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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Kıbrıs'ın ibâzı şehirlerindeki mabet ve tür* 
belerin bomba ile tahribolunması olayını, Cum
huriyet Senatosunun duygularına tercüman 
olarak, itel'in ettikl'eriııe dair partiler grup 
balkan ve başIkanvekiMeri dle tabiî ve C. Baş
kanlığınca seçilen üyellcr adına verilen önerge 
üzerinde görüşüldü. Devlet Bakanı ve Dışişleri 
Balkan Vekili Turhan Feyzioğiıı hâdiseyi 
izahla, suikastçıların emellerinin gerçekleşme
mesi için dost ve müitotefik Yunan ve Kıbrıs 
hükümetleri ile birlikte bütün imkânların kul
lanılmasında azimli bulunduğunu bildirdi. 

Gündem dışı söz alanı Kayseri Üyesi Hüsnü 
Dikeçligil; 

Götürü vergilerin adaletsizlikler yarattığına 
ve Hükümetin bu konu üzerinde durması lü
zumuna işaret etti. 

Kadeş vapuru hâdisesine de temiaıs eden ha
tibe İçişleri B'alkanı Ahmet Topalloğlu cevap 
vererek, hâdisenin tahkik edilmekte olduğunu 
ve neticenin Cumhuriyet Senatosuna arz oluna
cağını (bildirdi. 

Dışişleri .Bakanlığından istifa eden Selim 
Sarper'in inltiıfasının kabul edildiğine ve Dış
işleri Bakanlığına Devlet Bakanı Turhan Fey-
zioğlu'nun vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi okundu, Ibilgi edinildi. 

Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, ı^pnma mad
deleri olarak kullanılan bilûmum yakıtların 
şehirlerimize dağılış miktarları, ıgöısterdükleri 
artışlar ve artıklarının husule getirdikleri za
rarları önlemek için alınması icalbeden tedbir
lere, 

İstanbul Üyesi Rifat Öztürfeçine 'nin Elek
trik Tarifeleri Talimatnamesinin 22 nci (madde
sinin 'tatbikatmdaki aksaklıklara, 

Çanakkale Üyesi Ali Aksoy'un, Çanakkale 
civarında 3 yıl evvel inşasına başlanan Çimen

to Fabrikasına ve Çanakkale - Balibesir yolu 
üzerinde inşası tamamlanmış olan Valex Fabri
kasının ne zamaın işletmeye açılacağına, 

Siirt Üyesi Lâtif Aykurt 'un, Siirt 'm Batman 
kazasında bir çimento fabrikasının tesisinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü sorulara, 
Sanayi Bakanı Fetlhi ÇelÜkİbaş; 

Afyon KaraMsar Üyesi Mustafa Yılmaz in-
ceoğlu'nu|rı, fakülte ve yüksek okullarda oku
makta olan takıntılı son sınıf talebelerinden 
çeşitli sabalarda istifade edilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğinin ve yedek subaylık mevzuuna 
dair sözlü sorusuna Millî Etiıtim Bakanı Hilmi 
İncesulu ile Millî Savunma Bakanı İîihami San-
car; 

Antalya Üyeisi Mustafa özer'in, Antalya'da 
akaryakıt fiyatlarının yeniden tetkik edilerek 
indirilip indiriCımiyeceğine dair sözlü sorusuna 
Ticaret Bakanı İhsan Gürsan cevap verdiler. 

Ankara Üyesi Mıansur Ulusoy'un 36, 
Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'm 37 ve 
istanbul Üyesi Rifat 'öztürkçine 'nin 39 sıra 

sayılı sözilü soruları ilgili Bakanlar bu Birle
şimde hazır bu'lunınıadılklarından gelecek Birle
şime bırakıldı. 

İzmir Üyesi Nevzat özerdemli'nin, talebelere 
Terilen resmî hüviyet cüzdanlarına dair, Mîllî 
Eğitim, Ulaştırma ve Basm - Yayın ve Turizm 
Bakanlarından sözlü sorusu, ısoru sahibi ikinci 
defa hazır bulunmadığından, düştü. 

29 . 3 . 1962 Penşemlbe günü saat 15 te top-
lamlmak üzere Birleşime tson verildi.-

Başkan Kâtip 
Başkarıvekili Niğde 
Stm Atalay Kudret Baykan 

Kâtip 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 

ncu maddesinin değiştirilmesine ve 117 n<ei 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul Olunan metni (M. 
Meclisi 1/30, C. Senatomu 1/35) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 



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

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan, (Niğde), Mehmet AH Demir (Tunceli) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, 46 ncı Bir
leşimi açıyorum. 

BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Bahmi 
Arıkan, Esat Çağa ve Âmil Artus'a izin veril
mesi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezke
resi (3/59) 

BAŞKAN — Gündemin birinci kısmında 
Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları 
vardır. 

Başkanlık tezkeresini okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 26 Mart 1962 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

C. Senatosu Bolu Üyesi, Rahmi Arıkan, 4 
ay, hastalığına binaen 12 . 1 . 1962 tarihinden 
itibaren. 

CSenatosu Üyesi Esat Çağa, 15 gün, ma
zeretine binaen 26 . 3 . 1962 tarihinden iti-
beren. 

C. Senatosu Üyesi Âmil Artus, 10 gün, ma
zeretine binaen 10 . 4 . 1962 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı oylarınıza arz ede
ceğim. 

Sayın üyelerden Rahmi Arıkan'a, işaret 
edilen tarihten başlamak üzere 4 ay izin veril

mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Esat Çağa'ya, işaret edilen tarihten 
başlamak üzere 15 gün izin verilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Âmil Artus'a, işaret edilen tarihten 
başlamak üzere 10 gün izin verilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz : 

2. — Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla 
izin alan C. Senatosu Bolu Üyesi Bahmi Art-
kan'm tahsisatının verilebilmesi hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/60) 

BAŞKAN 
yorum. 

Bu husustaki tezkereyi okutu-

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rahmi 
Arıkan'a tahsisatının verilmesi, içtüzüğün 197 
nci maddesi gereğince Genel Kurulun kara
rma bağlı olduğundan keyfiyet yüce tensip
lerine arz olunur. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Rahmi Arıkan'a iki ay-

345 — 



C. Senatosu B : 46 29 . 3 .1962 O : 1 
dan fazla izin verildiği için tahsisatının ve- I rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil 
rilebilmesi Yüksek Heyetin kararma bağlıdır. mistir. 
Tahsisatının verilmesini oylarınıza arz edi.yo- | Gündeme devam ediyoruz. 

5 . — GÖRÜŞÜLEN IŞLEE 

1. — Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve 
üyeleriyle uzman ve uzman yardımcılarına ve 
denetçilerine ödenek verilmesi hakkında kanun 
teklifleri, bu kanun tekliflerinin kabule sayan 
olmadığına dair Bütçe Komisyonunca hazırla
nan raporun Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 2/60, 61; C. Senatosu 
2/10) (Sıra Sayısı : 43) (1) 

(1) 43 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
Komisyonu raporunu okutuyorum. 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Bütçe Komisyonu raporu üze

rinde söz istiyen var mı? Yok.. Söz istiyen ol
madığına göre Bütçe Komisyonu raporunu 
yüksek oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Böylelikle 
kanun teklifi reddedilmiştir. 

Gündemde görüşülecek başka madde olma
dığından, 3 Nisan 1962 Salı günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,15 



Dönem : 1 ğ t\ 
Toplantı: ı C U M H U R Î Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 4 ö 

Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve Üyeleriyle Uzman 
ve Uzman y a r d ı m l a r ı n a ve Denetçilerine ödenek 
veri lmesi hakkında kanun teklif leri, bu kanun teklif lerinin 
kabule şayan olmadıkına dair Bütçe Komisyonunca 

hazır lanan'raporun Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu 

raporu* (IVL Meclisi 2 /60,61 C- Senatosu 2/10) 

Not ; M. Meclisi S, Sayısı ; 89 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 4.3. 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
2/60,61 
Sayı : 591 - 27-13 
600-C-S-23İ 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle u/aınu ve u/aııan yardımcılarına ve denetçilerine 
Ödenek verilmesi hakkındaki kanan tekliflerinin kabule .şayan olmadığına dair Bütçe Komisyo
nunca hazırlanan raporun, Millet Meclisi Genel Küruluıu-n ! :>.İÜ62 tarihli 60 ncı Birleşiminde 
kalbul edilen metni ile kanun teklifleri deryası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarında 
Millet Meclisi Bagkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklifler 3.1.1962 tarihiruU Başkanlıktı />•?//-;(- Komisyonuna havale edilmiş ve komisyon 
raporu Genel K and ur. 1.3, V>6? iar'hii hû m t Tîirlfsimrndr de görüşülerek kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Nihat Pasinii ?s iki arkadaşının, Yüksek Murakabe Heyeti 
Başkan ve üyeleriyle uzman ve uzman yardımcılarına ve Denetçilerine ödenek verilmesi hakkında 

Iaii . l i tyklifi (2/60) 
27 .12 .1961 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle Uzman ve Uzman yardımcılarına ödenek veril
mesi hakkında kanun tasarısı ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaade Duyurulmasını rica ederiz. 

Nihat Pasinii Şevki Güler Muslihittin Gür&r 

http://Iaii.li


— 2 — 
Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle Uzman ve Uzman yardımcılarına ödenek verilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

GEREKÇESİ 

Yüksek Murakabe Heyeti, bilindiği gibi, toplamı, 36 milyar lirayı aşan devlet sermayesine ait 
muamele ve hesapları incelemek ve İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseselerinin iktisadi, ticari, 
sınai esas ve icaplara uygun, verimli ve rasyonel bir şekilde işleyip işlemediklerini idari, malî ve 
teknik bakımdan devamlı bir surette gözetmek ve denetlemekle ödevlidir. 

36 milyar lirayı aşan Devlet sermayesini işleten ve sayısı 127 yi bulan teşekkül, müessese ve or
taklıkların bilanço kâr ve zarar hesaplarının tasdik veya reddine temel teşkil eden raporlar Yük
sek Murakabe Heyetince hazırlanmaktadır. 

Bu raporlarda muameleler sadece mevzuata uygunluk 'bakımından değil ayrıca basiretli ve ted
birli bir tacir gibi hareket kıstasına uygunluk bakımından da incelenmektedir. 

Bu gibi incelemeleri yapan zevatta zirai, sınai, ticari ve malî işlerde derin bilgi ve tecrübeden 
başka ayrıca üstün ahlâki vasıflar aranmaktadır. 

Yüksek Murakabe Heyetinde. Başkan ve üyelerin haiz olmaları gereken vasıfları 3460 sayılı 
Kanunun 9 neu maddesinde; murakıp sıfat ve salâhiyetini haiz olan uzmanlar ile uzman yardımcı
larının haiz olmaları gereken vasıflar da Murakabe Heyeti Personel Yönetmeliğinde vazife icap-
lariyle mütenasibolarak büyük bir titizlikle tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, Yüksek Murakabe Heyetinin, yirmi yıllık tecrübesinde, bu vasıftaki zevatı, ihtisas 
kadrolarında kullanmak suretiyle dahi, tedarik etmekte güçlük çektiği gibi tedarik ve yetiştirilme
lerine hizmet ettiklerinin ehemmiyetli bir kısmını da bilhassa konjonktürün yükselişi sırasında hu
susi sayaiin hattâ İktisadi Devlet Teşekküllerinin rekabeti dolayısîylc elden kaçırdığı ve bu yüzden 
denetçi unvaniyle 3659 sayılı Kanunun 10 neu maddesine yöre ücret vermek ve aranılan bâzı va
sıflardan fedakârlık etmek suretiyle tedarik edebildiği bâzı zevatı murakabe işinde çalıştırmak 
zorunda kaldığı da bir vakıadır. 

Son yıllarda ise, Yüksek Murakabe Heyeti mütehassıs elemanlarını muhafaza imkânım ancak 
bunlara Başbakanlığın olurları ve Millî Birlik Komitesinin tasvipleriyle müfettişler gibi yevmiye 
vermek suretiyle kısmen sağlıyâbilmiştir. 

Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle uzman ve uzman yardımcılarına Devlet Plân
lama yevmiye verilmesi bâzı tereddütleri mucibolduğundan bunlara da yevmiye yerine Devlet 
Plânlama Teşkilâtında ve Devlet Personel Dairesinde olduğu gibi ödenek verilmesi daha 
uygun ve zaruri mütalâa edilmektedir. 

Şöyle ki, bilgili ve tecrübeli ihtisas elemanlarına îhtiyaeolan teşkilâtta bu elemanlara ödenek 
verilmesi mevzuatımızda yer almış bir usuldür. 

3460 sayılı Kanunun 45 nci maddesi, Devlet ve İktisadi Devlet Teşekkül ve müeseseleri memur
larına teşekküllerin iştiraklerinde munzam vazife almak imkânını sağladığı halde Yüksek Mura
kabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle bürosunda çalışanların yüksek okullarda profesörlük müstes
na, başka hiçbir işle meşgul olamıyacaklarını hükme bağlamak suretiyle bunları bu imkândan da 
mahrum etmekte ve bizzat murakabesiyle mükellef oldukları teşekkül ve müessese memurlarına 
nisbetle ücret bakımından daha az tatminkâr bir vaziyette bulundurmaktadır. 

Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle Uzman ve Uzman yardımcılarına Devlet Plân
lama Teşkilâtında ve Devlet Fersontl Dairesinde olduğu gibi aylıklarına ilâveten bir ödenek ve
rilmesi murakabesiyle mükellef oldukları teşekkül ve müessese memurlariyle aralarında kısmen. 
muadeleti Bağlıyacaktır. 

O. Senatosu i S. Seym : 43.) 
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Nihayet, Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle Uzman ve Uzman yardımcılarının sa

yısı 114 ü geçmediği ve Yüksek Murakabe Heyetine ait bütün masraflar İktisadi Devlet Teşek
külleri tarafından tediye edilmiş sermayeleriyle mütenasibolarak ödendiği cihetle böyle bir ödenek 
verilmesinin İktisadi Devlet Teşekkülleri masrafları üzerinde her hangi bir hissedilir tesiri olmıya-
eağı gibi Devlet bütçesi üzerinde de hiçbir tesiri olmıyacağı aşikârdır. 

O. SENATOSU ÜYESİ NİHAT PASİNLİ 
VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Yüksek Murakabe Heyeti Başkanı ve üyeleri 
ile Uzman ve Uzman yardımcılarına ve Denetçi
lerine ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yüksek Murakabe Heyeti 
Başkan ve üyeleri ile Uzman ve Uzman yar
dımcılarına ve denetçilerine aylıkları ile bir
likte aşağıda yazılı miktarlarda ödenek verilir, 

Aylık derecesi Aylık miktarı ödenek miktarı 

1 2 000 l 800 
2 1 750 C 

3 1 500 l 650 
4 1 250 $ 
5 L 100 l 550 
6 950 $ 
T 800 \ 450 
8 700 $ 
9 600 l 350 

10 500 $ 

Ödenekler hakkında 5017 sayılı Kanun hü
kümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Ocak 1962 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi vürütür. 

O. Senatosu i 8. Sayısı; 43 ) 
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Cumhur iye t Senatosu Tuncel i Üyesi Mehmet Ali Demir ile Ayclm Üyesi Fikret Turhangil'in, Yük
sek M u r a k a b e Heyet i Başkan ve üyeleriyle Vznoıı ve ifa man yard ımcı la r ına Ödenek verilmesi 

hakkında k a n u n teklif i (2 /61) 
r/. 12.1961 

Millet Meclisi Başkanl ığına 

Yüksek Murakabe- Heyeti Başkan ve üye l e ry i e ezanın \ >• Uzman yardımcı lar ına ödenek ve
rilmesi hakk ında lamım insansı ile gerekçesi di-ük;.e sunulmuştur , 

Hereğine müsaade buyunu'masmı rica O.<UM,:/ 

Tunceli Senatörü Aydın ideualo üyesi 
Mehmet Al' Demir Fikret Tur hangi! 

Yüksek Murakabe Hey er i Başkan ve üyeleriyle Uzman ve Uzman yardımcı lar ına ödenek verilmesi 
hakkında kanun ! a s a m ı 

Yüksek Murakabe (Teyeli. bilindiği gibi, toplam!. dö milyar lirayı aşan Devlet nevinnyesine 
ait muamele ve hesaplan incelemek ve İkt isadî Devlet Teşekkülleriyle müesseselerinin ikt isadi , 
t icari , -sınai esas ve leaplare uygun, verimli ve ı eymnd. bir şekilde isleyip işlemediklerini idar i , 
malî ve tekn ik bakımdan devamlı bir su re t t e gözetmek: ve denetlemekle ödevlidir. 

du milyar lirayı asan Peylet sermayesini isleten ve sayısı i~7 yi bulan teşekkül, müessese ve 
or takl ık lar ın bilanço kâr ve zarar hesaplarının Pısdik veya reddine f(vme| teşkil eden rapor la r 
Yüksek Murakabe Heye! ince hazı r lanmaktadır . 

Hu rapor larda muamelelm- sadece mevzuata nyyuniuk bakımından. değil ayr ıca basiretl i ve 
tedbirl i bir tacir gibi fmi"-kei kışlasına u j 'guu 'uk bakımından da incelenmektedir . 

İhı gibi incelemeleri \ a p a n zevatta zirai, sınaî, üe.ari ve malî işlerde d.erîıı bilgi ve tecrübeden 
başka ayrıca üsliiıı ahlâki \ as ı l lar a r anmak tad ı r 

Yüksek Murakabe Heyetinde, Başkan ve üye'mân haiz olmaları gereken vasıflaı.' o46ü sayılı 
K a n u n u n 9 nesi maddes inde; murakıp sıfat ve sa lâhiveüni haiz olan uzmanlar ile uzman yardım
cılarının haiz olmaları geıeken vas ıdar da M ı ı i v k s l e Heyeti Personel Yönetmeliğinde vazife icap
ları yi e müteııasibolarak büyük bir titizlikle tosbl• edilmiş bıılrınmaktadır, 

Ancak, Yüksele Murakabe Heyetinin, yirmi yıllık ieerÜbcsiude. bu vasıftaki zevatı, ih t isas 
kadro la r ında kullanmak sureliyle dairi, tedar ik ehsek i e güçlük çektiği gibi. t edar ik ve yetişt i r i l 
meler ine hizmet et t iklerinin ehemmiyetli bir kısmım da bilhassa, konjonktürün, yükselişi şifasın
da hususi sanayiin ha t tâ İktisadi Devlet TeşekküMe-inin rekabeti doîayısiyle elden kaçırdığı ve 
bu yüzden denetçi unvaniyle dööa sayılı .Kanunen d) nen maddesine göre ücret vermek ve aranı
lan bâzı vasıflardan fedakârl ık etmek suretiyle irda-dc edebildiği bâzı zevatı murakabe işinde 
çal ış t ı rmak zorunda kaldığı da bir vakıadır. 

Son yıllarda, ise, Yüksek Murakabe Heyet i mütehassıs eh manian ın mulıafaza imkânı ancak 
bunlara Başbakanlığın olurlar ı ve Millî Birl ik Komiıesiniıı iasviplrr iyle müfettişler gibi yevmiye 
vermek suret iyle kısmen sağlıya bil m iştir. 

Yüksek Murakabe J Teyel i Başkan ve üyeleriyle e san ve u/man \ ı rd ımeı larma müfett işler gi
bi yevmiye verilmesi bâzı iereddülieri. mıudbohiıığm..!au. bunlaia da ve\aniye yerine Devlet .Plân
lama teşkilâtında \ e Bevlct Personel Dairesinde nhmğu gibi ödenek gerilmesi daha uygun ve za» 
ruri müta lâa edi lmektedir . 

H. 8e.]ultos!i ı S i-kıyea dd ; 
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Şöyle ki, 'bilgili ve tecrübeli ihtisas elemanlarına ihtiyaeolan teşkilâtta bu elemanlara ödenek 
verilmesi mevzuatımızda yer almış bir usuldür. 

3460 sayılı Kanunun 45 nci maddesi, Devlet ve İktisadi Devlet Teşekkül ve müesseseleri me
murlarına teşekküllerin iştiraklerinde munzam vazife almak imkânını sağladığı halde Yüksek Mu
rakabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle bürosunda çalışanların yüksek okullarda profesörlük müs
tesna, başka hiçbir iğle meşgul olamıyacaklarmı hükme bağlamak suretiyle bunları bu imkândan 
da mahrum etmekte ve bizzat murakabesiyle mükellef oldukları teşekkül ve müessese memurları-
na. nisbetle ücret bakımından daha az tatminkâr bir vaziyette bulundurmaktadır. 

Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle Uzman ve Uzman yadımcılarına Devlet Plânla
ma Teşkilâtında ve Devlet Personel Dairesinde olduğu gibi aylıklarına ilâveten bir ödenek veril
mesi murakabesiyle mükellef oldukları teşekkül ve müessese memurlariyle aralarında kısmen mu
adeleti sağlıyaeaktır. 

Nihayet, Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle Uzman ve Uzman yardımcılarının sa
yısı 114 ü geçmediği ve Yüksek Murakabe Heyetine ait bütün masraflar İktisadi Devlet Teşek
külleri tarafından tediye edilmiş sermayeleriyle mütenasibolarak ödendiği cihetle böyle bir öde
nek verilmesinin İktisadi Devlet Teşekkülleri masrafları üzerinde her hangi bir hissedilir tesiri 
nlmıyacağı gibi Devlet bütçesi üzerinde de hiçbir tesiri olmıyacağı aşikârdır. 

U. SENATOSU TUNCELİ ÜYESİ MEHMET 
ALİ DEMİR İLE AYDIN ÜYESİ FİKRET 

TURHANGİL'İN TEKLİFİ 

Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle 
Uzman ve Uzman yardımcılarına ödenek veril

mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yüksek Murakabe Heyeti 
Başkan ve üyeleriyle Uzman ve Uzman yardım
cılarına aylıklariyle birlikte fiilen aldıkları 
aylıklar üzerinden her ay aşağıda yazılı mik
tarlarda ödenek verilir. 

miktarı 

800 

650 

550 

500 

.962 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yürütür. 

Aylık derecesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
i 

10 

MADDE 2. 

Aylık tutan 

2 000 \ 
I 750 ] 
1 500 \ 
l 250 j 
l 100 ] 

050 ^ 
800 J 
700 V 
600 \ 
r»00 J 

—- Bu kanun 1 

öden( 
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MÎLLET MECLİSİNİN KAİiVlı ETTİĞİ İİAPO.K 

Bütçe Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Komisyonu 
Esas No r 2/60,.2/61 

Karar No ılH 

W , 2 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Nihat Pasinli ve iki ar'kadaşiyle, Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Fikret Turhangil'in Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve üyelerine, 
Uzman ve Uzman yardımcılarına ödenek verilmesi hakkındaki kanun teklifleri komisyonumuza 
havale edilmiş olduğundan Devlet Personel Dairesi Başkanı, Yükse'k Murakabe Heyeti Başkanı 
ve Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır oldukları hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi, 

Her "fıii kanun teklifi de Yüksek Murakabe Heyeti üyelerine, Uzman ve Uzman yardımcılarına 
Devlet Plânlama Dairesi gibi ödenek verilmesi için sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Aynı mahiyette olan ıher iki kanun teklifi birleştirilerek müzakere edilmiştir. 
iktisadi Devlet Teselsüllerinin murakabesi ile görevli bulunan bu kurul mensuplarının da 

emsalleri gibi ödenek alması yerinde mütalâa edilirse de Anayasa ile bu müessesenin teşkilât ka
nununun yakın bir zamanda hazırlanması icabettiğinden bu gibi personel haklarının da bu ka
nunun ihzarında göz önünde tutulmasının daha yerinde olacağı mütalâa edilmiştir. 

Diğer taraftan Devlet ücret sisteminin Devlet Personel Dairesi tarafından ele alındığı bu sı
rada yeniden birtakım hakların tesis edilmesi de uygun olmadığından kanun teklifleri kabule 
şayan görülmemiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş'kanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F, Scmaç 

Adana 
ff. Aksay 

Hatay 
Ş. înal 

Konya 
R. özal 

Sivas 
M. Vural 
da bulunamadı 

Başkan V. 
Elâzığ 

ff. Müftügil 

Ankara 
Söz hakkım mahi'u?. 

M. EU 

İstanbul 
R. Ülker 

Konya 
ö. Yılmaz 

Trabzon 
A, $, Ağanoğlu 

Sözcü 
Ankara 
/. Seçkin 

Balıkesir 
F, Islimyeli 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Muğla 
T, Şahin 

R, 

Yozgat 
C, Sungur 

Kâtip 
Balıkesir 

0. Bilgehan 

Diyarbakır 
tskenderoğlu 

Konya 
/. Baran 

Siirt 
A. Ya§a 
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Bütçe Komisyonu raporu 
üımıh uriyet Scnatov>/ 

Bütçe Komisyon-v ^ . 2 • 1Ö62 
Esas No: 2/10 
Karar Nn : U 

Yüksek Başkanlığa 

O. Senatosu Erzurum Üyesi Nihat Pasinli ve iki arkadaşı de Tunceli üyesi M. Ali Demir ve Ay
dın Üyesi Fikret Turhangil taraflarından hazırlanan, Yüksek Murakabe Hey. M Balkan ve üyele-
riyle uzman ve uzman yardımcılarına ve deııeteiierine ödenek verilmesi hakkındaki kanun teklifi, 
Millet Meclisi Genel Kurulunun, 1 . o . İHG'İ tarihindeki 60 neı Birleşimimi" görüşülerek- (İkti
sadi Devlet. Teşekküllerinin murakabesi ile görevli bulunan bu kurul mensuplarının da emsalleri 
gibi ödenek alması yerinde mütalâa edilirse de Anayasa ile bu müessesenin teşkilât kanunu yakın 
bir zamanda hazırlanması ieabettiüinden, bu ı;ibi personel haklarının da bu kanun hazırlanmasın
da göz önünde tutulmasının daha yerinde olacağı) mütalâası ile teklif reddedilmiştir. 

Bu mucip sebeplere komisyonumuz da kal ıldığuıdan, teklifin reddine karar verilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Tabiî üye Gimnın iKonya, 
Ankara N. Gürsoiftrak M. îzmen M. Küte 

H. O. Bekatu 
Malatya 

AT. Yetkin 

>>-<©<< 
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