunda cereyan eden müzakere ve münakaşaları teferruatına kadar 
gözden (geçirdikten sonra : 

Gereği düşünüldü : 
Kemal Türkoğlu'na isnadedilen fiilin : 

Noter Kemal Tüı-koğlu'nun; 8.1.1958 tarihinde tasdik ettiği Sanayi Bankası Anonim Şirketi
nin esas mukavelesinin imzalanması ve bu imzaların noterlik tarafından tasdiki işleminde kuru
cu adedi olan 556 kişiye göre ve ıbu aded rakam 'üzerinden alınması iktiza eden 2 224 417 lira 
Noterlik Harcı ve bu harcın yüzde otuzu nisbetinde noterlik ücretinin alınmamış olması gösteril
mektedir. Kemali Türkoğlu, iSanayi Bankası Anonim Şirketinin kurucu üyesini altı kişi alarak ka
bul etmiş ve kendi hukukî anlayışına göre hareket ederek, sadece bu altı kurucu üyenin imzala
rının tasdiki ile ilgili alarak 20 044 lira Noter Harcı ile işbu rakamın yüzde otuzu nisbetinde 
noter ücretini talhakkuk ettirmekle yetinmiştir. Adalet Bakanlığının iddiasına ıgöre, Noter Ke
mal Türkoğlu, işbu hareketi ile üyesi bulunduğu anonim şirket lehine hareket etmiştir. 

Gene Adalet Bakanlığının iddiasına göre: Noter Kemali Türkoğlu işbu hareketi ile, şirketin 
kurucusu mevkiinde olmasına rağmen. Noter sıfatı ile ilgili bulunduğu ,bu şirketin ana mukavele
sini tasdik etmekle Noterlik Kanununun menettiği bir işlemi yapmış ve binnetice Noterlik Kanu
nunun 59 ve 63 ncü maddelerine muhalefet etmiştir. 

Adalet Bakanlığı inzibat Komisyonu tarafından Noter Kemal Türkoğlu hakkında tesbit edilen 
işlbu fiillerinin karşılığı olarak iki ay işten çıkarma cezası üzerine mumaileyhin hâkimler Kanu
nunum 94 ncü maddesine tevfikan, vâki itirazı üzerine Adalet. Bakanlığı İnzibat Meclisinin ni-
(hai surette aşağıdaki kararı ittihaz ettiği ıgörülnıüştür. 

A) Noter Kemal Türkoğlu'nun bir şirketi sıyanet kasdi ile hareket edip noksan hare tahak
kuk ettirdiği; varit görülmemiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 386 ) 
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B) Noter Kemal Türkoğlu, Sanayi Bankası Anonim Şirketinin kurucu üyesi 'bulunduğu hal

de: Bu «»idiatı üzerinde iken noterliğe taallûk eden bir işlemi yapmakla, Noterlik Kanununun 63 ncü 
maddesine açıkça aykırı hareket etmiştir. Bu itibarla, iki ay meslekten çıkarma şeklinde bakan
lık tarafından ittihaz edilen inzibati cezaya mumaileyhin itirazı reddedilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu tarafından alınan karardan sonra meseleyi bir kere daha yeniden ince-
liyen Dilekçe Karma Komisyonu: Kemal Türkoğlu 'mm gerek Harçlar Kanununu tatbik ederken 
ve gerek Noterlik Kanununu tatbik ederken, kendi hukukî içtihadında objektif ölçüler çerçeve
sinde hareket ettiği, Kanunu ihlâl eder her hangi .bir harekette bulunmadığı ve binnetice hak
kında tertibe dil en inzibati cezaya müsteihak bir davranışta bulunmadığı kanaatine varılmıştır. 

Şöyle k i : 
1. Noter Harcının tahakkukunda: 556 im:za sahibinin adedine göre veya 6 imza sahibinin 

adedine göre değişik olarak alınacak nispî harçlardan hangi şeklin tercih edilmesi gerektiği ko
nusundaki iki ayrı hukukî içtihadı Ticaret Kanununun 277, 278, 279 ve 283 ncü maddelerinin 
ışığı altında Danıştay Sekizinci Dairesi münakaşasını yapmış ve binnetice; littihaz ettiği 17 .4 .1962 
tarih ve 2069 'sayılı kararı ile aynen şöyle demiştir. 

(Yukardan beri açıklanan ve dosyadaki belgelerden çıkarılmış olan özete göre: Dâvanın çö
züm noktası !bu olayda şirket kurucusu durumunda olanların tesbiti meselesidir. Ticaret Kanu
nunun 278 nci maddesi esas mukaveleyi tanzim ve imıza eden ve sermaye olarak esas mukavele 
ile muayyen parayı taahüdeden pay sahiplerini kurucu üye kabul etmiştir. Maddedeki mukavele
yi tanzim şartı ile sermayeyi vaz'etmek sadece imzaları tasdik edilen altı kişi için tahakkuk et
miştir. Olayda; işbu altı kişinin imzasını tasdik eden noterin bu muamelesinde, kanuna aykırılık 
görülmediğinden konuya uymıyan birtakım mülâhazalarla aksine alman dâva konusu Adalet Ba
kanlığının kararının bu kısmının iptaline karar verildi.) 

(Danıştay Sekizinci Dairesinin Harçlar Kanununun tatbiki ile ilgili olarak verdiği iptal kararı 
karşısında : 556 kişi yerine sadece altı kurucunun imzasını tasdik eden ve harcı bu altı kişinin 
adedi üzerinden tahakkuk ettiren Kemal Türkoğlu'nun hareketinde ve hukukî içtihadında kanuna 
aykırılık bulunmadığı hakikati ortaya çıkmaktadır. 

Diğer taraftan Adalet Bakanlığının hukukî görüşüne uyularak inzibat Komisyonu tarafından 
verilmiş bulunan cezaya karşı bir üst merci olan tnzıbat Meclisine mumaileyhin vâki itirazı üze
rine dahi : 556 kişi üzerinden ve bu adedden hare alınmamasından mütevellit ittihaz edilen hu
kukî sorumluluk kaldırılmıştır. Ve itiraz üzerine nihai olarak verilen karara göre : Kemal Türk
oğlu'nun hukukî mesuliyetinin sadece Noterlik Kanununun menettiği bir işi; yapmış olmak fii
linden ibaret gösterilmiştir. 

Binaenaleyh Harçlar Kanununun tatbiki ile ilgili konu hakkında Komisyonumuz tarafından 
da, her hangi bir karar ittihazına mahal kalmamıştır. 

2. Kemal Türkoğlu'na izafe edilen (kendisinin ilgili bulunduğu bir işi, noter sıfatı ile tas
dik etmek) kusur ve cezasına gelince : 

Kemal Türkoğlu Anonim Şirketin kurucu üyesi olmayıp, pay sahibi bir üyesidir. Mukavelenin 
3 ve 90 nci maddelerinde isimleri yazılı bulunan altı kurucu üye arasında ismi geçmemektedir. 
Pay sahibi üyelerin 20 nci sıra numarasında ve 2 500 lira ile iştirakinin bulunduğu yazılı olan 
ve bilâhara işbu 2 500 lirasını da ıgeri aldığı bildirilen bir üyedir. 

Bir sermaye şirketinin pay sahibi olmak ile hissedarı olmak arasında açık kanuni tariflere 
mukabil, şunu da belirtmek isteriz ki : Her sermaye şirketi geniş tahviller arz ettiği için ve bu 
tahviller umumiyetle 'hâmile muharrer olarak lorsalarda satıldığı ve elden ele intikal ettiği için : 
Bu şekildeki tahvillere sahibolan veya hisse senedi almak suretiyle hissedarlık sıfatını iktisabeden 
kimseler hakkında, Noterlik Kanununun tarif ettiği şekilde (kendisinin ilgili bulunduğu bir işin 
mevcudiyetini) mütalâa etmek ve kabul etmek kabil değildir. 

Diğer taraftan Ticaret Kanunu anonim şirketler için hissedarlığın şartlarım kesin hükümlerle 
vaz'etmiştir. Her hangi bir hissedarın Ticaret Kanununun tarifine göre hissedar olabilmesi için 

M. Meclisi ( S . Sayam : 386 ) 
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mevzubahsedilen şirkete (10 000) lira ile iştirak etmesi 'gerekir. Kemal Türkoğlu'nun ise yatırdığı 
meblâğ sadece 2 500 lira olup bu miktarı on bin liraya iblâğ etmemiş bilâkis bu parasını anonim 
şirketten tamamiyle keserek alâkasını bırakmamıştır. Bu durum karşısında, Kemal Türkoğlu'nu 
bir hissedar şeklinde kabul etmeye de, kanuni bakımından imkân yoktur. Binaenaleyh, böyle bir 
anonim şirketin ana mukavelesi altındaki imzaların noterlik tarafından tasdik ettirilmesi işlemini, 
Beyoğlu Noteri, Kemal Türkoğlu'nun yapmış olmasında Noterlik Kanununa uygun düşmiyen her 
hangi bir hareket (Komisyonumuzca mütalâa edilinememiştir. 

3. Noterlik Kanunu inzibati cezanın bizzat Adalet Bakanlığı tarafından verilmesini âmir bu
lunmaktadır. 

Bu hususa dair maddenin tadil edilen metnine gqre ise : Cezanın bizzat Adalet Bakanı tara
fından verilmesi mecburiyeti vardır. Hâdisenin vukuu tarihinde mer'i bulunan mevzuatımıza >gö-

. re ; cezanın Adalet Bakanlığı tarafından verilmesi gibi bir mecburiyet vardır. 
Adalet Bakanlığından murat ise : Bizzat Adalet Bakanı veya Adalet Bakanı o tarihte vazifesi 

başında değilse, bizzat bu makama vekâlet eçlen kimse anlamını taşır. 
Halbuki hâdisede tertibedilen cezanın kim -tarafından verildiği belli değildir. Tetkik edilen 

dosya arasında mevcut bulunan Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Umum Müdürlüğünün tarih ve 
numarası belli olmıyan maksat ve neticeyi de göstermiyen ve hangi makamı işgal eden zata da 
aidelduğu belirtilmiyen ve imzası dahi okunarnıvan yazı; Noterlik Kanununun 60 ncı maddesine 
göre, hukukan icrası ve infazı mümkün olmıyan bir karakter taşımaktadır. 

Ceza tertibi bakımından Adalet Bakanlığı acık bir şekilde şekil noksanlığı hatasına düşmüş
tür. 

Bu suretle Dilekçi Kemal Türkoğlu; Komisyonumuza vâki müracaatında esas ve maksat bakı
mından haklı bulunduğu kadar, şekil noksanlığı bakımından da haklı duruma 'geçmiştir. 

4. Kemal Türkoğlu'na izafe edilen fiilin Adalet Bakanlığı İnzibat Meclisi tarafından da, be
nimsendiği üzere : Ne kendisine ve ne de alâkadar olduğu kabul edilen anonim şirkete bir fay
da sağlamak kasdına matuf olmadığı aşikârdır. 

Hazine de zarara sokulmamıştır. Çünkü tatbikatın doğruluğu Danıştay kararı ile de sabittir. 
Şahsi menfaat da sağlanmamıştır. Çünkü : Adalet Bakanlığının noktai nazarı noter tarafından ka
bul edilmiş bulunsa idi; sekiz milyon sermayeli anonim şirketin ana mukavelesinin tasdiki işlemin
den noter harcı olarak 2 2124 417 liranın alınması iktiza edecekti ve bu meblâğ hare üzerinden 
noterlik ücreti ise 667 325 lira tutarında, olacaktı. Buna mukabil 24 044 lira noter harcı tahak
kuk ettirilmiş ve bunun yüzde otuzu nisbetinde olan 7 214 lira noterlik ücreti tahakkuk ettiril
miştir. 

Binaenaleyh; şahsi menfaati ile doğrudan doğruya ilgili bu kadar yüksek bir rakamı kendi le
hine ve menfaatine tahakkuk ettirmiyen bir kanun adamının tatbikatını ve hukukî içtihadına bu 
derece sadakatle bağlılığını şahsiyetinin, yüksek ahlâk seviyesinin ve iyi niyet kasdınm bir teza
hürü olarak kabul etmemek mümkün (görülmemiştir. 

Netice : 
"Dilekçe Karma Komisyonu 'Genel Kurulu 11.7.1963 tarihli toplantısında evvelce ittihaz ettiği 

7.6.1963 tarihli rapor ve kararma karşı Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 78 nci Birleşimin
deki ret sebeplerini uygun mütalâa etmemiştir. 

Bu sebeple evvelce ittihaz edilen iki kararında tekrar ısrara karar veren Dilekçe (Karma Ko
misyonu : 

Adalet Bakanlığı tarafından Noter Kemal Türkoğlu hakkında kanuni ve ,maddi unsurlardan 
mahrum olarak verilen (iki ay işten çıkarma cezasının kaldırılmasına) üyelerden karara iştirak 
edenlerin ittifakı ile karar vererek; işbu kararın dayandığı sebepleri belirtmek amaciyle, 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 386 ) 
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Düzenlediği raporu Millet Meclisi Genel Kurulunun yüksek tasdik ve tasviplerine sunulur. 

11 . 7 . 1963 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı iBaşkan V. ıSözcü 
Urfa 'Senatörü Aydın Milletvekili Edirne Milletvekili 

V. Gerger . R. özarda F. Giritlioğlu 

Kâtip 
Kütahya Senatörü 
O. Cevdet Erkut 

İsparta Milletvekili 
L. Başaran 

Bolu Milletvekili 
A. Çakmak 

tmzada bulunamadı 

Balıkesir Senatörü 
H. OğuzbeyoğİM 

Siirt 'Milletvekili 
8. öner 

Tabiî Senatör 
M. Yurdakuler 

Samsun Milletvekili 
H. Kiper 

-..y.. »-e^ı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ONYEDÎNKtt (BİRLEŞİM 

19 . 12 . 1963 Perşembe 

Saat : 
I 

A BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B •• IKÎNCÎ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENE! 

GÖRÜŞME 
1. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
keri Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'ın emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında Delirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

5. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
nn tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

6. — Çankırı Milletvekili Rahmi İncelerin, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 

düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

8. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

9. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanavi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

10. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Hirfanh Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tanm ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

11. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

12. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

13. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

14. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatıran yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

15. —- Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 
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16. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-

men'in, Görele Kaymakamı Babür Unsalın 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

17. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

18. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

19. *— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
îmar ve tskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

20. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

21. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun. bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilerisi bulunduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6^656) 

22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun. Avrupa'daki isçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 
çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/657) 

23. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporcuların durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660) 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim Kanunlarının kabulü münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas
raflarının nereden ödendiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/665) 

25. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

26. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

27. — Edirne Miletveküi Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tanm Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

28. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tanm Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/672) 

29. —Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
olarak verilmesi ve mallarının daha seri alın
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673) 

30. — Kırşehir Miletvekili Halil özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 
hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted
birler alındığına dair Tanm ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu. (6/674) 

31. — Ankara Milletvekili İbrahim îmirzalı-
bğlu'nun, Tanm alet, makina ve yedek parçala-
rınm zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tanm Bakanın
dan sözlü sorusu (6/675) 

32. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklannın 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair tcisleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

33. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ
yini isinde bir şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) 

34. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
komünistlerle bâzı aşın solcu unsurlann bozucu 
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/682) 

35. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Devlet Demiryollannca ihale ile satınalman lo
komotiflerin alış bedellerine ve ihaleye kaç fir
manın katıldığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/684) 

36. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 
Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret Lisesi
nin il merkezinde açılması sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/685) 

37. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı
lan kampların sayısına ve açılış gayesine dair 
Tanm Bakanından sözlü sorusu (6/686) 
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38. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-

mir'in, pamuk ihracatının işlenmiş olarak yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/687) 

39. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam ya
pılmasının dsşünülüp düşünülmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/688) 

40. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik 
etmekte olduğu siter usulünün tatbikatına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

41. — İzmir Miletvekili Arif Ertunga'mn, 
tütün müstahsılına verilen zirai krediler ile Te
kel avansları konusunda çiftçinin müşkülâtını 
önliyecek ne gibi tedbirler alındığına dair Ti
caret ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz
lü sorusu (6/690) 

42. — Bursa Milletvekili Sadrettin Ç&nga'-
mn, Gemlik İlçesinin Umurbey köyünde Ziraat 
Bankasınca' yaptırılan evlerin köylülerin istifa
desine terk edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/691) 

43. —- Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytdnoğ-
lu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel
lerinin verilmeyişi sebeplerine dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/692) 

44. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Turizm konusunda Yunanistan'ın aleyhi
mize yaptığı propagandayı önlemek hususunda 
ne gibi tedbirler alınacağına dair, Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/693) 

45. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, çeltik mahsulü için müdahale alımı yapıl
ması ve ihracı hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/694) 

46. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mah
kûm edilen Kemal Serdaroğlu'nun cezaevinde
ki durumuna dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/695) 

47. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Bayındırlık 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/696) 

48. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 

sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair îmar ve İskân ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/697) 

49. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde İlinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve.tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

50. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, mğ-
de ili Merkez Devlet Hastanesi ile İl Sağlık 
Müdüründen vâki şikâyetler hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/699) 

51. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, el
ma tarımının himayesi ve bir ihraç malı hali
ne getirilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair, Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/700) 

52. ~~ Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş 
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana 
prensibi ve millî petrolün korunması hususun
da ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/701) 

53. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
halkın ucuz fiyatla motopomp temini hususun
da ne gibi tedbirler alınacağına dair, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/702) 

54. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirfanlı Barajı santralinden getirilecek olan 
elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de istifade 
ettirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/703) 

55. — Trabzon Milletvekili Ekrem (Dikmen'-
in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday 
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/704) 

56. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önem 
verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/705) 

57. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen '-
in, İkizdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin
leri hakkında Sanayi ve İmar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/706) 

58. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Trabzon'un, Of kazasına İkizdere Hidro -



— 4 — 
Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta
mamlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve 
îmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/707) 

59. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide 
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, îçişJeri 
Bakanından sözlü sorusu (6/709) 

60. — İsparta Milletvekili Ali îhsan Balım'-
ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım ve İçişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/710) 

61. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirza-
lıoğlu'nun, Devlet Üretme Çiftliklerince tesbit 
olunan fiyatlara dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/711) 

62. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/718) 

63. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman ya
pılacağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/714) 

64. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova' 
nın, Tokat ile Yeşilırmak Köprüsünün gözlerine 
ne maksatla toprak döküldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (8/715) 

65. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, son
daj ve kanalı yapıldığına dâir Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/716) 

66. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/717) 

67. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili ve Aksaray Devlet hastaneleri teşkilât 
durumları ve Ulukışla ve Ortaköy kazalarının 
sağlık merkezine kavuşturulmalarına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/718) 

68. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili Aksaray kazası dâhilinde mevcut Ziga 
hamamlarının modem bir kaplıca haline geti
rilmesine dair İmar ve îskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/719) 

69. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Büyük Ateı'nın ismi ortaya konularak yapılan 

maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 

70. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin'e bağlı Derik ilçesi kaymakamı
nın partizanca tutumuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/721) 

71. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'in, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Or-
takçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/722) 

72. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına yapı
lan tâyinlere ve Ankara'daki ilkokul öğretmen 
durumuna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/723) 

73. _ Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, Tunceli iline ait halen yürürlükte bulunan 
yasak bölge kararının kaldırılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/724) 

74. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair, 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/725) 

75. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne za
man karayolları programına alınacağına dair, 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

76. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/727) 

77. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
bu sene her hangi bir sebeple, lise ve ortaokul
lara giremiyen talebeler hakkında ne düşünül
düğüne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/728) 

78. — Afyon Karahisar Milletvekili Meh
met Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden bugü
ne kadar, her toplantı yılında kaçar birleşim 
yapıldığına ve birleşimlerin süresine dair, Mil
let Meclis' Başkanlığından sözlü sorusu. 
(6/729) 

79. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
6831 sayılı Orman Kanununun, antidemokratik 
hissi veren, geçici 1 nci maddesinin kaldırılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair, Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/730) 

80. — İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
gil'in, İsparta Devlet Su İşleri şube binası ve 



sosyal tesisleri inşaatında çalışan 44 işçiye, üc
retlerinin, zamanında ödenip ödenmediğine 
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/731) 

81. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu'nun, cezaevleri ve hastanelerde bulunan 
Yassıada hükümlülerinin adedine ve durumları
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve İç
işleri 'Bakanlarından sözlü sorusu (6/732) 

82. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına teminat 
gösterilen gayrimenkullerin değer baremlerinin 
günün şartlarına ve alım satım fiyatlarına uy
gun hâle getirilmelerinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/733) 

83. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Trakya'da yapılan SOÜTHEK - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin lıeden davet 
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

84. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
bakanların yurt içi ve yurt dışı gezilerinin bir 
programa bağlanmış olup olmadığına ve bu ge
zilerin çalışmalarına sekte verip vermediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/735) 

85. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin, Londra Tanıtma Bürosu için bin İngiliz 
lirası aylıkla bir yer tutulması hakkında Lon
dra Sefaretine yazı yazıldığı hususundaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/736) 

86. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesinin 
kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâhilin
de düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/737) I 

87. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ili DSİ içme suları, sulama ve kurut
ma işlerine ve bunlardan hangilerinin sonuçlan-
dırıldığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/738) 

88. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ilköğretim kurumlarına kaydolunan öğrenciler
den, (her hangi bir nam altında) ücret alındı
ğının doğru olup olmadığına dair Millî Eği

ktim Bakanından sözlü sorusu (6/739) 
89. — Edirne Milletvekili İlhamı Ertemin, 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 

ö — 
Kırkpınar er meydanının onarımı için, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu, (6/740) 

90. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
m, Hükümetin ve hassaten İçişleri Bakanının 
adliyeyi baskı altında tutması ve tehdit et
mesinin, Anayasa nizamına göre, mümkün olup 
olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/741) 

91. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanbi-
sar ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğre
nime başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/742) 

92. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Hükümetin dinî tedrisat hakkındaki düşün
cesinin ne olduğuna dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/743) 

93. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'ın, politik temayül gösteren Tokat Dev
let Su İşleri Başmühendisi hakkında ne gibi iş
lem yapıldığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/744) 

94. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Almanya'nın Münih şehrinde bulu
nan öğrenci müfettişlerimizin görevlerini lâyı-
kıyle yapıp yapmadıklarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/745) 

95. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Denizcilik Bankası Denizyolları, DB Deniz Nak
liyatı ve Şehir Hatları işletmelerinde, 1960 yı
lında ve bugün kaç servis ve kaç personel bu
lunduğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/746) 

96. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırları dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 
gayrimenkullerden ne kadar gelir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/747) 

97. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
.Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı Dirgine kö
yünün Bolu ili Mengen ilçesine bağlanması için 
yapılan plebisit sırasında vatandaşlara baskı 
yapılıp yapılmadığına dâir İçişleri Bakanından 

'sözlü sorusu (6/748) 
98. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 

Sıkıyönetim komutanlıklarınca, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç 



gazete ve dergi kapatıldığına dair Millî Sa
vunma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

99. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, Ulus gazetesi matbaa ve tesislerinin ha
len kimin veya kimlerin tasarrufunda olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/750) 

100. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
nm, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 
Hükümetimize, eski yardımın devam edeceği 
hakkında bir garantisi bulunup bulunmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/751) 

101. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik 
işinin ne zaman yapılacağına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/752) 

102. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de inşa edilen İmam Hatip 
Okulunun neden öğretime açılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/753) 

103. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, İstanbul Teknik Okulunda bir ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 

104. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka
nunun, günün şart ve icaplarına göre, kaldırıl
ması veya tadili hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/755) 

105. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
dideden tedbirlerin müstenidatmın ne oldu
ğuna dair içişleri ve Maliye Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/756) 

106. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/757) 

107. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kinin, plâna ve programa alınıp ödeneği de 
ayrılan Kastamonu kapalı spor salonunun iha
lesinin geri bırakılması sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/758) 

108. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpa-
şar'm, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma
kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

109. — Aydm Milletvekili Hilmi Âydmçer'-
in, Aydın'm Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin
de bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/760) 

110. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 programı 
hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi esasla
rın göz önünde tutulduğuna dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/761) 

111. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Limanının hinterlandı ile ir
tibatını sağlıyaca'k münakale tesislerinin ıs
lah ve ihyası konularında ne gibi tedbirler alın
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/762) 

112. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nm, Atatürk Üniversitesi 'Dekanının 
görevine son verilmesi sebebine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/763) 

113. —- Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
m, Devlet Demiryolları memurlarına her sene 
verilmekte olan iki maaş tutarındaki ikramiye
nin bu sene Ödenip ödenmediğine dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/764) 

114. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus baraj gölü içerisinde kaldığı için is
timlâk edilen arazilerin bedellerinin ne zaman 
verileceğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/765) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekilleri Kasım Gülek ve Kemal Sanib-
rahimoğlu'nun, siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11.1963] 

2. — Danıştay kanunu tasarısı ile istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya ayları hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı : 
369) [Öağıtma tarihi : 19 . 8 . 1963] 

3. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasamı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 



Üzeren ve Âdâna üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi: 17 . 8.1963] 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345 , C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tari
hi : 1.7.1963] 

5. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 2996 
sayılı Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasansı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz'un, Maliye Vekâleti kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 
6347 sayılı Kanunun ikinci maddesinde ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilât 
yapan 6991 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
tadili ile bir madde ilâvesi hakkında kanun 
teklifi ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 
Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair 4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesindeki mabetlerin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/496, 2/358, 2/517) (S. Sayı
sı : 483) [Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1963] 

IV 

A - HACLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanun
la muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
zilyedliğin ıskatında on sene' evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad-

denin (E) ve (F) bendİerinîıı, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilme
sine ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fık
ra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'm, 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 
ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair ve Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği-
siklikler hakkında Millet Meclisi Geçici Komis
yon raporu (1/211, 2/35, 2/76, 2/122) (C. Se
natosu 1/260) (S. Sayısı : 210 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

2. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Ekrem 
Tüzemen'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyo
nunun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
43 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 4/5, C. Senatosu 4/18) 
(S. Sayısı : 386) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 .1963] 

3. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 260 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi : 5/40, C. Senatosu 4/34) (S. 
Sayısı : 402) [Damıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

4. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Di- . 
lekçe Karma Komisyonu genel kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 279 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/41; C. Senatosu < 
4/57) (S. Sayısı : 403) [Dağıtma tarihi 18.9 
1963] 

5. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun âl . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 265 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/29, C. Senatosu 4/39) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 404, C. Senatosu S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

6. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balıkesir 
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Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 297 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/28; C. Senatosu 
4/24) (S. Sayısı: 405) [Dağıtma tarihi: 18.9 
1963] 

7. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 267 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/45; C. Senatosu 4/41) (S. Sayı
sı : 406) [Dağıtma tarihi: 18.9.1963] 

8. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 .1963 tarihli Haftalık Karaı- Cetvelin
deki 268 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/65; C. Senatosu 
4/42) (S. Sayısı: 407) [Dağıtma tarihi: 
18.9.1963] 

9. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı. 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/64; C. Senatosu 4/43) (S. Sayı 
sı :408) [Dağıtma tarihi: 18.9 1963] 

10. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 270 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül 
meşine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M» Meclisi 5/63; C. Senatosu 
4/44) (S. Sayısı: 409) [Dağıtma tarihi : 
18.9.1963] 

11. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 280 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/62; C. Senatosu 4/45) (S. Sayısı : 410) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1-963] 

12. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 281 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/61; C. Senatosu 4/46) (S. Sayısı : 411) 
[Dağıtma tarihi.: 18 . 9 . 1963] 

13. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/60; C. Senatosu 4/47) (S. Sayısı : 412) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

14. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 283 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/59; C. Senatosu 4/48) (S. Sayısı : 413) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

15. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/58; C. Senatosu 4/49) (S. Sayısı : 414) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

16. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 285 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/57; C. Senatosu 4/50) (S. Sayısı ; 415) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

17. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 • 5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 255 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/56; C. Senatosu 4/28) (S. Sa
yısı : 416) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1963] 

18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 



Karma Komisyonu Genel Kurulunun 81 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 254 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/44; C. Senatosu 4/27) 
(S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

19. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 256 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/55; C. Senatosu 4/29) 
(S. Sayısı : 418) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 .1963] 

20. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/54; C. Senatosu 4/30) (S. Sayısı : 419) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9.. 1963] 

21. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 257 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/53; C. Senatosu 4/31) 
(S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 .1963] 

22. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 258 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine I 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu I 
raporları (M. Meclisi 5/52; C. Senatosu 4/32) I 
(S. Sayısı : 421) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 .1963] 

23. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan- I 
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe I 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . I 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 259 I 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine I 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu I 
raporları (M. Meclisi 5/51; C. Senatosu 4/33) I 
(S. Sayısı : 422) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963] I 

24. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve tstan- I 
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe I 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . I 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 261 | 

sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/50; O. Senatosu 4/35) 
(S. Sayısı : 423) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 262 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/49; O. Senatosu 4/86) 
(S. Sayısı : 424) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 .1963] 

26. — Maliye Bakanı Ferid Mele» ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 268 
sayılı Kararın Genel' Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/48; C. Senatosu 4/37) 
(S. Sayısı : 425) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

27. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 264 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 5/47; C. Senatosu 4/38) 
(S. Sayısı : 426) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

28. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan- , 
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 266 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meçlisi 5/46; C. Senatosu 4/40) 
(S. Sayısı : 427) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963] 

29. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili AH İhsan Göğuş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/30; O. Senatosu 4/23) 
(S. Sayısı : 428) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963] 

30. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, DUekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
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raporları (M. Meclisi 5/31; G. Senatosu 4/22) 
(S. Sayısı : 4£9) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

31. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balı
kesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 
5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/32; C. Senatosu 4/21) 
(S. Sayısı : 430) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

32. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor-
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı 
Kararın Genei Kurulda görüşülmesine dair 
lan (M. Meclisi 5/33; C. Senatosu 4/20) (S. Sa
yısı : 431) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

33. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/34; C. Senatosu 4/56) (S. Sa
yısı : 432) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

34. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 289 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/35; C. Senatosu 4/55) (S. Sa
yısı : 433) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

35. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali ihsan Göğüs un, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 290 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/36; C. Senatosu 4/54) (S. 
Sayısı : 434) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

36. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor

ları (M. Meclisi 5/3?, Ö. Senatosu 4/M) (Û. 
Sayısı : 435) [Dağıtma tarihi : 24 . 9 . 1963] 

37. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/38; C. Senatosu 4/52) (S. Sa
yısı : 436) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

38. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
lan (M. Meclisi 5/39; C. Senatosu 4/51) (S. 
Sayısı : 437) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

39. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali ihsan Göğuş ve Siirt Millet
vekili Süreyya Öner'in, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/42; C. Senatosu 4/25) (S. Sayısı : 
438) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

40. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili UOŞKUH Kırca nın, juılekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 253 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/43; C. Senatosu 4/26) (S. 
Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : 21 . 9 . 1963] 

41. — Aydın Milletvekili Reşat Ûzarda'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 377 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporlan (M. Meclisi 5/67; C. Senato
su 4/58) (S. Sayısı : 498) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1963] 

X 42. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/186, 



İ/42) (&. Sayısı : 462) [Dağıtma tarihi : 
5 .10 .1963] 

X 43. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin 'sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/338, 1/118) 
(S. Sayısı : 477) [Dağıtma tarihi : 7 .10 .1963] 

44. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve dört arkadaşının, 765 sayı
lı Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla 
muaddel 455 nci maddesi ile 2275 ve 3038 sayılı 
kanunlarla muaddel 459 ncu maddelerine birer 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/516) (S. Sayısı : 499) 

X 45. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 büt
çe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Petrol Dairesi Reisliği 1960 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı (3/516, 1/127) (S. Sayısı: 
476) [Dağıtma tarihi : 7 . 10 . 1963] 

X 46. — Genel bütçeye dâbil dairelerin 1959 
bütçe yılı kesinhesaplarına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1959 bütçe yılı kesinhesap ka
nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/318, 1/33) (S. Sayısı : 508) [Dağıtma tari
hi : 21.10 .1963] 

47. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 23 arkadaşının, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dere
celi okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten ge
lip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teş
kilâtında çalışmakta olanlara mebdei maaş de
recelerinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/166) (S. Sayısı: 372) [Dağıtma tarihi: 

2 . 9 . 1963] 
48. — Malatya Milletvekili Mehmet Delika-

ya ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fırat'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/248). (S. Sayısı : 375) [Dağıtma tarihi : 
3 . 9 . 1963] 

49. — C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardım
cı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali 
İhsan Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik 
Pirinçcioğlu ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh-

ı ı -
met Ali Demir ve C. Senatosu İzmir Üyesi Mev-
aat Ozerdemli ve Giresun Milletvekili Naim 
Tir ali ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili 
Yusuf Ulusoy ve 10 arkadaşının, ilkokul öğret
menleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de 
muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Ba
kanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında 
ve iktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların 
aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna 
eK kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/154, 2/156, 2/176, 2/188, 
2/192, 2/195) (S. Sayısı : 377) [Dağıtma tari
hi : 3 . 9 . 1963] 

.50. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : 5.9 .1963] 

51. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir madde ile 32 ve 47 nci 
maddelerine birer fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları ve içişleri Komisyonunun mütalâası 
(2/126) (S. Sayısı : 390) [Dağıtma tarihi : 
14 . 9 .1963] 

52. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S. Sayısı : 391) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

53. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân Komisyonları raporları (2/148) 
(S. Sayısı: 392) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

54. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporlan (2/147) (S. Sayısı: 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

55. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu-



riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvak
kat madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/268) 
(S. Sayısı : 394) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

56. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme-. 
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 9 .1963] 

57. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporlan ve Millî Eğitim Ko
misyonunun mütalâası (2/335) (S. Sayısı : 396) 
[Dağıtma tarihi : 14,. 9 .1963] 

58. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nm, 5434 sayılı Emekli, 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporlan (2/327) (S. Sayı
sı : 397) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

59. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . Î963] 

60. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Flân 
Komisyon raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

61. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeelri-
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 

Plân komisyonları raporlan (â/95, 2/96) (S. 
Sayısı : 441) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

62. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlanna uygulanacak -mi
siller hakkındaki 2t)6 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi baklanda kanun teklifi ve Maliye vr 
Plân komisyonlan raporlan (2/257) (S. Sayısı . 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

63. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkaadşınm, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm, 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Düşman'in, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanımla bu kanunu tadil 
ed^r 5585 ve 6724 sayılı kanumara bâzı mad-
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporlan (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı : 445) [Dağıtma tari
hi : 19. 9. 1963] 

64. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonlan raporlan (2/383) (S. 
Sayısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

65. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Ka
nunla muaddel 60 nci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, içişleri ve Plân komisyonları raporlan 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

66. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonlan raporlan (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 
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67. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Eifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3056 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9' . 1963] 

68. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

09. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetinde iken lise veya lise muadili mesleki 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında* akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkında kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve İsmail Sarı
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olraıyacaklarma dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil Ünal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri, hakkında kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 .1963] 

70. — Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andlaşması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961- tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/209) 

• (S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3 .10 .1963] 
71. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu mea-

suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 .10 .1963] 

72. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Arat 
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tabi 
bir vazifeye giren yetim kızların yetim aylık
larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi : 

•4 . 10 .1963]-
73. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 

8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla mesaileri karşılığında fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/137) (S. Sa
yısı : 4SG) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

74. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 10 . 1963] 

75. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine 'nin, Röntgen Radyum ve di
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 .10 .1963] , 

76. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (2/130) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

77. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanhoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak-
sit'in, 5484 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ye Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/421) (S. Sayı:ı : 470) 
[Dağıtma tarihi: 4.10.1963] 

78. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emefcîi Bandığı Kanunu-
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na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

79. — Samsun Milletvekili tlyas kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, içişleri, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/80) 
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

80. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 . 10 . 1963] 

81. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak hafolar hakkında kanun teklifi ve 
izmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, Tapu sicil 
binaları yapılması maksadiyle alınacak harç
lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/153, 2/233) (S. Sa
yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 8.10.1963] 

82. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı işçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 8.3.1961 tarih ve 344 sa
yılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Çalışma ve Plân komisyonları raporları 
(2/396) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
9.10.1963] 

83. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşının, 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi ve 
Tarım ve Plân komisyonları raporları (2/214) 
(S. Sayısı : 502) [Dağıtma tarihi:'15.10.1963] 

84. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü s 

emrinde çalışmakta olan maaşlı memurları 
hakkında intibak kanunu teklifi ve Tarım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/165) 
(S. Sayısı : 503) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

85. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân Komisyonları rapor

ları (2/54) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 
21.10 .1963) 

86. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, Subay, askerî memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi 
için kanun teklifi ve Bayındırlık, Millî Savun
ma, Maliye ve Plân Komisyonları raporları 
(2/406) (S. Sayısı: 517) [Dağıtma tarihi: 
24 .10 .1963] 

87. — Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan Kı
rımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Bayındırlık ve Plân 
komisyonları raporları (2/363) (S. Sayısı: 518) 
[Dağıtma tarihi: 24.10.1963] 

88. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesinin (j) bendine bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

89. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/107) 
(S. Sayısı: 522) [Dağıtma tarihi 1.11.1963] 

90. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Gümrük memurlarından 
bâzılarına verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve içiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/132) 
(S. Sayısı: 523) [Dağıtma tarihi: 1.11.1963] 

X 91. — istanbul Üniversitesinin 1956 bütçe 
yılı kesinhesabma ait ve ek uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
kereleri ile istanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/112, 3/113, 1/57) (S. Sayısı: 
478) [Dağıtma tarihi: 8.10.1963] 

X 92. — istanbul Üniversitesi 1957 bütçe yı
lı kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin i.ımul-
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı ,tezkeresi ile 
istanbul Üniversitesi 1957 bütçe yıllı Kesinhe
sap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/133, 1/69) (S. Sayısı: 479) Dağıtma 
tarihi : 7 .10 . 1963] 
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X 93. — İstanbul Üniversitesi 1958 bütçe yı

lı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesi 1958 yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/171, 1/339) (S. Sayısı :, 480) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 10 . 1963] 

X 94. — İstanbul Üniversitesi 1959 yılı ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile İs
tanbul Üniversitesi 1959 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/78, 1/153) (S. Sayısı : 481) [Dağıtma tari
hi : 8 . 10 . 1963] 

X 95. — İstanbul Üniversitesi 1960 bütçe yı
lı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı-tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesinin 1960 bütçe yılı Kesin

di hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/592, 1/163) (S. Sayısı : 482) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 10 . 1963] 

96. — 5442 sayılı İl idaresi Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişikliklere dair Millet Meclisi İçişleri Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/292; O. Senato
su 1/251) (S. Sayısı : 325 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1963] 

97. — Türkiye Büyük Millet Meclisi muha
sebesinin 1963 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos 
ayları hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/69) (S. Sayısı : 504) [Da
ğıtma tarihi : 15 . 10 . 1963] f 

98. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 ncı maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/551) (S. Sayısı : 511) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

X I . — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkın^ ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl

mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet- komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) TBirmci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 2. — Evlilik dışı çocuklann tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

3. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkınr 
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

4. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve «Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

5. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 285) 
[Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

6. — Havza ilçesinin, çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpakh'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) TBirinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

7. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

8. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na-
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sife'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'* 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] 

X 9. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/225) (S. Sayısı : 120) [Birinci 
görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 10. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Birinci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

11. -— Millî Savunma Bakanlığı „orta 3anat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Mılîî Sa
vu?! ma ve Plân komisyonları raporlan (1 263) 
(S. Sayısı : 219) [Birinci görüşme tarihi . 5 . 
9 . 1963] 

X 12. — Başbakanlık Basımevi döner ier-
nıaye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayışı : 255) [Birinci görüşme tari
hi : 5 . 9 . 1963] 

B - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 noj 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştiriHmesine dair kanan tek
lifleri ve. Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2 305, 2 321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari-• 
hi : 29 . 6 . 1963] 

X 2. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı; 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

3. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S, Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
»o 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

X 5. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
>3 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1963] 

X 6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil 
mi tncesulu'riun Su Ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
İnci ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon rap&ru (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
sı : 370) [Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1963] 

X 7. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta- * 
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı : 456) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 .1963] 

8. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458 ve 458 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'in, 
Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi kâ
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 18.10.1963] 

10. — Genel Nüfus Yazımı kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 11. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) (S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 
24 .10 .1963] 

X 12. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 .1903] 
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13. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 6 .1963] 

14 — Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkon
solosluğu eski Muavin Konsolosu Varbanoğlu 
Georgi Varbanof Çolakof'un cezasının affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/555) (S. Sayısı: 521) [Dağıtma tarihi: 
26.10.1963] 

15. — Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu. Sabriye'den doğma 19.10.1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezalarına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı: 253) [Dağıtma tarihi: 12 . 
6.1963] 

16. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
•ğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18 . 6.1963] 

17. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı tsmailoğlu Fatime 
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
san Şeıitürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da 
ğıtma tarihi : 12 . 7.1963] 

18. — İstanbul, Samatya, Hacıpiri mahallesi, 
Sarmaşıklı sokak, hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 
Melek'ten doğma 23.10.1936 doğumlu Recep 
Güngör Tanış'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/671) (S. Sayısı : 459) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

19. — Vezirköprü ilçesinin Danalbaş köyü 
hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında nüfu

sa kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma 3.4.1932 
doğumlu Mehmet Kül (Gül) ün Ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/660) (S. Sayı
sı : 493) [Dağıtma tarihi: 8 . 10 . 1963] 

20. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
h i : 12.6.1963] 

21. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporlan (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

22. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

23. — Tekirdağ Milletvekili rçayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

' X 24. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arkada
şının ve Afyon Karahisar Milletvekilli Asım Yıl-
maz'm, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) (S. Sa
yısı : 524) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

25. — İstanbul Milletvekili Naci Öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sana
yi ve Adalet komisyonları raporlan (2/160, 



- 18 -
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 

\ ' 11.11.1963] 

26. — 2004 sayılı îcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/280) (S. Sayısı : 461) [Dağıtma tarihi >: 5 . 
10 . 1963] 

27. — 5680 sayılı Basın Kanununun 29.11.1960 
tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasansı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
525) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

28. — ilköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasansı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 .1963] 

X 29. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

1 30. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Ticaret, Tanm ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

31. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonlan raporlan (1/374) (S. Sayısı: 
240) [Dağıtma tarihi : 8. 6.1963] 

X 32. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve içişleri, Adalet ve Plân komisyonlan 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
şı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1963] 

33. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasan
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonlan rapor
lan (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6.1963] 

34. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı MesleM ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasansı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan 
raporları (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26. 6 .1963] 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının Son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve istanbul Milletvekili Hhami Sancar ve İM 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldınlmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporlan (1/268, 
2/10) S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 1 .7 . 
1963] 

36. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, içişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonlan raporlan (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi . 1 . 7 . 1 9 6 3 ] 

37. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Danış-
taya başvurulacağına dair kanun teklifi ve içiş
leri ve Maliye komisyonları raporlan (2/33) (S. 
Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

X 38. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonlan 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1963] 

X 39. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan ra
porlan (1/96) (S. Sayısı ; 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 



X 40. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/97) (S. Saym : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 41. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Taraf lan ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 42. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair And] aşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 43. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev 
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmav 

- ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

X 44. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

45. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, imar 
ve* iskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) {Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

46. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporları 

[ (1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

47. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, içişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

48. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve içişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1963] 

49. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1963] 

' X 50. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin ı değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi: 
2.9.1963] 

X 51. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sa
yılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 
ucu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları ra
porları (2/310) (S. Sayısı: 376) [Dağıtma ta
rihi : 3.9.1963] 

52. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi ve 
üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/185) (S. Sayısı : 373) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 9 .1963] 

53. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasansı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı: 380) [Dağıtma tarihi : 5.9.1963] 

54. — Nakdî Tazminat Kanununun 6535 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
içişleri ve Plân komisyonları raporları (1/440) 
(S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

55. — istanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 
I iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş-
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vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka 
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve İmar ve İskân, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlan raporları ve Anayasa Ko
misyonu mütalâaları (2/177) (S. Sayısı • 384) 
[Dağıtma târihi : 9 . 9 . 1963] 

56. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve MaKye ve Plân 
Komisyonlan raporlan (2/477) (S. Sayısı • 385) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

57. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporlan (1/480) (S. Sayısı: 
388) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

58. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonlan 
raporlan (2/120, 2/206) (S. Sayısı: 400) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

59. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me-
murlan aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı oetve-
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve içiş
leri ve Plân komisyonlan raporlan (2/266) (S. 
Sayısı: 399) [Dağıtma tarihi : 17.9.1963] 

60. —- 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'm, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporlan (1/423, 2/424) 
(S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1963] 

61. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir Milletvekilleri îbrahim Cemalcı-

lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan 
raporlan (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 444) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

X 62. — Cumhurbaşkanlığı tarafından geri 
gönderilen X ve XI nci dönem T. B. M. Meclisi 
üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. G Zi
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borç-
lannın on yıl faizsiz taksite bağlanmasına ve ta
hakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait ka
nun ve (C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, 159 sayılı Kanunun 8 nci maddesine 
ek kanun teklifi ile Anayasa Komisyonu rapo
ru) ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonlan 
raporları ile Anayasa Komisyonu mütalâası 
(2/97, 2/251, 2/426) (S. Sayısı : 453) [Dağıtma 
tarihi : 23 . 9„ 1963] 

63. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 7 vo 
3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine birer 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı : 460) 
[Dağıtma tarihi : 1.10'. 1963] 

64. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları rpporlan (2/499) (S. Sayısı: 
474) [Dağıtma tarihi : 4 .10 . 1963] 

65. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi hak
kında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletvekili 
Hayri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 237 sa
yılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu kanu
nun 7 ve 16 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komisyon
lan raporları (2/225, 2/432) (S. Sayısı : 475) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 10 . 1963] 

• 
66. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 

Kayseri Milletvekili. Mehmet Göker'in, 4936 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fik-
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlan raporlan (2/231) 
(S. Sayısı : 490) [Dağıtma tarihi : 7 .10 .1963] 

(Onyedinci Birleşim) 
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67. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ecza
cılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bu
lunanlarla, hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmakta 
olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine 
dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan'm, hekimlere aylık hizmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
ları r a p o ı t a (1/531, 2/89) (S. Sayısı: 489) 
[Dağıtma tarihi: 8 .10 .1963] 

68. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Rehabi
litasyon) tesislerine verilecek döner sermaye 
hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Devlet 
hastanelerinde çalışan doktorlar hakkında ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/481, 2/278) 
(S. Sayısı: 491) [Dağıtma tarihi: 9.10.1963] 

69. — Balıkesir Milletvekili Fennî Islimyeli 
ve 2 arkadaşının, T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatifleri memur ve hizmetlile
rine 100 ncü yıldönümü ikramiyesi verilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Çankırı Milletvekili 
Rahmi Inceler'in T. C. Ziraat Bankası memur 
ve müstahdemlerine ikramiye verilmesine dair 
kanun teklifi ve Ticaret ve Plân komisyonlan 
raporları (2/463, 2/478) (S . Sayısı : 500) [Da
ğıtma tarihi : 15.10.1963] 

70. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av-
cı'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teş
kilât Kanununa geçici madde eklenmesine ve ay
nı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tanm ve Plân komisyonlan 
raporları (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıtma 
tarihi : 15.10.1963] 

71. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yükaek 
ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin hafta
lık ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkında 
kanun tasarısı ve Konya Milletvekili Vefa Ta
nır ve 7 arkadaşı ile C Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının ilk ve orta 
tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hak

kındaki 1702 sayılı Kanunun değişik 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve O. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve 8 arkadaşının, 3007 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 nci ve 8 
nci maddeleriyle 6836 sayılı Kanunun kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlan raporlan (1/525, 2/25, 2/155, 
2/186) (S. Sayısı: 515) [Dağıtma tarihi: 
24.10.1963] 

72. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (1/475) (S. Sa
yısı : 520) [Dağıtma tarihi: 24.10.1963] 

X 73. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu ile Anayasa Komisyonunun 
mütalâası (1/433) (S. Sayısı : 266 ve 266 ya 1 
nci ek) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

74. — Ziraat Odalan ve Ziraat Odalan Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tanm 
komisyonlan raporlan (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20. 6.1963] 

7ö7— Islahı Hayvanat Kanununun 5383 sa-
71lı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tanm komis-
7onlan raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20.6.1963] 

76. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Mülî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

77. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun tasansı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

X 78. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimali İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbns Cumhuriyeti arasında imzala-
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nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F eklerinin, Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî İr
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan, Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanın II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan, İttifak And
laşması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan ittifak And-
laşmasının uygulanması için imza edilen And
laşmanın, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

79. — Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) köyü 
hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında nü
fusa kayıtlı Abdurrahmanoğlu Eliften doğma 
21.4.1928 doğumlu Kadir Ceylan'in ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/745) (S. 
Sayısı 528) [Dağıtma tarihi : 10 . 12 . 1963] 

80. — İstanbul Milletvekili Reşit Üuker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

....y. 

81. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19. 6.1963] 

82. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı: 341) [Dağıtma ta
rihi: 11.7.1963] 

83. — Istanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi: 12 . 7.1963] 

84. — C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nın, Bursa merkez ilçesindeki gedik 
ve zeminlerin tasfiyesine dair 141 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 
(2/504) (S. Sayısı: 509) [Dağıtma tarihi: 
18 .10.1963] 

85. — Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya mes
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler 
hakkında yapılacak muameleye dair 1920 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/417) (S. Sayısı: 510) [Dağıtma tarihi: 
18.10.1963] 

(Onyedinci Birleşim) 



M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 483 

3656 Sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmın
da ve 2996 sayılı Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 
Kanunda değişiklik yapılmasına ve bu Kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Maliye Vekaleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6347 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinde ve 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilât yapan 
6991 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili ile bir madde ilâvesi hak
kında kanun teklifi ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, Maliye Bakan
lığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesindeki mabetlerin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân Komisyonları ra

porları (1/496, 2/358, 2 /517) 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 2996 sayılı Maliye 
Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı (1/496) / 

2». C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2034/3398 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Balkanlar Kurulunca 
22 . & . 1963 tarihinde kararlaştırılan «3656 sayılı Kanun'a (bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakan
lığı kısmında ve 2996 sayılı Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunda değişiklik 
yopılmasma ve (bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ile ekleri 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. îsmet İnönü 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Birinci maddenin gerekçesi : 
Bu madde ile 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmından 1226 

aded kadronun 'kaldırılması ve buna mukabil 3301 adet kadronun eklenmesi öngörülmüş ibıılun-
maktadrv. 

Dönem : 1 
Toplantı : 2 

9.7.1963 
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Maliye Bakanlığı kuruluşundaki bu değişikliği gerektiren sebepleri etraflı olarak açıklıyabilmek 

için, kuruluşa dâhil bulunan dairelerin ihtiyaçlarını sıırasiyle belirtmek uygun olacaktır. 

Maliye Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Maliye Tetkik Kurulu 'kadrolarında aşağıdaki değişiklikler teklif olunmaktadır: 
1. Bu kurulda 1 250 liralık üye kadrolarından biri 1 500 liraya çıkarılmıştır. 
Kurulda mevcut 3 ıbaşrapotftör kadrosu kaldırılmış, yerine 1 100 liralık uzanan kadroyu 

konmuştur. 
Bu değişiklikler ihtiyacı karşılamak için yapılmıştır. 
2. Maliye Tetkik Kurulunda 3 Başraportör kadrosu bulunmakta olup, Ibaşraportörler fiiliyat

ta ııziman olarafk çalışmaktadırlar. Bu itibarla başraportör unvanı, yaptıkları işe uygun olanak 
uzmanlığa çevrilmiş ve kadro aylıkları da fbirer derece yükseltilmiştir. 

3. Bakanlık tercüme işleri, Tetkik Kurulutıda'ki 3 mütercim tarafından sağlanmaktadır. Ter
cüme görevinin önemi ve mütercim teminindeki güçlük göz önünda tutularak bu kadrolar bire;' 
derece yükseltilmiştir. * 

Bu arada çeşitli dillerde meslekî kitapları ve Gelişime Enstitüsü tarafından bağışlanan değerli 
ibir kütüphaneyi de ihtiva eden Bakanlık Kitaplığı işlerini yöneten memurun unvanı Kütüphane 
Şefliğine çevrilerek, kadrosu bir derece yükseliikniştir. 

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 

Son 15-20 yıl içinde, kamu hizmetleri alanında görülen artışa paralel olarak dâva ve icra iş
lerinde meydana gelen genişleme ıdolayısiyle Muhakemat Müdürlüğü, Hafine Avukatlığı ve Dâva 
Kalemi Şefliği 'kadrolarının alınmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Bundan başka, öteden beri hizmet kadrolarına alınmış olan elemanların, zamanla üst derecelere 
yükseltilmeleri gerektiği halde, mevcut üst kadrolar artan yeni ihtiyaçları karşılamaktan uzak kal
mıştır. 

Bu sebeplerle alt kademeden kaldırılan 8 kadroya karşılık çeşitli dereceden 36 yeni kadronun 
alınması lüzumlu görülmüştür. 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 

Bütçe ve Malî Konrol Genel Müdürlüğü kuruluşunda (9) aded kadronun kaldırılması ve (114) 
kadronun alınması zaruri görülmüştür. 

Bu değişikliği zaruri kılan sebepler iki noktada özetlenebilir : 
1. Devamlı surette artan masraf kanunu teklif ve tasarılarının komisyon görüşmelerinde Maliye 

Bakanlığının gereği gibi temsil edilebilmesi için yeterli yüksek dereceli kadrolara ihtiyaç görülmek
tedir. 

iki Meclisli Parlâmento sisteminde komisyonların sayısı artmış ve Genel Kurul da temsil zaru
reti iyi nitelikte ve yeterli memura son derecede ihtiyaç göstermiştir. 

2. Diğer taraftan son yılların bütçeleri büyük bir gelişme kaydetmiştir. Plânlı kalkınma döne
minde Devlet bütçesinin önemli fonksiyonları olacaktır. Bütçelerin Yüksek Meclisin arzularına uy
gun bir şekilde hazırlanmasının başta gelen şartı yeter sayıda iyi memur kullanılmasına bağlıdır. 
3 ncü dereceden Başmüşavirlik ve Saymanlık Müdürlüğü kadrolarının alınmasında bu düşünce hâ
kim olmuştur. Filhakika Bakanlığın yönetiminde görev alan yeterli ve tecrübeli memurların ba
remin birinci derecesine kadar yükselmeleri kendilerini m es] eke bağlıyacak ve bunun hizmet ba
kımından müspet sonuçları olacaktır. 

Diğer teklifler, kuruluştaki genişliğe paralel olarak alman kadrolara aittir. 
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Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Bu Genel Müdürlüğün kadro ihtiyaçlarının gerekçesi üç kısımda özetlenebilir. 
1. Yeniden alınan kadrolar, 
Eklenmesi istenen kadrolardan pek azı yeniden alınmaktadır. Bunların başlıcaları J 500 lira 

kadro aylıklı Başmüşavirliklerle, 1 100 lira kadro aylıklı Başkontrolörlüktür. 
1 500 lira aylıklı Başmüşavirlik kadrolarının alınması sebebi, baremin birinci derecesine kadar 

yükselme imkânını temin ve bu suretle tecrübeli elemanların çalışmalarından idareyi mahrum et
memek düşüncesidir. 

Başkontrolörlük kadrosu ise, 800 lira aylıklı kontrolörlerden hiç olmazsa birine yükselme im
kânı sağlamak üzere teklif edilmiştir. 

2. Kadro yükseltmeleri, 
Bu Genel Müdürlüğe ait tekliflerin mühim bir kısmı kadro yükseltmeleri şeklinde gözükmekte

dir. Bunun sebepleri bilhassa kadrolarda Bakanlık Kuruluş Kanununun 42 nci maddesinin uygu
lanmasına son vermek, (Bu husus Sayıştayea da istenmektedir.) belli kademelerdeki memurlar 
için önceden hizmetin gerekleri düşünülerek tesbit edilmiş bulunan barem derecelerini, hizmetin 
nitelik ve genişliğindeki değişikliğe uygun olarak yükseltmektir. 

3. Mevcut kadrolara yapılan eklemeler, 
Bu yola gidilmesinin başlıca sebebi, Muhasebat Genel Müdürlüğünün gerek' merkez, gerekse 

taşra kuruluşunda yıldan yıla iş hacminin artışıdır. 
6 - 7 milyarlık gider bütçelerinin muhasebesini tutan bir kuruluşun, bütçe rakamının 11 - 12 

milyara yükselmesi karşısında yeni kadrolara ihtiyaç göstereceği tabiîdir. 
Tasarruf bonolarının muhafaza ve ilgilere dağıtılmasının, karşılıklarının tahsilinin de saymanlık 

servislerinin ambar ve hesabat işlemlerini hissedilir şekilde artırdığı bir gerçektir. 
Ayrıca, bu Genel Müdürlük için yeniden istenilen kadrolardan bir kısmı bu yıl içinde kurulan 

Millî Savunma Merkez Saymanlığı ihtiyacını karşılamak içindir. 
Plân uygulamasının izlenmesi yönünden Muhasebat Genel Müdürlüğüne düşen görevlerle, büt

çenin tertip ve düzenlenmesinde yapılacak yeniliklerin muhasebe sistemine etkisi kadro alınmasını 
gerektirmiştir. 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

Bu Genel Müdürlük kuruluşunda kadro alınmasını gerektiren sebepler aşağıda sırasiyle göste
rilmiştir. 

1. 1951 yılında 53 661 >olan yıllık beyanname veren Gelir Vergisi yükümlüsü sayısı 1957 de 
170 373 e ve 1961 sonunda ise 242 006 ya baliğ olmuştur. Keza 1951 de 1 651 olan Kurumlar 
Vergisi yükümlü sayısı 1957 de 3 011i, 1961 de 4 461 i bulmuştur. 1957 yılma göre yıllık beyan
name veren Gelir Vergisi yükümlü sayısındaki artış % 74, Kuramlar Vergisi yükümlü sayısındaki 
artış ise % 67 dir. Dâhilde alman istihsal Vergisi yükümlü sayısı ise 1957 de 3 693 iken, 1961 
de 4 599 a çıkmıştır. Artış oranı % 80 dir. 

2. Tarımsal kazançların Gelir Vergisi içerisine alınmış olması, kuruluşu yeni bir konu ile ve 
değişik teklif usulleriyle karşılaştırmıştır. Bu suretle büyük bir kütlenin Gelir Vergisiyle ilgilen-
dirildiği göz önüne alındığı takdirde, gelir kuruluşuna yüklenen külfetin derecesi kendiliğinden 
meydana çıkar. 

3. Evvelce geniş bir zümreyi vergi dışında bırakacak surette genişletilen esnaf muaflı
ğının mahdut -bir zümreye inhisar ettirilmesi so nucu takriben 300 000 civarındaki esnaf, vergi
nin içerisine girmiş bulunacaktır. 

4. Gelir Vergisine tabi olacakların artmasiyle gerçek ve götürü ücret usulünde vergiye .tabi 
müstahdem sayılarında bir hayli çoğalma olacaktır. 
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5. 223 sayılı Yatırımlar finansman fonu teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki Kanun 

uygulanması bilhassa hizmet erbabı vergileri bakımından vergi dairelerine büyük külfet yük
lemiştir. 

6. Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çiftçilere ödünç verilen tohumluk karşılıklarının 
310 «ayılı Kanunla 10 taksitte alınmaya başlaması, takibat ve tahsil işlemlerinin o nisbette art
masını gerektirmiştir. 

7. Artaja işleri mevcut memurlarla yürütmeye imkân olmadığı, bu sebeple ek kadro veril
mesi hususundaki kuruluşun istekleri yıllardan b2ri karşılanamamaktadır. 

8. Karayollarında işletilen otomobil, otobüs, kamyon ve motosiklet gibi araçlardan alın
makta olan Motorlu Kara Taşıtları Vergisinin tahakkuk ve tahsil işlemleri ve vergi daire
lerinin işlerini ehemmiyetli derecede 'artırmış olup, iki taksitte alınmakta olan verginin tahsi
latı, bu araçların. sık, sık kayıtlı bulundukları trafik dairesini değiştirmeleri yüzünden vergi 
dairelerini çok zor duruma sokmaktadır. 1961 yılındaki istatistiklere göre trafik dairelerine 
kayıtlı araç sayısı 199 694 tür. • 

9. îş hacmındaki artış, işlerin sürat ve selâmeti o yürütülmesini temin bakımından bâzı 
yerlerde bağımsız vergi daireleri kurulmasını, bâzı yerlerdeki küçük tip vergi dairelerinin orta 
tip vergi dairelerinin de büyük tip vergi dairesi haline getirilmesini zaruri kılmıştır. Yeni 
vergi daireleri kurulması ve bir kısım vergi dairelerinin kuruluşlarında yapılması gere
ken değişiklikler de kadro imkânlarına bağlı bulunmaktadır; 

Nitelikleri kısaca belirtilen sebepler gelir kuruluşuna yüklenen külfetler derecesini, iş hac-
mma yaptığı geniş ölçüdeki tesiri, bu münasebatle ihtiyaç duyulan personel kadrosunun 
önemini ve personelin artrılmasmdaki lüzum ve zarureti açıkça göstermektedir 

Geçmiş yıllardaki iktisadi şartların dar gelirli zümreye tahmil ettiği geçim sıkıntısı yüzün
den yetişmiş memurların görevlerinden ayrıl naları sebebiyle teşkilât çok zayıflamış, en mü
him görevlere dahi arzu edilen niteliği haiz elemanların atanmaları imkânsız hale gelmiştir. 

Çok ağır iş yükü ve m'alî sorumluluk altında bulunan gelir kuruluşunun cazip hale getiri
lerek yeterli ve değerli ellere bırakılması, mes1 ekten yetişmiş kimselerin tekrar kuruluşa döne-
'bilmclerinin temini, yeterli memurların görevleri başında kalmalarını sağlamak için kadro 
alınması zorunlu bulunmuştur. 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğünün merkezde 48 ve taşrada 485 memur kadrosu mevcuttur. 
Bugün 67 ilimizin 21 inde müdür, 26 smda şef ve 20 ilde de sadece millî emlâk memuru bu

lunmaktadır. 
570 -ilçenin 155 inde birer emlâk memuru mevcudolup, 415 inde ise millî emlâk kuruluşu bu

lunmaktadır. 
Millî emlâk kadrosu bulunmayan ilçelerle >u servise verilen işler, 2996 sayılı Kanunun 

31 nci maddesi uyarınca asli görevlerine ek olarak gelir memurlarınca, görülmesi gerekmek
te ise de, yapılan teftişlerde bilgisizlik ve kendilerine ait işlerin çokluğu dolayısiyle bu gö
revin gereği gibi yapılamadığı anlaşılmaktadır. 

Konu bakımından geniş bir hukukî bilginin yanında, tecrübe ve tatbikatın da yer alması
nı gerektiren millî emlâk işlerinin aynı zamanda yetişmiş, tecrübeli ve bilgili mumurlarla yü
rütülebileceği şüphesizdir. 

Kaldı ki, 6991 sayılı Kuruluş Kanunundan sonra çeşitli kamu hizmetlerinin ortaya çıkma
sı veya niteliğini değiştirmesi karşısında tahsis, kira, irtifak hakları ve kamulaştırma işlem
lerinin gerek kemiyet, gerekse keyfiyet bakımından artmış, olduğu, bu arada, emlâk antlaş
malarına ve cemiyetlerin tasviyelerine ilişkin işlemlerin çoğaldığı tesbit edilmiş bulunmak
tadır. 
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Bu işlerle birlikte ekonomideki inkişaf dolayısiyle toprağın kıymetlenmesi ve bunun Su

nucu olarak Hazinenin özel mülkiyetinde, hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziye eşhas ta
rafından vâki tecavüz ve müdahaleler âzami haddine ulaşmış bulunmakta ve bu şahıslar as
lında Hazineye ait araziyi, senetsiz tasarruf ettiklerini veya tapulu yerlerin eksik yazıldığı
nı ileri sürerek 5519, 5520 sayılı kanunlar ve bilhassa Medeni Kanunun 639 ncu maddesine 
dayanılarak açtıkları dâvalar sonucunda üstleıine geçirmeye çalışmaktadılar. , 

öteyandan arazi kadastrosunun hızla yapılarak biran önce bitirilmesi gayesiyle kadastro 
postalarının sayıları artırıldığı gibi, çalışmaları da çabuklaştırılmış, bunun sonucu olarak Ha
zine hukukunu korumak için millî emlâk memurlarının da bu postalar yanında görev almala
rı gerekmiştir. 

Diğer taraftan Toprak Tevzi komisyonların 'a dağıtıma başlanıncaya kadar Hazine tarafın
dan kiraya verilmesi gereken kültür topraklarır m - sayısı artmış bulunmaktadır. 

Görülüyor ki Millî Emlâk Genel Müdürlüğü bir taraftan mevzuat dairesinde Hazine hak ve 
menfaatlerini korumaya çalışırken buna paralel olarak Anayasa ile teminat altına alınmış olan 
vatanlasın mülkiyet hakkına da saygı göstermek zorundadır. 

Bunun için kuruluş kadrolarının gerek kemiyet gerekse keyfiyet bakımından takviye edilmesine 
lüzum görülmektedir. 

îş hacmi bakımından ehemmiyet arz eden ve şeflikle idare edilen 15 ildeki millî emlâk kuruluşu 
müdürlüğe, keza bâzı illerdeki memurluklar da şeüliğe çevrilmekte, hiç kadrosu bulunmıyan 415 il
çemizden işi çok olanlardan 65 tanesine birer memur kadrosu verilmekte, merkez kuruluşu için de 
gelen işlerin çoğu hukukî bilgiye ihtiyaç göstermekte ve dolayısiyle kalifiye memur istihdamını- ge
rektirmekte olduğundan, 7 tane kadro eklenmek suretiyle mevcut kadrolar görülen işlerin niteliğine 
göre değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Bankalar yeminli murakıplığı 

Son yıllarda yurdumuzda bankaların büyük bir gelişme gösterdiği ve birçok ileri memleketlerde 
olduğu gibi iktisadi hayatımızda önemli yer işgal ettikleri bilinmektedir. Yurdumuzda halen 51 
banka genel müdürlüğü ile bunların 1 709 şubesi faaliyet halindedir. 

Bankaların denetim görevi 2 . 7 . 1958 tarih ve 7129 sayıU Kanunla yeni bir hüviyet kazandı
rılan Maliye Bakanlığına bağlı Bankalar Yeminli Murakıpleri Kuruluna verilmiştir. 

Ancak, bahsedilen kanunun 84 ncü maddesiyle verilmiş olan kadroların, bankaların hızla gelişe
rek yayılması ve çok çeşitli olan işlemleri karşısında, lâyikıyle denetim imkânını vermediği tatbikat 
ile sabit olmuştur. 

Bu bakımdan kadroyu takviye ederek denetlemeyi hızlandırmak gerektiğinden, adı geçen kurul 
için 10 kadro eklenmesi zorunlu görülmüştür. 

Emekli işleri Müdürlüğü 

2996 sayılı Maliye Bakanlığı Kuruluş Kanununun 12 nci maddesiyle verilen görevlere ilâveten 
5434, 6216, 6740, 6745, 6800 ve 7350 sayılı kanunlarla bu görevlere yenileri eklenmiş olduğundan, 
artan iş haçmı dolayısiyle iki şubenin kurulması zorunlu görülmüştür. 

Ö2lük işleri Müdürlüğü 

Merkez kadro sıkışıklığının giderilmesi için sekiz kadronun mevcuda eklenmesine zorunluluk 
duyulmuştur. 

İstanbul'daki 950 lira aylıklı doktor kadrosunun iş icabı 1 100 liraya çıkarılması zorunlu gö
rülmektedir. 

Ayrıca (D) cetveline dâhil 300 lira ücretli iki doktor kadrosu mevcudolup, bunlardan birisi İs
tanbul'da diğeri İzmir'dedir. Bu ücrete istekli bulunmadığından, artırılması istenilmekte, fakat 
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mevzuata göre ücret yükseltilmesi mümkün olmamaktadır. Diğer taraftan memur sayısı İzmir'in-
kinden az olınıyan Ankara Defterdarlığmca da bir doktor kadrosu istenilmekte, Darphane ve Dam
ga Matbaası Müdürlüğünün doktor ihtiyacı ise, idari bir göreve atanan bir doktorla karşılanmakta
dır. 

6347 sayılı Kanunla alınmış olan defterdarlık büro kuruluşlarında dâhil kadrolar, hem sayı, hem 
de derece bakımından bugünkü ihtiyacı karşılıyamadığmdan, bu kadroların takviyesine zorunluluk 
duyulmuştur. 

Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü 

Bu müdürlük, merkez ve taşra kuruluşunun genişliyen iş hacmi dolayısiyle artan ihtiyaçlarını 
karşılıyabilmek için az aylıklı dar bir memur kadrosu ile 34 000 000 liralık ödeneğin idaresine çalış
maktadır. 

işlerin çabuklaştırılması ve veriminin artırılabilmesi, mevcut kadronun takviyesi ve memurların 
yükselmelerinin sağlanarak çalışma güçlerinin çoğaltılabilmesi için bir kısım kadroların eklenmesi 
zorunlu görülmüştür. 

Diğer taraftan hizmetin iyi şekilde görülebilmesi için Maliye Okulu Müdürü kadrosu ile baş
yardımcı'kadrosu yükseltilmiş, hem okulun, hem de kursun bir başyardımcıyla idaresinde zorluk 
çekildiğinden, ayrıca bir yardımcı kadrosu alınması gerekmektedir. 

Sivil Savunma Sekreterliğine bağlı bulunan Seferberlik Müdürlüğü kadrosu kaldırılarak yerine 
hizmetine göre 950 liralık Sivil Savunma Müdürlüğü kadrosu konulmuştur. 

ikinci maddenin gerekçesi 

Bankalar Yeminli Murakıpliği Teşkilâtı 7129 sayılı Bakanlar Kurulunun 61 nci maddesiyle ku
rulmuştur. 

Bu itibarla, sözü geçen kurulun Maliye Bakanlığı kuruluşunda yer alması gerekmektedir. 

Üçüncü maddenin gerekçesi 

Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 299G sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair olan 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi, 
bakanlık kuruluşundaki veznedar ve veznedar yardımcılariyle, kıymet muhafızlarına aylık tutarları
nın % 15 inden % 25 ine kadar aylık kasa tazminatı verilebileceği hükmünü koymaktadır. 

7458 sayılı Kanun, bu hükmü genel bütçeye dahil diğer dairelerle, katma bütçeli idarelerdeki bü
tün veznedar ve yardımcılarına da teşmil ettiğinden, halen katma bütçeli 'idarelerdeki veznedar ve 
.veznedar yardımcıları da mezkûr tazminattan faydalanmaktadırlar. 

Bu kanunlarda katma bütçeli idarelerin .Saymanlık müdürlerini kapsayacak şekilde a'çık bir hü
küm bulunamadığı için, (Kuruluş .kanunlarında özel hüküm bulunan Karayolları ve DSÎ gibi bâzı 
genel müdürlükler hariç) çoğunlukla katma bütçeli idarelerin Saymanlık müdürlerine kasa tazmi
natı verilememektedir. * 

Halbuki, Devlet muhasebesi ıgenel yönetmeliği gereğince 'kasa mevcutalarının muhafazasından ve 
ziyamdan veznedarlarla (birlikte sorumlu olan diğer katma bütçeli idareler Saymanlık müdürleri
ni de bu tazminattan faydalandırmak hakkaniyete uygun olacağından, 4010 sayılı Kanunun 16' nci 
maddesine bir fıkra eklenmiş bulunmaktadır. 

Dördüncü maddemin gerekçesi: 
Halen mevcut hükümlere göre niteliği ve tutarı ne olursa olsun vergi terkin işlemlerini tekem

mül ettirmek yetkisi defterdarlar adına (gelir müdürlerine verilmiştir. Bu ise formaliteyi çoğalt
makta, zaman ve emek israfına sebebiyet vermektedir. Bilhassa 'kanunen veya kaza mercileri ka
rarları gereğince yapılacak terkinlerde bu yibi formalitelere lüzum görülmemekte olduğundan, ni-
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tetikleri ve muhtevalar! bakımından uygun görülecek terkin işlemlerinin Maliye Bakanlığının izni 
ile vergi dairesi müdürleri tarafından yapılması imkânının sağlanması düşünülmüştür. 

Vergi dairesi müdürleri çok geniş bir malî sorumluluk altındadırlar. Günden güne artmakta 
olan iş hacmi ve sorumluluk endişesi müdürlerin denetim görevlerini hakkiyle yapmalarına ve ver
gi dairelerinin daha rasyonel bir şekilde çalışmasını sağlıyan tedbirler almalarına imkân bırakma
maktadır. Bu bakımdan vergi dairesi müdürlerinin sorumluluklarının bir kısmının, Bakanlığın izni 
ile müdür yardımcılarına verilmesi zorunlu görülmüştür. . 

Beşinci maddenin gerekçesi: 

Atanmaları Valilere ait olan takdir komisyonları başkanlıklarına mahallerince yeter nitelikte ele
man bulunamadığı, bâzı yerlerde defterdarlar tarafından ilgili daire .müdürlerinin düşünceleri alın
madan yapılan atanma <ve nakil işlemlerinin bir takım uyuşmazlıklara ve işlerin aksamasına sebe
biyet verdiği anlaşıldığından, bahsi geçen mahzurların önlenmesi için takdir komisyonları başkanla
rının atanmaları Bakanlığa alınmakta ve atanmaları mahallerine ait İl, İlçe memurlarının nakil 
ve tahvillerine ait inhaların yapılması sırasında ilgili daire âmirinin yazılı düşüncesinin alınması 
zorunluğu konulmaktadır. 

Altıncı maddenin gerekçesi : 

Kuruluş Kanununa göre ilçelerde mal müdürleriyle, Tahsil Servisi Şefi tahsilat işlerinden bir
likte sorumludurlar. Birçok ilçelerde servis şefi yoktur. Bu itibarla servis şefi bulunmıyan ilçeler
de bu işe bakan vergi memurlarının malmüdürleriyle birlikte sorumluluğunu mümkün kjlaeak bir 
değişiklik yapılması gerekli görülmüştür. 

Yedinci maddenin gerekçesi : 

6991 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değiştirilen G347 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre 
malmüdürlüklerine ve saymanlık müdürlüklerine getirilecek Maliye Okulu ve Maliye meslek kursu 
mezunlarına tanınan imkândan kontrol memurluklariyle, servis şefliklerine atananlar faydalanama
maktadırlar. Bu mahzuru gidermek ve eşitliği sağlamak amaciyle meslekî öğrenim görmüş eleman
lardan kontrol memurluklariyle servis şefliklerine atanacakların da aynı imkânlardan faydalandı
rılmalarının sağlanması düşünülmüştür. 

Birinci geçici maddenin gerekçesi : 

Maliye Müfettiş Yardımcılığı ve Hesap Uzman Yardımcılığı kadroları baremin 10 ncu derecesi
ne tekabül eder. (35 lira) ve bu kadrolara yarışma sınavını kazananlar atanır. 

1. 40 lira aylığı müktesep hak olarak almakta bulunan memurlardan müfettiş veya hesap uz
manı yardımcılığı sınavını kazananlar, doğrudan doğruya 35 liralık kadroya atanmışlar ve aylık 
derecesi, 40 lirada geçen kıdemiyle birlikte düşülmüştür. Keza 35 lira aylığı müktesep hak olarak 
almış bulunanlar da bu kıdemlerinden yoksun edilmişler ve 35 lirayı yardımcılık kadrosuna 
atandıkları tarihten itibaren almış gibi mütalâa olunmuşlardır. 

2. Müfettiş veya hesap uzman yardımcılarının 9 ncu dereceye yükselmeleri ancak yeterlik 
sınavını başarmaları ile kabildir. Yardımcılık stajı 3 yıldır, fakat bâzı idari zaınıretlerle yeterlik 
sınavları 3 yılın sonunda açılmamış ve bu yüzden yükselmeleri gecikenler olmuştur. 

3. Diğer taraftan 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (E) fıkrasının 2 sayılı bendi gereğin
ce 4 yıllık öğrenim veren fakülte ve yüksek okullardan mezun olanların ilk yükselme süreleri iki 
yıl olduğu halde, bir kısım Maliye müfettiş ve hesap uzman yardımcıları 3 yıllık staj sonunda yük
seltildikleri için bu haktan istifade edememişler; keza 4598 sayılı.Kanunun yayımı tarihinde me
mur bulunan yüksek okul mezunlarının yükselme sürelerini bir defa için iki yıl üzerinden tesbit 
eden sözü geçen kanunun geçici 1 nci maddesi hükmünden de - aynı sebeplerle - bir kısım Maliye mü
fettiş ve hesap uzman yardımcıları faydalandınlmamıştır. 
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Kıdem ve derece tenzili, yahut erken yükselme hakkından yoksunluğun ancak bir ceza tedbiri . 

olarak mânası vardır. Halbuki Maliye müfettişliği ve hesap uzmanlığı sınavla girilebilen ve Maliye 
Bakanlığı topluluğu içinde seçkin yeri olan memuriyetlerdir, ciddî bir yarışma sınavı kazanmanın 
hayat boyunca sürecek bir mağduriyete sebebolmasmdaki mantıksızlık açıktır. 

Tasarının birinci geçici maddesi, yardımcılık kademesinde müktesep haklarından yoksun edil
miş ve halen gerek Maliye müfettişi ve hesap uzmanı olarak, gerekse bu heyetler dışında çeşitli 
memuriyetlerde görev alanların kıdem ve hattâ aylık derecesi bakımından emsallerine göre aşağı 
mevkide bulunmalarının doğurduğu haksızlığı gidermek amaciyle konulmuştur. 

ikinci geçici maddenin gerekçesi : 

Bu madde kadro unvanları değiştirilenler hakkında yeniden bir atanma işlemi yapılmaması için 
konulmuştur. 

Bu tasarının yeniden konulan ve kaldırılan kadrolar farkı olarak yıllık portesi % 35 zam ve 
% 6,5 emekli keseneği ile birlikte 25 906 260 liradır. 

Ancak, (L) cetveline alınmak suretiyle mevkuf tutulacak kadroların 7 069 416 liraya baliğ olan 
portesi bu tutardan düşülünce gerçek tutar 18 836 844 liraya inmektedir. 

Diğer taraftan, tasarının kanunlaşması için geçecek zaman ve 8 nci maddedeki yayımı tarihin
den, bir ay sonra yürürlüğe girme hükmü karşısında 1963 yılı bütçesine yüklenilecek külfet 6 ay he
sabiyle 9 418 422 liradır. Fakat eklenen kadroların hepsine atanma yapılacağı göz önünde tutu
lunca takriben 4,5 - 5 milyon lira arasında olacaktır. 

özet olarak vergi formları ve diğer iş haeımlarmdaki artışlar dolayısiyle Maliye Bakanlığı ku
ruluşundaki sıkışıklığı gidermek için bu kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Maliye Vekâleti Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2996 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 5655 sa
yılı Kanunla 6347 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde ve 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilât 

yapan 6991 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili ile bir madde ilâvesi hakkında kanun 
teklifi (2/358) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Vekâleti Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6347 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinde ve 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilât yapan 6991 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin tadili ile bir madde ilâvesi hakkındaki kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte lef-
fen takdim kılınmıştır. 

Gereğinin ifasını rica ederim. Mardin Milletvekili 
Talât Oğuz 

G E R E K Ç E 

Madde 1. — 6991 sayılı Kanunla Maliye Bakanlığı Muhasebat Umum Müdürlüğü taşra teşkila
tındaki muhasebe müdürü ve malmüdürlüğünde istihdam edilenlerden 400 lira aylık alanlara iki 
üst derece tutarı arasındaki farkı tazminat olarak verilmekte idi. 

Aynı görevlere 350 lira aylıkla tâyin olunanlara bu fark ancak 400 lira aylığı iktisabettikten 
sonra verilmektedir. 
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Aynı şartlar altında çalışan aynı mesuliyetleri taşıyan ve aynı durumdaki bu memurlar arasın

daki adaletsizlik bedihi olup izahtan varestedir. Kaldı ki, bugünkü hayat şartları tahtında 350 lira 
gibi cüzi bir aylıkla âmir vasfını haiz bîr memurun içtimai seviyesi ile mütenasip olarak yaşaması* 
nâ imkân yoktur. Bu husus memuru vazifeye lâyikı veçhile bağlamıya engel olmaktadır. Gerek 
okul kısmında ve gerekse kurs kısmında meslekî bilgilerini artırmış olarak bu vazifelere tâyini Ve
kâletçe muvafık görüldüğü halde, iktisabedecekleri aylık seviyesine izafeten senelerce çalışıp bu 
aylıklardan daha fazlasını iktisabetmiş maiyetindeki memurların aylığı az olan âmirine karşı kü
çümseme hissi doğurmaktadır. Bu şartlar altında âmirin memurlar üzerinde otorite tesis etmek 
için ne kadar müşkülât çekeceği aşikârdır. 

v Her yıl bu vazifelere tâyin edilenler arasında bu haktan istifade ettirilmesi iktiza edenlerin âza
mi sayısı 70 i aşmamaktadır. Bu âzami had üzerinden hesap edilecek meblâğın bütçeye tahmil 
edeceği külfet 80 000 - 90 000 liradır. Bu meblâğın sağlıyacağı menfaat bütçeye yükliyeceği kül
fetle kabiİi kıyas olmıyacağı aşikârdır. 

Madde 2. — 5027 sayılı Kanunla vali muavinleri, kaymakam ve nahiye müdürlerine, 5017 sayı
lı Kanunla adliye mensuplarından hâkim ve bu sınıftan olanlara, 6564 sayılı Kanunla Emniyet 
mensuplarından polis memurlarına, 259 sayılı Kanunla ilkokul öğretmenlerine aylıklarına ilâveten 
muhtelif namlarla maddi haklar sağlanmıştır. Bu meyanda asli vazifelerinin kendisine tahmil et
tiği mesuliyetlerden başka çeşitli kanunlarla da bu kabîl maddi mesuliyet altına sokulan ve aynı 
zamanda daire âmiri sıfatını da haiz bulunan ve bu vazifelerin normal mesai saatleri haricinde 
de çalışmak sureti ile yürütmek zorunda kalan maddede zikredilen memurların ne derece yıpran
dıkları aşikâr olup izahtan varestedir. 

Bu itibarla bunların da izah edilen yıpranma ve mesuliyetleri nazarı itibara alınarak 200 lira 
tahsisat veya tazminat namı ile menfaatlendirilmesi hakkaniyete uygun düşeceği gibi, yukarıda 
sayılan memurlara muhtelif kanunlar ve birtakım namlarla sağlanmış menfaatler gibi mezkûr Ma
liye memurlarına da sağlanacak menfaat ile aradaki tenakuz giderilmiş olacaktır. 

MARDİN MİLLETVEKİLİ TALÂT OĞUZ'UN KANUN TEKLlFl 

Maliye Vekâleti Kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6347 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinde ve 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilât yapan 6991 sayılı Kanunun 4 ncü 

maddesİ7iin tadili ile bir madde ilâvesi hakkındaki kanun teklifi 

MADDE 1. — 6347 sayılı Kanunun 6991 sayılı Kanunla muaddel 2 nci maddesi ' aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Maliye Meslek Okulu mezunları ile talimatnamesi gereğince en az iki yıl kurs gören maliye 
memurları arasından seçilerek 10 ncu derecedeki malmüdürlükleri, muhasebe, vergi dairesi, 
millî emlâk müdürlükleri ile* vergi dairesi müdür yardımcılarına ve vergi kontrol memur
luklarına tâyin edilmiş veya edilecek olanlar hakkında bu vazifelerde kaldıkları müddetçe 3656 
sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla muaddel 7 nci maddesinin 5 nci fıkrası hükmünün; 

350 lira aylıkla tâyin edilenlerin 400 lira aylığı iktisabedinceye kadar 350 - 450 lira arasın
daki, 

400 lira maaşı iktisabetmiş olanların da 400 • 500 lira arasındaki derece farklarını uygulamak
ta Maliye Bakanlığı muhtardır. 

MADDE 2. — Maliye Bakanlığı teşkilatındaki defterdar, defterdar muavini, muhasebe, gelir, 
vergi dairesi, millî emlâk müdürleri ile malmüdürlükleri ve vergi dairesi müdür yardımcıla
rının aylıklarına ilâveten 200 lira meslekî sorumluluk tazminatı verilir. 

MADDJ3 3. — Bu kanunun hükümlerini Maliye Vekili yürütür. 
MADDE 4. — Bu kanun meriyeti tarihinde yürürlüğe girer. 
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Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, Maliye Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 4910 
sayılı Kanunun 15 nci maddesindeki nisbetlerm değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/517) 

7 . 6. 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 4910 sayılı Kanunun 15 nci mad
desindeki nisbetlerin değiştirilmesine dair kanun teklifim gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla rica ederim. 
Muş Milletvekili 

Sait Mutlu 

a E R E K Ç E 

Malûm bulunduğu üzere, 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesine göre Maliye Bakanlığı 
teşkilâtına dahil bir kısım memurlara aylıklarının % .15 - 25 ne kadar kasa tazminatı verile
bilir. 

Bu kanuni mezuniyete müsteniden adı geçen Bakanlıkça, madde şümulüne dahil memur
lara, aylıklarının % 25 i kadar yani, 'kanuni miktarın en yüksek haddinde 'kasa tazminatı Öden
mektedir. 

Hal böyle olmakla beraber; 
a) 7244 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde rer alan kayıtkıyıcı hüküm dolayısiyle % 25 

gibi görünen bu nisbet fiilen % 12,5 nisbeti şeklinde tezahür etmektedir. 
})) 1946 yılından bu zamana kadar iş ve muamele hacmmda; gelir, harcama ve bütçe 

rakamlılarında vâki artışlar iş bu % 12,5 nisbeti, kasa tazminatının kabulü sebebini gerçekleş
tiremez hale getirmiştir. îş ve muamele arttığı halde hattâ ve açık karşılığı ödenecek tazmina
tın miktarı aynı kalmıştır. 

Bu teklif ile bir taraftan yukarda (a) ve (b) işareti ile belirtilen durumların izalesi .derpiş 
olunmakta ve diğer taraftan Maliye Bakanlığı mensuplarından bir kısmına ödenen kasa taz
minatının; onların altında bulundukları ağır mesuliyet ve iş hacmi ile biraz olsun nisbetli 
hale gelmesi gayesi güdülmektedir. 

Teklifin Personel Rejimini bozucu vasıfta olmadığı bilâkis mevcut adaletsizliği (genel 
personel meselesinin kalbine kadar) geçici bir süre içinde olsa kısmen telâfi edici mahiyette 
bulunduğu aşikârdır. 

Malî portesi de 3 200 000 lirayı aşmıyacakfır. Zira 1963 Malî yılı bütçesinin Maliye Ba
kanlığı kısmında mevcut kasa tazminatı ödeneği bu miktarda olup, teklifte derpiş «olunan 
âzami nisbet bakanlıkça kullanıldığı takdirle artan masraf ancak bu kadar olabilecektir. 
Kaldıki, 1963 Bütçe yılının 4 ayı geçmiş bulunduğuna göre tasarının kanunlaşması halinde 1963 
bütçesine yükliıyeeeği (külfet ancak ayda 3 200 000 /12 = 266 666 -lira civarında olacaktır. 
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Millet Meclisi Maliye Komisyonu raporu 

Millet Aleclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 2/517 
Karar No. : 128 19 , 7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Muş Milletvekili Sait Muthı'nun, Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 4910 sa
yılı Kanunun 15 nei maddesindeki nispetlerin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi; teklif sahi
bi ile Malaye Bakanlığı temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi: 

Teklifin müstenit gerekçesinde arz ve izah edilen sebepler Komisyonumuzca muvafık mütalâa 
edilmiş ve teklif aynen kabul 'edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi etmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Gümüşhane 
N. Kilçüker 

<". -- - - . t 
0. 

Sözcü 
Erzurum 
G. Karaca 

Ordu 
N. Hazinedar 

Adana 
Y. Aktimur 

Sivas 
R. Çeltekli 

İmzada bulunamadı 

Muş 
S. Mutlu 

MUŞ MİLLETVEKİLİ SAİT MUTLU'NUN KANUN TEKLİFİ 

Maliye Bakanlığı kurulu§ ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 4.910 sayılı Kanunun 15 nei maddesindeki 

nisbetlerin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 4910 sayılı Kanunun 
15 nei maddesinde yazılı % 15-25 nisbetleri, % 30-50 olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer . 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür . 

Maliye Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu 29 . 8 . 1968 
Esas No: 1/496-2/358 

Karar No: 132 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
22 . 6 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakan
lığı kısmında ve 2996 sayılı Maliye Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı» ile aynı mahiyette olup 
Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 56.55 sa-
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yılı Kanunla 6347 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde ve 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilât 
yapan 6991 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin ta lili ile bir madde ilâvesi hakkında kanun teklifi, 
ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Müzakereye esas olarak Hükümet tasarısı alınmış ve müstenit gerekçede arz ve izah edilen hu
suslar komisyonumuzca müspet mütalâa edilmiştir. 

Maddelerin açıklanması : 
Tasarının 7 nci maddesinde zikredilen baremin 10 ncu derecesindeki memurların aynı haktan is

tifade etmelerini temin için madde bu görüşün ışığı altında yeniden tedvine tabi tutulmuş, tasarının 
diğer maddeleri ve ekli cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi etmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Maliye Komisyonu Başkanı 

ve bu rapor Sözcüsü Başkanvekili 
Gümüşane Çankırı Muş Adana 
N. Küçüker §. Keskin 8. Mutlu Y. Aktimur 

Zonguldak 
8. T. Müftüoğlu 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 3 .10 . 1963 
Esas No. : 1/496,2/358,2/517 

Karar No. : 199 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı -cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 2996 sayılı Maliye 
Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasıma ve bu Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ile Mardin Milletve'kili Talât Oğuz ve Muş Milletvekili 
Sait Mutlu 'nun, bu mevzudaki kanun teklifleri Komisyonumuza havale edilimiş olmakla, birleş
tirilerek Maliye Bakanının iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. 

Yıldan yıla artan bütçeleri hazırlıyan, tatlbik eden, bütçelerin gelirlerini temin ve tahsil eden, 
Devletin malî ve iktisadi politikasına ışık tutan Milletlerarası malî müesseselerle temas Ve anılaş
malar hazırlıyan Konsolidasyon Anlaşması, Konsorsiyumla temas ve Ortakpazar görüşmelerinde 
en hüyük ve önemli rolü olan bu teşkilâtın artan hizmet hacmini karşılamak maksadiyle lüzum
lu kadroların verilmesini temin için hazırlanan kanun tasarısı Komisyonumuzca da yerinde gö
rülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

1 nci madde aynen kabul edilmiş olup ancak bu maddeye bağlı cetvellerde yapılan inceleme
ler neticesinde; İstanbul Deftardarlığı kadrosuna muadil Ankara ve izmir defterdarlıklarının 
'kadro cetvelinde yer alması icabederken bu ikisini nazara alınmamış olduğundan kaldırılan kad
rolara ait (1) sayılı cetvele 2 adet 1 250 liralık Ankara ve İzmir defterdarlıkları kadroları ithal 
edilmiş ve eklenen kadrolara ait (2) sayılı cetvele de 2 adet 1 500 liralık Ankara ve izmir def
terdarlıkları kadroları ile gelirler Genel Müdürlüğü için 10 adet 500 liralık vergi memuru kadro
ları ilâve edilmiştir. Ayrıca Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü Kanunlar Müşaviri kadrosu 
(istisnai mevki.) olarak gösterilmiş, Genel Müdürlüğe ait kadroların sonunda bu hükmün sağlanması 
maksadiyle konulan not kaldırılmış, Muhasebat Genel Müdürlüğünün Başkontrolörlüğe ait 1 100 
liralık 'kadrosu 1 250 liraya çıkarılmıştır. 

Ayrıca, başka (bir tasarı ile getirilmesi düşünülen Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası 
iktisadi iş Birliği Teşkilâtı kadrolarının da bu tasarıya ilâve edilmesi Bakanlığın da mutabakatı 

M. HVclfei ( S. Sayısı : 483 ) 
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ile lüzumlu görüldüğünden kaldırılan (462) kadro (1) sayılı cetvele eklenen (522) kadro da (2) 
sayılı cetvele ilâve edilmiş ve bu suretle cetveller yeniden tanzim edilmiştir. 

2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin tadili hakkındaki tek

lifi; bugün alınmakta olan % 15 - % 25 »oranındaki kasa tazminatını % 30 - % 50 oranına çıkar
tılmasını derpiş etmektedir. Bu teklif de komisyonumuzca yerinde görülerek tasarının 3 ncü madde
si buna göre değiştirilmiştir. 

Tasarının 4 ve 5 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
6 nci madde ile değiştirilen 29 ncu maddenin birinci satırındaki (ve), (veya) olarak düzeltil

miştir. 
Maliye Komisyonunun, Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un teklifi ile birleştirmek suretiyle tan

zim ettiği 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
.Geçici 1 nci madde ile yapılan kıdem düzeltmelerinde geçmişe ait her hangi bir ücret talebi 

yapılmaması icabettiğinden maddenin sonuna (bu düzeltmeler sonunda geçmişe ait aylık talebinde 
bulunulamaz.) fıkrası eklenmiştir. 

Geçici 2 nci madde ile 8 ve 9 ncu maddeleri aynen kabul edilen tasarı öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

* Bu Rapor Sözcüsü 
Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Hatay Balıkesir Ordu Yozgat 
Ş. înal F. îslimyeli A. H. Onat V. Uyar 

Ankara 
M. Ete 

Bilecik 
Ş. Binay 

tzmir 
.V. Mirkelâmoğlu 

Aydın 
0. Apaydın 

Diyarbakır 
R. tskenderoğlu 

Kars 
K. Okyay 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Aydın 
/. Sezgin 

Giresun 
Söz hakkım baki 
/. E. Kılıçoğlu 

Mardin 
Ş. Aysan 

Trabzon 
A. Şener 

Balıkesir 
A. A. Bölak 

Hatay 
A. 8. Hocaoğlu 

Siirt 
A. Yaşa 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3656 sayılı Kanuna bağlı, (1) sayılı cetvelin 
Maliye Bakanlığı kısmında ve 2996 sayılı Maliye 
Bakanlığı kurulu§ ve görevleri hakkındaki Ka
nunda değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ; 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmından ili
şik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırıl
mış ve (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 
eklenmiştir. 

MADDE 2. - - Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun 4910 
ve 5655 ayılı kanunlarla değişik 1 nci madde
sine, «Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu», 
ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 3. — Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine ve bâzı maddeler eklenmesine 
dair 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Birinci fıkra hükmünden, atanmaları Ma
liye Bakanlığınca yapılan katma bütçeli idare
ler saymanlık müdürleri de faydalanır.» 

MADDE 4. — Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun 5655 
sayılı Kanunla değiştirilen 23 ncü maddesine 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

«Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü yerler
de vergi, resim ve harçlara ait terkinleri nihai 
surette tekemmül ettirmek yetkisini kısmen ve
ya- tamamen Vergi Dairesi müdürlerine vere
bilir. 

Vengi Dairesi Müdürünün yetkilerinden bir 
kısmı Bakanlığın muvafakati ile müdür yar
dımcılarına devredilebilir. Bu takdirde bu iş
lerden doğacak sorumluluk, yetki verilen yar
dımcılara aittir. Bu yetki, Vergi Dairesi Müdü
rünün denetim sorumluluğunu kaldırmaz.» 

MADDE 5. — 4910 sayılı Kanunun 5655 sa
yılı Kanunla değiştirilen 14 ncü maddesine aşa
ğıdaki fıkralar eklenmiştir : 

Muvazzaf Takdir Komisyonu Başkanları il
gili Daire Âmirinin inhası üzerine Maliye Ba
kanlığınca atanırlar. 

Defterdarlar, il ve ilçelerdeki memurların 
atanmaları, nakil ve tahvillerine ilişkin inha-

14 — 
MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİEİŞİ 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Maliye Bakanlığı kısmında ve 2996 sayılı Maliye 
Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka
nunda değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesine dair Kanun 

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

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

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

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

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

M. Meclisi (S. Sayısı: 483) 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN DE&tŞTİBİŞÎ 

3656 sayılı Kanuna bağh (1) sayık cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 2996 sayılı Maliye Bakan 
lığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler 

eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Maliye Bakanlığı kuruluş ve g irevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun değişti
rilmesine ve bâzı maddeler eklenmesine dair 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Maliye Bakanlığı kuruluşundaki veznedar ve veznedar yardımcılariyle kıymet 
muhafızlarına aylık tutarlarının % 30 - % 50 sine kadar aylık kasa tazminatı verilebilir. 

Birinci fıkra hükmünden atanmaları Maliye Bakanlığınca yapılan katma bütçeli idareler say
manlık müdürleri ve yardımcıları ile sayman, veznedar ve veznedar yardımcıları da faydalanır. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi OS. Sayısı: 483 ) 
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lan yaparken, ilgili 
düşüncesini alırlar. 

Daire Âmirinin de yazılı 

MADDE 6. — Aynı kanunun 5655 sayılı 
Kanunla değiştirilen 29 ncu maddesi aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

«ilçe vergi dairesi tahsil servisi şef veya me
muru tahsili kabil hale getirilmiş olan tahak
kukları kanuni hükümlere göre tahsil eylemek, 
tahsildarlar veya icra memurları tarafından ya
pılacak tahsilatın kayıtlarını tutturmak, tahsil
darların hesaplarını incelemek ve denetmek gö
revleriyle ödevlidir. İlçelerde malmüdürleri ile 
tahsil servis şefi, yoksa tahsilat işlerine bakan 
vergi memuru tahsilat işlerinden birlikte sorum
ludurlar ve Sayıştaya hesap vermekle yüküm
lüdürler. Tahsildarlar ve icra memurları mal-
müdürlerine karşı sorumludur.» 

MADDE 7. — 6991 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesiyle değiştirilen 6347 sayılı Kanunun 2 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Maliye Meslek Okulunu bitirenlerle yönet
meliği gereğince en az iki yıl kurs gören mali
ye memurları arasından seçilerek 10 ncu dere
cedeki mal müdürlükleriyle saymanlık müdür
lüklerine, kontrol memurluklarına ve servis 
şefliklerine atanmış veya atanacak olanlar hak
kında bu görevde kaldıkları sürece 3656 sayılı 
Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 7 nci 
maddesinin 5 nci fıkrası hükmü Maliye Bakan
lığınca uygulanabilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 35 lira aylıklı Maliye 
müfettiş yardımcılığı ve hesap uzman yardım
cılığı kadrolarına atananlardan : 

1. Bu aylık derecesinde veya daha yukarı 
derecede müktesep hak olarak tahakkuk etmiş 
kıdemleri terfilerinde sayılmıyanların : 

2. Yeterlik sınavlarının geç açılması dolayı-
siyle yardımcılıkta üç yıllık staj süresinden faz
la bekletilenlerin; 

3. Maliye müfettiş yardımcısı ve hesap uz
man yardımcısı olmak dolayısiyle 3656 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin (E) fıkrasının 2 sayılı 
bendi ve 4598 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desi hükümlerinden faydalandırılmamış olanla
rın, 

Uğradıkları kıdem kayıpları, halen bulun-

İTaliyo Ko. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay-
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 6991 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesiyle değiştirilen 6347 sayılı Kanunun 2 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Maliye Meslek Okulunu bitirenlerle yö
netmeliği gereğince en az iki yıl kurs gören malî
ye memurları arasından seçilerek 10 ncu derece
deki malmüdürlükleriyle saymanlık müdürlük
lerine, kontrol memurluklarına, servis şeflerine 
ve Bakanlık Merkez Teşkilâtına dâhil aynı dere
cede ki, kadrolara atanmış veya atanacak olan
lar hakkında bu görevde kaldıkları sürece 
3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 7 ncî maddesinin 5 nci fıkrası hükmü 
Maliye Bakanlığınca uygulanabilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayışı: 483) 
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Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 5855 sayılı Kanunla değiştirilen 29 ncu maddesi aşağıdaki şekil 
de değiştirilmiştir. 

Madde 29. — «İlçe vergi dairesi tahsil servisi şef veya memuru tahsili kabil hale getirilmiş 
olan tahakkukları kanuni hükümlere göre tahsil eylemek, tahsildarlar veya icra memurları tara
fından yapılacak tahsilatın kayıtlarını tutturmak, tahsildarların hesaplarını incelemek ve denet
mek görevleriyle ödevlidir. İlçelerde mal müdürleri ile tahsil servis şefi, yoksa tahsilat işlerine 
bakan vergi memuru tahsilat işlerinden birlikte sorumludurlar ve Sayıştaya hesap vermekle 
yükümlüdürler. Tahsildarlar ve icra memurları mal müdürlerine karşı sorumludur.» 

MADDE 7. — Maliye Komisyonunun 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 35 lira aylıklı Maliye Müfettiş Yardımcılığı ve Hesap Uzman Yardım
cılığı kadrolarına atananlardan : 

1. Bu aylık derecesinde veya daha yukarı derecede müktesep hak olarak tahakkuk etmiş kı
demleri terlilerinde sayılmıyanlann : 

2. Yeterlik sınavlarının geç açılması dolayısiyle yardımcılıkta üç yıllık staj süresinden fazla 
bekletilenlerin : 

3. Maliye Müfettiş Yardımcısı ve Hesap Uzman Yardımcısı olmak dolayısiyle 3656 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin (E) fıkrasının 2 sayılı bendi ve 4598 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi 
hükümlerinden faydalandırılmış olanların : 

Uğradıkları kıdem kayıpları, halen bulundukları memuriyetlerdeki barem derecelerinde geçen 
terfi sürelerine ve artanı mütaakıp derecedeki terfi sürelerine eklenir. 

Bu düzeltme sonunda geçmişe ait aylık talebinde bulunulamaz. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 483 ) 
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dukları memuriyetlerdeki barem derecelerinde 
geçen terfi sürelerine ve artanı mütaakıp dere
cedeki terfi sürelerine eklenir. 

GEÇÎCl MADDE 2. — Bu kanunla kadroları 
kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte geçici görev, hastalık, izin gibi kanun se
bepleriyle görevi başında bulunmıyanlar, Ba
kanlık kuruluşunda aylıklı bir göreve atandık
ları takdirde işe başlama kaydı aranmaksızın 
aylıkları verilmeye devam olunur. 

Kanunun yürürlüğe. girdiği tarihte memur 
bulunanlardan' kadro, aylık ve unvanları değiş
tirilmemiş olanların yeniden atanmalarına lü
zum olmayıp, haklarında yukarıki fıkra hüküm
leri uygulanır. (Eski memurluk unvanlannm, 
karşılığı bulunan kelimelerle ifadesi, kadro un
vanında değişiklik sayılmaz.) 

MADDE 8. — Bu kanunun 1 nci maddesi 
hükmü yayımı tarihinden bir ay sonra, diğer 
maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü-

Maliye Ko. 

rütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı V. 

A. K. Yörük 
Devlet Bakanı 
V. Pirinçcioğlu 

Devlet Bakanı V. 
V. Pirinçcioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sanear 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

(rünı. ve Tekel Bakam 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakam 
/. §. Dura 

Sanayi Bakanı Ba. 
F. Çelikbas 

22 . 6 . 1963 
Devlet Bakanı ve 

Başb. Yardımcısı 
E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı V. 

/. Sanear 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
.1. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 
8a. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. İzmen 
(Jalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ya. ve T lirizm Bakanı 

N. Ardıçoğlu 

GEÇlCt MADDE 2. — Tasarının geçici 2 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

İmar ve İskân Bakanı V. 
R. Aybar 
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Bütçe ve Plân Ko. 

GEÇlCt MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Kaldırılan kadrolar 

D. Memuriyetin nev'i Adeti Aylık 

Maliye Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Tet'kilk Kurulu Âzası 1 
Başraportör 3 
Mütercim 1 

» 2 
8 Kütüpane Memuru 1 

1 250 
950 

1 100 
950 
700 

Başhukuk Müşavirliği) ve Muhakemai Genel 
Müdürlüğü 

8 Avukat 8 700 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 

•5 Genel Müdür Muavini 1 1 100 
5 Kanunlar Müşaviri 2 1 100 
6 Biaşkontrolör 1 950 
7 Kontrolör 5 800 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

10 Birinci Mümeyyiz 
11 îkincii Mümeyyiiz 
12 Memur 

Merkez Saymanlığı 

11 ikinci Mümeyyiz 
12 Memur 

10 
10 
10 

13 Memur 

Mülki Saymanlıklar 

Gümrük Saymanlıkları 

8 Gümrük Saymanı 
9 » » 

10 » » 

İl Memurları 

5 Defterdar (Gaızıianltep, Sa-
•kaırya, Samsun) 

'6 Defterdar 
7 » 

10 Malmüdürü 

500 
450 
400 

450 
400 

350 

700 
600 
500 

Muhasebe Memurları 

5 İl Muhasebe Müdürü (Ada
na, Anlkaıv-ı, Bursa, izmir) 

6 ti Muttıaısdbo Müdürü (Kay
seri, Samsun, Zonguidalk) 
İl Muhasebe Müdürü 8 

9 
10 
14 
14 

» 
» 

Memur 
Veznedar 

3 

3 
13 
114 
10 
50 

100 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

13 Vergi M emuru 

İLLER 

5 Gelir Müdürü (Adama, An
kara, Bursa, izmir) 

6 Gelir Müdürü (Balıkesir, 
Içjel, Konya, Samısun, Zon
guldak) 

7 Gelir Müdürü (Anltalylaı, Ay-
ıdın, Diyarbakır, Erzurum, 
Gaziantep, Hatay, Kayseri, 
Malatya, Manisa, Sıivas, Trab
zon) 

7 Gelir Müdürü 

Vergi Dairesi 
(Adana) 
Vergi Dairesi 
(Ankara) 
Vergi Dairesi 
(Bursa) 
Vergi Dairesi 

3 
10 
10 
13 

1 000 
950 
800 
500 

(İstanbul) 
5 Vergi Dairesi 

(izmir) 
6 Vergi Dairesi 

(Eskişehir) 

Müdürü 

Müdürü 

Müdürü 

Müdürü 

Müdürü 

Müdürü 

15 

950 

950 
700 
600 
500 
300 
350 

350 

100 

950 

11 
3 

15 
17 

2 

3 

2 

fi 

4 

2 

son 
800 
700 
600 

1 100 

"1 100 

1 100 

1 100 

1 100 

950 

M-. Meclisi S. Sayısı : 483 ) 
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D. 

'6 

Memuriyetin nev' 

Vergi Dairesi Müdürü (Ba
lıkesir, içel, Kocaeli, Konya, 
Samsun) 
Vergi Dairesi Müdürdü (An-

Aded Aylık 

950 

7 
8 

11 
12 
11 
12 
11 
12 
13 
14 
14 

talya, Aydın, Diyarbakır, 
Gaziantep, Hatay, Kayseri, 
Malatya, Manisa, Sivas, 
Trabzon) 
Vergi Dairesi Müdürü 

» » » 
Vergi Kontrol Memuru 

» » » 
Servis Şefi 

» » 
Muhafaza Memuru 

» » 
» » 
» » 

Tahsildar 

İP 
9 

24 
30 
21 

108 
205 

2 
21 
30 
50 

163 

800 
800 

.700 
450 
400 
450 
400 
450 
400 
350 
300 
300 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

6 Millî Emlâk Kontrolörü 1 
8 » » » 3 
9 » » » 2 
7 Raportör 3 

11 Millî Emlâk Memuru 2 

İLLER 

6 Millî Emlâk Müdürü (Bur
sa, Kocaeli, Konya) 3 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

7 Millî Emlâk Müdürü (Es
kişehir, Adana, Samsun, Er
zurum) 

8 Millî Emlâk Müdürü 
9 » » » 

» » Kontrol Memuru 
» » Şefi 
» » Memuru 

9 
10 
13 
14 

4 
2 
8 
2 

22 
50 
25 

800 
700 
600 
600 
500 
350 
300 

Emekli İşleri Müdürlüğü 

5 Müdür 
7 » Yardımcısı 

10 1, Mümeyyiz 

1 1 100 
1 800 
2 500 

Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar 3Iüdürlüğü 

. MERKEZ 

950 
700 
600 
800 
450 

950 

7 Ayniyat Saymanı 
8 Servis Şefi 
9 Ambar Memuru 

1 800 
3 700 
1 600 

Maliye Okulu 

5 Müdür 
7 Başmuavin 

Sivil Savunma Sekreterliği 

8 Seferberlik Müdürü 1 

100 
800 

700 

[2] SAYILI CETVEL 

Eklenen kadrolar 

Maliye Tetkik Kurulu\ Başkanlığı 

Tetkik Kurulu Üyesi 1 
Uzman 
Mütercim 

» 
Kütüphane Şefi 

1 500 
1 100 
1 250 
1 100 
800 

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat 
-Genel Müdürlüğü 

ÎLLİER 

Muhakemat Mülürü 

MERKEZ 

Kütüphane Şefi 

I 
1 800 

M. Meclisi 

6 Muhakemat Müdür Yardımcı 
4 Hazine Avukatı 
5 » 
8 Dâva Kalem ıŞefi 
9 » 

10 » 

1 250 
950 

1 250 
1 100 
700 
600 
500 

Bütçe ve Malî Kontrol G^.nel Müdürlüğü 

3 Başmüşavir 4 1 500 

( S. Sayısı : 483 ) 
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D. 

5 
5 
5 
5 
7 
6 
7 
8 
9 

v 

3 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

,3 
5 
5 
6 
7 
6 
7 
7 

6 
7 
9 

5 
6 
7 
8 
9 

Memuriyetin ııev'i A 

Kanunlar Müşaviri (1) 
İdari Dâvalar Müşaviri 
(Sözleşmeler Müşaviri 
Bütçe Müşaviri 
ıŞube Müdür Yardımcısı 
Başraportör 
Raportör 
Servis Şefi 

» 

ded 

6 
2 
3 
2 
2 
5 
7 

v 5 
5 

Aylık 

1 100 
1.100 
1 100 
1 100 

800 
950 
800 
700 
600 

Merkez Daireleri Saymanlık Müdürlüğü 

Saymanlık Müdürü 
Saymanlık Müdür Yardımcısı 

» » 
» » 

Servis Şefi 
» 

1 nci Mümeyyiz 
'2 nci Mümeyyiz 
Memur 

4 
3 

11 
5 

10 
10 
10 
10 
10 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 
Merkez Memurları 

Başmüşavir 
Başkontrolör 
Hesaplar Tetkik Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube" Müdür Yardımcısı , 
Başraportör 
Raportör 
Konltrolör 

Merkez Saymanlığı 

Başraportör 
Raportör 
Veznedar Yardımcısı 

2 
1 
1 

• 2 

2 
8 

22 
4 

1 
4 
1 

Millî Savunma Merkez Saymanlığı 

Sayman 
» Yardıımıcijsı 

Rapıortiör 
Şef ' '•' ' ' 

» 

1 
1 
1 
1 
3 

1 500 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

1 500 
1 100 
1 100 

950 
800 
950 
800 
800 

950 
800 
600 

1 100 
950 
800 
700 
600 

(l)Bu kadrolara tâyin edilecekler hakkında 
.?&y6 «a t̂fc Kanunun 6 nc% maddesi hükmü uy-
gul mır. 

M Meclisi 

1 T). 

10 
t i 
8 
9 

5 
' 8 4 

0 
7 

4 

4 
6 
4 
5 
5 
4 

•5 

5 
6 
7 
5 

*6 

7 
9 
6, 
7 
8 
9 

10 
12 
8 

10 
11 
12 

9 

Memuriyetin nev'i 1 

1 Mici Müni'eyyi1/ 
2 n'cü » 
Veznedar 

» Yaridımıcısu 

Mülki Saymanlıklar 

(Ankara - îstanlbul) 

Say/man. 
Şef 

Gümrük Saymanlıkları 

fî'üjmrük Slaıyırıanı 
» » 

İl Memurları 

Defterdaır' (Gaziantep, Sa
karya, Sanmun) 
Defterdar 

» 
» Yardımcısı 
» » 

Malmüdürü 
il Saymanlık Müdürü (Ada
na, Anıkara, Bursa, îamir) 
İl Saymanlık Müdürü (Kay
seri, Samsun, Zonguldak) 
•İl Saymanlık Müdürü 

» » 
» » 

İl Saıymarılılk Müdür Yar-
dumcıısı (İstanbul) 
İl Saymanlık Kontrol Me
muru 

» » » 
» » ;» 

Başraportör 
Raportör : 

Şef •, „ ,-... 
» 

Memur ' » ı 
Veznedar ! 

1 

» Yardıımeısı 
» \ » 

Dağıitım' Mamuru 

' S. Sayısı : 483 ) .' \ 

y e d 

5 
T) 
1 
1 

2 
4 

5 
17 

3 
8 

12 
1 
2 

10 

4 

3 
5 

13 
19 

1 

2 
2 
2 
2 
8 

30 
50 
50 

140 
20 
80 
30 
20 
• 6 

Aylık 

500 
450 
700 
600 

1 100 
700 

950 
800 

1 250 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 
1 100 

1 250 

1 100 
1 100 

950 
800 

1 100 

950 
800 
600 
950 
800 
700 

' GOO 
500 
400 
700 
500 
450 
400 
600 

ı-



- 2 3 -
D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

1 500 
1. 250 

Gelir Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

3 Başmüşavir 4 
4 Müşavir 2 
5 îdari Dâvalar ve Karlarlar 

Müşaviri 1 1 100 
5 Vasıtalı Vergiler Mücaviri 2 1 100 
5 Vasıtasız Vergiler Mücaviri 3 1 100 
8 Başriaportıör " 4 !)50 

VİLÂYETLER 

4 Gellir Müdürü (Adaınıa, An
kara, Bursa, izmir) 4 1 250 

5 Gelir Müdürü ^Balıkesir, 
Denfeli, îçel, Kayseri1, Kon
ya, Saımsuıı, Zonguldak) 7 1 100 

6 Gelir Müdürü (Anltıalya, Ay
dın, Diyarbakır, Erzuruım, 
Gaziantep, Htatbay, Küttalhy&, 
Malaıtya, Manisa, Sakarya, 
Sivas, Tratoon) 12 »50 

7 Gelir Müldürü 30 800 
4 Vergi Dairesi Müldürü 

(Adana) 2 1 250 
4 Vergi Dairesi Müdürlü 

. (Anktara) 4 1 250 
4 Vergi) Daiireisii Müldütfü 

('Bursa) * • 2 1 250 
4 Vergiı Dairesi Müldürü 

(îstaribul) 9 1 250 
4 Vergi Dairesi Müldürü 

(tamir) 4 1 250 
4 Vergi Dairesi Müdürü (İs

tanbul - Kartal) 1 1 250 
5 Vergi Dairesi Müdürü (Es

kişehir) \ 2 1 100 
5 Vergi Dairesi Müdürü ((Ba

lıkesir, Denizli, îçel Kay
seri, Konya, Samsun) 6 1 100 

6 Vergi Dairesi Müdürü 94 950 
6 Vergi Dairesi Müdür Yard. 20 950 
7 » » 30 800 
8 » » 30 700 
9 » » 22 600 

4 1 100 5 Vergi Başkontrol Memuru 

1). Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

6 Vergi Kontrol Memuru 
7 . » » 
8 » » 
9 » » 
7 Servis Şefi 
8 ,» 
9 » 

10 > 
8 Vergi Memuru 
9 » 

10 » 
11 » 
12 » 
9 Yoklama Memuru 

10 » 
11 » 
12 » 

7 Veznedar 
8 » 
9 » 

10 » . 
8 îera Memuru 
9 » 

10 » 
11 » . 
10 Tahsildar 

15 
20 
70 
92 
60 
70 
80 
200 
150 
200 
200 
100 
100 
40 
40 
60 
60 
15 
20 
25 
30 
20 
30 
30 
20 
163 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

IBaşmüşavir 
Genel Müdür Yardımcısı 
Uzman 
Şube IMüdürü 
Başraportör 
Bagkontrolör 
Kontrolör 
Şube Müdür Yardımcısı 

İLLER 

Millî Emlâk Müdürü ((Bur
sa, Adana) 
Millî Emlâk Müdürü 

Millî Emlâk Müdür Yard. 

950 
800 
700 
500 
800 
700 
600 
500 
700 
600 
500 
450 
400 
600 
500 
450 
400 
800 
700 
600 
500 
700 
600 
500 
450 
500 

1 500 
100 
100 
950 
950 
950 
800 
800 

2 
25 
5 
3 
4 

1 100 
950 
800 
950 
800 
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I). Memuriyet™ nevi 

6 Mîllî Emlâk Kontrol 'Me
muru 

8 ıMillî Emlâk Kontrol Me
muru 

7 Millî Emlâk'Şefi 
•S » 
9 Millî Emlâk Memuru 

.10 » > 
11 » » 
12 » » 

Bankalar Yeminli Murakıplığı 

— 24 — 
Aded Aylık D. 

950 

2 
10 
35 
50 
30 
50 
30 

700 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

Memuriyetin nev'i Aded Aylıik 

Defterdarlık Sicil Bürosu 

5 Ddktor 
6 » 
6 Raportör 
8 Büro Şefi 
9 » 

10 1 nci Mümeyyiz 
11 2 nci » 

Levazım, ve Kıymetli Kâğıtlar M'ûdüHüği 

1 
v> 

1 
4 
0 
•> 
>) ;i 

1 100 
950 
950 
700 
600 

. 500 
450 

4 
6 
7 
6 

4 
5 
6 
9 

5 
6 
6 
7 
rr ( 

Başımurfaıkıp 
2 nci sınıf Murakıp 
'3 ncü sınıf Murakıp 
Kalem Müdürü 

Emekli İşleri Müdürlüğü 

.Müdür 
Şube 1 Müdürü ve Sayman 
Şube 2 Müdürü 
Kalem Şefi 

özlük İsleri Müdüflüğü 

idari Dâvalar Müşaviri 
Baışr aport/ör 
Baışfcontro'lör 
Şube Müdür Yandım'cısu 
Raportör 

1 
1 
7 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
;] 
.1 
ı 
1 

1 250 
950 
800 
950 

1 250 
1 100 

950 
600 

1 100 
950 
950 
800 
800 

(i 
7 
6 
(i 

6 
7 
8 

4 
6 
7 

-

6 

Şube Müdürü 2 
Daire Müdürü 1 
ıRaşnapontör 1 
Merkez Ambarları Kıymet 
Mn'hafızı 1 
Ayniyat Saymanı 1 
Raportör -î 
Am'baır Memuru 1 

Maliye Okulu 

Müdür 1 
Başyardımcı 1 
Vardı mıcı . 1 

Sivil Savunma Sekreterliği 

Sivil S#vıwıjma Müdürü 1 

950 
800 
950 

950 
950 
800 
700 

1 250 
1 100 

950 

-
950 

M. Meclisi (S . Sayısı : 483) 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirişine bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

). 

4 
6 
5 
•6 

8 

Memuriyetin nev'i Aded 

Maliye Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Tetkik Kurulu Âzası 
Başr aport ör 
Mütercim 

» 
Kütüpane Memuru 

1 
3 
1 
2 
1 

Aylık 

1 250 
950 

1 100 
950 
700 

D. 

>6 
7 

10 

5 

Memuriyetin 

Defterdar 
» 

Malmüdürü 

Muhasebe 

nev'i 

Memurları 

İl Mu'haselbe Müdürü (Ada
na, Anlkara, ıBurtsa, îznûr) 

Aded 

10 
10 
13 

4 

Aylık 

950 
800* 
500 

1 100 

Başhukuk Müşavirliği vp Muhakemat Genel 
Müdürlüğü 

8 Avulkat 8 700 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 

5 _ Genel Müdür 'Muavini 
5 Kanunlar; Müşaviri 
6 ©aşikon'trolor 
7 Kontrolör 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

10 Birinci Mümeyyiz 
11 îkincıi Mümeyyiz 
12 Memur 

Merkez Saymanlığı 

11 İkinci Mümeyyiz 
12 Memur 

10 
10 
10 

Mülki Saymanlıklar 

13 Memur 

1 100 
1 100 

950 
800 

500 
450 
400 

450 
400 

350 

Gümrük Saymanlıkları 

8 Gümrük Saymanı 
9 » » 

10 •» » 

İl Memurlan 

4 Defterdar (Ankara, îzm'ir) 
5 Defterdar (Gaziantep, Sa

karya, Samısun) 

700 
600 
500 

1 250 

1 000 

6 İl Muhaselbe Müdürü (Kay
seri, Samsun, ZıonguidaJk) 3 

8 ti Muhasebe Mıüdürü 13 
9 , » » 14 

10 > » 10 
14 Memur ' 50 
13 Veznedar . 100 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 
13 Vergi Memuru 

İLLER 
5 Gelir Müdürü (Adana, An

kara, Bursa, İzmir) 
6 Gelir Müdürü (Balıkesir, 

Igel, Konya, Samsun, Zon
guldak) 

7 Gelir Müdürü (Antalya, Ay
dın, Diyarbakır, Erzurum, 
Gaziantep, Hatay, Kayseri, 
Malatya, Manisa, Sivas, Trab
zon) 

7 Gelir Müdürü 
8 » . » 
9 » » 
5 Vergi Dairesi Müdürü 

(Adana) 
5 Vergi Dairesi Müdürü 

(Ankara) 
5 Vergi Dairesi Müdürü 

(Bursa) 
5 Vergi Dairesi Müdürü 

(İstanbul) 
5 Vergi Dairesi Müdürü 

(İzmir) 

15 

950 
700 
600 
500 
300 
350 

350 

1 100 

950 

11 
3 

15 
17 

2 

3 

2 

6 

4 

800 
800 
700 
600 

1 löî 

1 100 

1 10C 

1 100 

1 100 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 483 ) 
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950 

950 

800 
800 
700 
450 
400 
450 
400 
450 
400 
350 
300 
300 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

(5 Verlgi Dairesi Müdürü 
(.Kskiışelhir) 2 

6 Vergi Dairesi Müdürü (Ba
lıkesir, içel, Kocaeli, Konya, 
Samsun) 5 

7 Vergi Dairesi Müdürü (An
talya, Aydın, Diyarbakır, 
Gaziantep, Hatay, Kayseri, 
Malatya, Manisa, Sivas, 
Trabzon) 10 

7 Vergi Dairesi Müdürü 9 
8 » » » 24 

11 Vergi Kontrol Memuru 30 
12 » » » . . 21 
11 Servis Şefi 108 
12 » » 205 
11. Muhafaza, Monmm 2 
12 » » 21 
13 » » 30 
14 » ' » 50 
14 Tahsildar 163 

ITazine Genel Müdürlüğü 

2 Genel .Sekreter 
3 Genel Müdür 
4 Müşavir 
4 TJaire B'aşlkam 
5 Genel Müdür Mulaıvini 
5 Mkbnıamıi Müşaviri 
5 Uznton (Biri Ticaret Bakan

lığın a ait) 
5 Kambiyo Mütehassısı 
4 Vekâlet Kambiyo Müdürü . 
4 Hazine ve Kambiyo Başkon-

trolörü 
6 Şube Müdürü 
6 Mesul Muhasip 
6 özel Kalem Müdürü 
"6 Başraportör (İhtisas yeri) 

(ıBiri Ticaret Bakanlığına 
ait) 

6 Başraportör 
7 Hazine ve Kambiyo Kontro-

. lora 
7 Şube Müdür Muavini 
7 Raportör 

1 
1 
3 
2 
6 
4 

3 
4 
1 

1 
20 
. 2 

1 

3 
5 

12 
22 
15 

1 750 
1 500 
1 250 
1 250 
1 100 
1 100 

1 100 
1 100 
1 250 

1 250 
950 
950 
950 

950 
950 

800 
800 
800 

I). Monuırivetin nev'i 

8 ıServis Şefi 
9 » 

10 Birinci Mümeyyiz 
11 1 kin ci Mü m ey yi z 
12 Memur 
13 » 
7 Başveznedar 
8 Veznedar 

10 Ayniyat Memuru 

Aded 

10 
15 
30 
26 
25 
10 

1 
1 
1 

Aylık 

700 
600 
500 
450 
400 
350 
800 
700 
500 

Kambiyo 

4 
fi 
7 
•7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

Kambiyo Müdürü 
Kambiyo Md. 
Kontrolör 
Şef 

» 
» 

Birinci Mü m e 

'Muavini 

yyiz 
îkinei Mümeyyiz 
Memur 

» 

1 
1 
2 
5 
3 
7 
1 
1 
2 
3 

1 250 
950 
800 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

7)?,ş Tcmsileililder Kadroları 

2 Başdelege (Heyet (Başkam) 2 
3 Delege (Heyet Başkanı) 4 
4 Delege OB'iri Ticaret, Bakan

lığına ait) 3 
5 Müşavir (İkisi Ticaret Ba

kanlığına ait) 
5 Maliye Müşaviri 
Cy ' Raportör 
7 » 
9 Memur 

12 » 

Vilâyetler Kambiyo Müdüî'lüMeri 

4 Kambiyo Müdürü 
C^ » 
6 Kambiyo Md. Muavini 
7 Kambiyo Murakibi 
8 » 
8 Revizör 
8 Şef 
9 » 

10 Birinci Mümeyyiz 

1 750 
.1 500 

1 250 

6 
4 
4 
4 
8 
1 

1 100 
1 100 

950 
800 
600 
400 

a 
2 
4 
1 
1 
6 
6 
4 

32 

1 250 
950 
950 
SOO 
700 
700 
700 
600 
500 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 483 ) 



İ). Menini'i'yetin ıww'i 

11 ikinci Mümeyyiz 
12 Memur 
13 » 

Borsa Komiserliği 

4 ıBorsa Komiseri 
6 Menkul 'Kıymetler Müdürü 
6 Kambiyo Nukult Müdürü 
9 Menkul Kıymetler Kontrol 

Memuru 
1' Kambiyo Nukut Kontrol 

'Memuru 
10 Menkul Kıymetler Md. ıBi-

rinıei Mümeyyizi 
10 Kambiyo Nukut Md. (Birinci 

Ifümeyyizi 
11 Menkul Kıymetler Md. îkin-

ei Mümeyyizi 
11 Kambiyo Nukut Md. ikinci 

Mümeyyizi 

Aded 

26 
25 

8 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

— 2 7 -
Aylık 

450 
400 
350 

1 250 
950 
950 

600 

600 

500 

500 

450 

450 

Darplnae ve Damga Matbaası, Müdürlüğü 

4 Müdtr 
6 'Müdür Yardımcısı 
5 Baştefonisyen 
5 Mütehassıs Kimyaiffer 
6 Ticaret Müdürü 
6 Muhasebe Müdürü 
6 Başhakkâk 
' 'Başkontrolör 
7 {fCıymetler Muhafızı 
? \teilye Şefi 
8 fr'^şkimyager 
8 Muhasebeci 
8 D a r j l a n o Kontrolörü 
8 Dam^ Matbaası Kontrolörü 
8 ıServis ^e,f[ 
8 Vezneda 
9 Pul Anba (Muhafızı 
9 Memır 
9 Teknisyen 

10 Çinkorraf 
10 (Kimyager 
-10 Hakkak 
10 Mulia.sebo 'Birinci Mümeyyizi 
10 'Möinur 

M. 

1 
1 
1 
'2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 

Mecl 

1 250 
950 

1 100 
1 100 

950 
950 
950 
950 
800 
800 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
600 
600 
600 
500 
500 
500 
500 
500 

'Sİ 

1). 

.1! 

.11 
11. 
11 

11 
11 
12 
12 
12 
18 
13 

6 
8 
9 
7 

11 
'< 

6 

7 

8 
9 
9 

10 
18 
14 

5 
.7 
10 

7 
8 
9 

'S . S 

Memuriyetin nev'i 

Veznedar 
Ayniyat Mulhafızı 
Mütemeft ve Al um Memu<ru 
Kâğıt Ambarı ve Esıya Me
muru 
Ustabaşı 
Sayıcı 
Mub'a«ıebe Kâtilbi 
Yo'lkıma Memuru 
Slaıyıcı 

» 
Evrak ve Dosya Meni uru 

Aded 

1 
1 
1 

1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

Millî Emlâk Kontrolörü 
» » >> 
» » » 

Raportör 
Millî Emlâk Memuru 

İLLER 

Millî Emlâk Müdürü (Bur
sa, Kocaeli, Konya) 
Millî Emlâk Müdürü (Es
kişehir, Adana, Samsun, Er
zurum) 
Millî Emlâk Müdürü 

» » » 
ı » » Kontrol Memuru 

» » Şefi 
» » Memuru 
» » » 
' 

1 
3 
2 
3 
2 

o o 

4 
2 

8 
2 

22 
50 
25 

EmeMi İşleri Müdürlüğü 

Müdür 
» Yardımcısı 

1. Mümeyyiz 

Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar 

MERKEZ 
Ayniyat Saymanı 
Servis Şefi 
Ambar Memuru 

Jayısı : 483 ,) 

1 
1 
2 

Aylık 

450 
450 
450 

450 
450 
450 
400 
400 
400 

• 350 
350 

950 
700 
600 
800 
450 

• 

950 

800 
700 
600 
600 
500 
350 
300 

1 100 
800 
500 

Müdürlüğü 

1 
3 
1 

800 
700 
600 

file:///teilye
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İ). Memuriyetin nev'i Ad od Aylık 

5 Müdür 
7 Başmuavin 

Maliye Okulu 

1. 1 100 
1 800 

1). Mcunııri'yetkı: rvcv'i Ad od Aylık 

Sivil Savunma Sekreterliği 

8 Seferberlik Müdürü I 70C 

[2] SAYILI CETVEL 

Maliye Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Tetkik 'Kurulu Üyesi 1 
Uz mam '3 
Müterci m 1 

9. 

(Kütüphane Şefi 1 

1 500 
1 100 
1 250 
1 100 

800 

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat 
Genel Müdürlüğü 

Bütçe re Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 

3 Başmüşavir 
5 Kanunlar Müşaviri (İstisnai 

mevki) 
•5 İdari Dâvalar Müşaviri 
5 iSözleşmeler 'Müşaviri 
5 Bütçe Müşaviri 
7 Şube Müdür Yardımcısı 
6 Başraportör 
7 Raportör 
8 Servis Şefi 
9 » 

1 500 

1 100 
1 100 
1 100 
1 100 

800 
950 
800 
700 
600 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Savınanhk Müdür 
» 
» 

iServis Şefi 
» 

1 nci Mümeyyiz 
2 ııci Mümeyyiz 
Memur 

Yardımcısı 
» 
» 

3 
11 

5 
10 
10 
10 
10 
10 

1 10.') 
9r)0 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

7 

4 
6 
4 
5 
8 
9 

10 

MERKEZ 

Kütüp'hanıe Şefi 

İLLER 

Muhakemat Müdürü 
Muhakemat Müdür Yar d. 
Hazine Avukatı 

» 
Dâva Kalem Şefi 

» 
> 

1 

4 
2 
9 
8 
2 ' 
5 
5 

800 

1 250 
950 

1 250 
1 100 

700 
600 
500 

3 
5 
5 
6 
7 
6 

• 7 

7 

Merkez Memurları 

Başmüşavir 
Başkontrolör 
Hesaplar Tetkik Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdür Yardımcısı 
Başraportör 
Raportör 
Konltrolör 

2 
1 
1 
;2 
2 
8 

22 
4 

1 500 
1. 100 
T 100 

950 
800 
950 
80f 
80) 

Merkez Saymanlığı 

6 Başraportör 
7 Raportör 
9 Veznedar Yardımcısı 

1 950 
4 800 
1 600 

Millî Savunma Merkez Saymn!>0'' 

Merkez Daireleri Saymanlık Müdürlüğü 

Savmanhk Müdürü 4 1 500 

5 Sayman 
6 » Va^dıımıcısı 
7 Rapiorlıör 
8 Şef 
9 » 

10 1 inci Mi imeyyi ' z 
11 2 nci » 
8 Veznedar 
!) » Ya ndımıeısı 

100 
950 
800 
700 
600 
5(*> 
450 
700 
600 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 483 ) 



D. Memuriyetin ruev'i 

o 
6 

' 7 

— 29 — 
Aded Aylık D. 

Mülki Saymanlıklar 

(Ankara - î&taınlbul) 

5 ıSaıynıa.n 
8 Şef 

Gümrük Saymanlığı 

6 Gümrük Stayroanı 
7 » » 

İl Memurları 

Defterdar- (Ankara - Izrcıir) 
Defterdar ('Gaziantep, 'Sa
karya, Saımısun) 
Defterdar 

» 
» Yandımciısı 
» » 

Malmüdürü 
ti Saymanlık Müdürü (Ada
na, Ankara, Bursa, tamir) 
İl 'Saymandık Müdürü (Kay
seri, Samsam, Zonguldak) 
ti Savmaınlılk Müdürü 

îl Saymanlılk Müdür Yar-
dumcıısı (îstanbui) 
ti Saymanlılk Kontrol' Me-
mıırtı 

7 
9 
6 
7 
8 
9 

10 
12 

8 
10 
11 
12 

9 

» » 
» » 

Başraporftör 
Raportör 
Şef 

» 
Memur 

» 
Veznedar 

•» 
» Yandıımcisı 
» » 

Dağıtım Memuru 

5 
17 

3 
5 

13 
19 

2 1 100 
4 700 

950 
800 

2 1 500 ' 

o 

p 
12 

1 
2 

10 

, 250 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 
1 100 

1 250 

1 100 
1 100 

950 
800 

2 
2 
2 
2 
8 

30 
50 
50 

140 
20 
80 
30 
20 
e 

M. Meclisi 

1 1 100 

950 
800 
600 
950 
800 
700 
600 
500 
400 
700 
500 
450 
400 
600 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

3 
4 
5 

5 
5 
8 

10 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

Başmüşavir 
Müşavir 
İdari Dâvalar ve Karanlar 
Müşaviri 
Vasıtalı Vergiler Mü^'V** 
Vasıtasız Verıg'^ Jföşavirıi 
Baştfaıpör't-'1 

yer (T- xviemuru 

VİLÂYETLER 

4- Gellir Müdürü (Adana, An
lkara, Bursa, izmir) 

5 Gelir Müdürü (Blalıike'sdr, 
Denizli, içel, Kayseri, Kon
ya, Samsun, Zonguldak) 

6 Gelir Müdürü (Antalya, Ay
dın, Diyarbakır, Erzurum, 
GaOTaai'top, Hhltay, • Kütahya, 
Malatya, Manisa, Sakarya, 
Sivas, Trabzon) 

7 Gelir Müdürü 
( Vergi Dairesi Müdürü 

(Adana) 
4 Vergi Dairesi Müdürü 

(Ankara) 
Vergi Dairesi Müdürü 
(Bursa) 

4 Vergi Dairesi Müdürü 
.(istanbul) 

4 Vergi Dairesi Müdürü 
. v(|zmir) 

4 '/ergi Dairesi Müdürü (ts-
ınbul - Kartal) 

5 'ergi Dairesi Müdürü (Es
l en i r ) 

•5 \ rg i Dairesi Müdürü (Ba-
luvsir, Denizli, tçel Kay
ser Konya, Samsun) 

6 Veri Dairesi Müdürü 
6 Veıi Dairesi Müdür Yard. 
7 » » 
8 » » 
9 » » 

( S. Sayısı İ83 ) 

4 
2 

1 500 
1 250 

1 1 100 
2 1 100 
3 1100 
4 950 

10 500 

4 1 250 

1 100 

12 
30 

2 

4 

2 

9 

4 

1 

2 

6 
94 
20 
20 
30 
22 

950 
800 

1 250 

1 250 

1 250 

1 250 
# 

1 250 

1 250 

1 100 

1 100 
950 
950 
800 
700 
600 



D. Memuriyetin rrov'i 

5 Vergi Başkontrol Memuru 
*> Vergi Kontrol Memuru 
^ ^ » » 
8 » » 

— 30 — 
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9 
7 
8 
9 

10 
8 
9 

10 
11 
12 
9 

10 
11 
12 
7 
8 
9 

10 
8 
9 

10 
11 
10 

» » 
iServis ^ n 

» 
» 
» 

Vergi Meni uru 
» 
» 
» 
» 

Yokl anı a Meni uru 
» 
» 
» 

Veznedar 
» 
» 
» 

tora Memuru 
» 
» 
» 

Tahsildar 

4 
15 
20 
70 
92 
60 
70 
80 

200 
150 
200 
2trv 
100 
100 
40 
40 
60 
60 
15 
20 
•25 
30 
20 
30 
30 
20 

163 

1 100 • 
950 
800 

'700 
500 
800 
700 , 
600 
500 
700 
600 
500 
450 
4u 
600 
500 
450 
400 
800 
700 
600 
500 
700 
800 
mo 
450 
5'J0 

Hazine Genel Müdürlüğü 

2 Hazine Grenel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası iktisadi îş 
Birliği Teşkilâtı Genel Sek
reteri 1 1-750 

3 Genel Müdür 3 1500 
4 Genel Müdür Başyardımcısı 3 -3250 
4 Müşavir 6 250 
4 Başkontrol'ör 1 - 250 
4 Bakanlık Kambiyo Müdürü 1 l 250 
5 Grenel Müdür Yardımcısı 6 1 100 
5 Bakanlık Kambiyo Müdür 

Yardımcısı 1 1 100 
5 Müdür 25 1 100 
5 Kambiyo Mütehassısı f 1 100 
5 îç Tediyeler fSaymanlık Md. 1 100 
5 Dış Tediyeler Saymanlık Md. 1 100 
5 Muntazam Borçlar ve Taah

hütler İS ay m anlık Müdürü I 1 100 

Meniuıûvetin neva Aded Aylık 

avir Yardımcısı ((Biri 
Ticaret Bakanlığına ait) 

6 Müdür Yardımcısı 
6 îç Tediyeler Saymanlık Md. 

Yardımcısı 
6 Dış Tediyeler Saymanlık 

Md. Yardımcısı 
6 Muntazam Borçlar ve Taah

hütler 'Saymanlık Md. Yard. 
6 Başraportör ((Biri Ticaret 

Bakanlığına ait) 
6 Genel Müdür ve Genel [Sek

reterlik 0"zc:l Kalem Müdürü 
7 "Raportör 
7 Hazine ve Kambiyo [Kontro

lörü 
8 Servis Şefi 
9 Hawîno ıvreamıru 

10 Meımuı 
6 Ba!şıveıZıne(ıır 
7 Veznedar 
8 Veiznedar Yardıir,cısı (Ayni

yat Mamuru) 

Merkez ihtisas Kadrr,la/rı 

3 

'25 

1 

1 

1 

10 

1 
20 

25 
25 
30 
35 

1 

Kkonomi Dzımanı (Ti'san Mi r ) 
îisitatisltik » » 
Hukuk MüşaıvıM » 
Mütercimi Seki'eiter » 

3 Sekreter » 
4 » 
3 • Grafıkçi (listatisltükd İra e 

telkniğine vâ'kıif Resimci) 
4 Basikıı - Yayın Teiknisyeni 
5 Teknisyen 

D ıs Temsilcilikler 

2 Baısjd eleğe (Heyeıt Başkanı) 
3 Delege » 
4 I )e 1 e ge (Bi ri' Tiea ret Bakan -

lığıma ait) 
4 Mlaıliye Müşaviri 
5 » » 
5 İktisat MüşavtİHİ (Üm Ti

caret Balkanı] iğin a aıjlt) 
5 Teknik Müşavir (Diğer Ba-

1 100 
950 

950 

950 

950 

950 

950 
800 

800 
700 
600 
500 
950 
800 

700 

3 
2 
1 
5 
5 
5 

1 750 
1 750 
1 750 
1 750' 
1 500 
1 250 

1 500 
1 250 
1 100 

1 750 
1 500 

1 250 
1 250 
ı aoo 

9 ı aoo 

Meclisi ( S. Sayısı : 483 ) 



D. Memuriyetin nevi 

ıkanl'ıMardan da tâyinler ya
pılabilir) 

6 Maliye Ataşesi 
7 Teknik Ataşe (Diğer Ba-

kanllıklaırdaıı dâ tâyinler ya-
pıtlalbilir) 

7 Biriınc'i Kâtip 
8 İkinci » 
9 Üçüıı/cü » 

.11. Memur 

İller Kambiyo Teşkilâtı 

4 Kaımıbiyo Müdıünü 
6 s » » 
6 » Müdür Yardımcıısi1 

7 » Murajkılbı 
8 Reıvizör 
8 Şef 
9 » 

.10 Birinci Mümeyyiz 
11 îlkin ci » 
12 Memur 
13 » 
3 Haizine Komiseri 
4 » » Yardumciısa 
4 Hazine Ko'iniiser Ya rirî imcisi 

(Menkul Kıymetıler) 
4 Ha'zine Komi işer ya/rdumcısı 

(Kambiyo Nukut) 
(> Kontrolör 
7 Raportör 
9 Komüsertlik Mamuru 
5 İstatistikçi (llhtıisas yeri) 

— 31 
Aded Aylık D. 

o 

2 
4 
1 
6 
6 
2 

31 
26 
24 
'fi 

6 1 100 
6* 050 

800 
800 
700 
600 
450 

250 
950 
950 
800 
700 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
500 
250 

1 1 250 

1 250 
950 
800 
600 

1 100 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü 

3 
4 
4 
4 

4 
5 

5 

5 
6 

Müdür , 
» Yardıımcmı 

Ticaret Müdürü 
iS ayım anlık ve İdari İşler 
Müdürü 
Başdenetçi 

.'Saymanlık Müdürü (Döner 
Sermaye) 
Saymanlık Müdür Yardım
cısı 
Kıymetler Muhafızı 
Saymanlık Şefi 

: M. 

1 
. ı 
-.1 

1 
1 

1 

1 
2 
4 

1 500 
1 250 
1 250 

1 250 
1 2'50 

1 100 

1 100 
1 100 

950 

Meclisi 

Memuriyetin n'uv'i Aded Aylık 

6 
6 
7 
7 
8 
8 

8 
8 
9 

10 
11 

Denetçi 
Darphane Başveznedarı 
Darphane Veznedarı 
Ayniyat Muhasibi 
Servis Şefi 
Mutemet ve Mubayaa Me
muru 
Ambar Memuru 
Yollama Memuru 
Darphane Menıtırıı 
Memur 
iSayıcı 

2 
1 
'2 
2 
4 

1 
2 
1 

10 
15 
5 

Telmih Personel (thhsas Yeri) 

Teknik Müdür 
Teknik Müşavir 
Baş kimyager 
Kimyager 
'Tezyinatçı - "Ressam 
Başhakkâk 
Çinkograf 
Teknik Şef 
Doktor 
Hakkak 
Atelye Şefi 
Ustabaşı 

» 
Sekreter (Lisan 'bilir) ya
bancı dile, ticari yazışma 
usulüne vakıf büro sorum
lusu 1 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

3 Başmüşavir 
5 Genel Müdür Yardımcısı 
5 Uzman 
6 Şube Müdürü 
6 Başraportör 
6 Başkontrolör 
7 Kontrolör 
7 Şube Müdür Yardımcısı 

ÎLLER 

5 Millî Emlâk Müdürü ((Bur
sa, Adana) 

(S . Sayısı: 488) 

950 
950 
800 
800 
700 

700 
700 
700 
600 
500 
450 

1 
1 
1 
o 
•i 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
2 

1 500 
1 500 
1 500 
1 250 
1 500 
1 500 
1 250 
1 250 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 

950 

1 500 

1 
1 
2 
2 
4 
1 
5 
2 

1 500 
1 100 
1 100 

950 
950 
950 
800 
800 

12 1 100 
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— 32 — 
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6 Millî Emlâk Müdürü 
7 » » 
fi Millî Emlâk Müdür Yard. 
7 » » 
fi Millî E m l â k Kont ro l Me

muru 
8 Millî Emlâk Kontrol Me

mura 
7 Millî E m l â k Şefi 
8 » 
9 Millî E m l â k Memuru 

10 » » 
11 » » 
12 » » 

25 
5 
3 
4 

10 
35 
50 
30 
50 
30 

Bankalar Yeminli Murakıplığı 

4 Başmuıiakıp 
6 2 nci mm!! Murak ıp 
7 3 n c ü sınııf M u r a k ı p 
6 Kalem M ü d ü r ü 

Emekli tşleri Müdürlüğü 

4 Müdür 1 
5 Şube 1 Müdürü ve 'Sayman " 1 
fi Şu'be 2 Müdürü 1 
9 Kalen Şefi .1 

özlük İşleri Müdürlüğü 

5 İdari 'Dâvalar Müşaviri 1 
fi Ba:şraporttör 3 

950 
800 
950 
800 

950 

700 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

1 250 
950 
800 
950 

1 250 
1 100 
950 
600 

1 100 
950 

Memuriyettin nev ' i Aded Ayl ık 

6 Baışlkontro'lör 
7 Şu'be Müdür Yarıdum'cısı 
7 Raportör 

1 950 
1 800 
.1 800 

Defterdarlık Sicil Bürosu 

1 
2 
1 
4 
10 
3 
3 

1 100 
950 
950 
700 
600 
500 
450 

5 Doktor 
fi » 
(> Raporltör 
8 'Büro Şefi 
9 » 

10 .1 nci1 Mümeyyiz 
11 2 raci » 

Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü 

fi Şube Müdürü 
7 Daire M ü d ü r ü 
6 Bıasnapiorıtör 
fi Merkez A m b a r l a n Kıynıel 

Mnnaifm 
(> Ayn iya t Sayman ı 
7 Raportör 
8 A m b a r M e m u r u 

2 
1 
1 

>1 
1 
3 
1 

950 
800 
950 

950 
950 

' 800 
700 

Maliye Okulu 

4 M ü d ü r 
6 Başyardımcı 
7 Yardımcı 

1 1 250 
1 1 100 
1 950 

Sivil Savunma Sekreterliğ,i 

fi Sivil Savunma M ü d ü r ü 1 950 

!>&<* 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 483 ) 




