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1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde-
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2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Merkez ve 'taşra teşkilât ve mües
seseleriyle özel idare ve «belediyeler teş
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şire ve ebelerin maaş intibak dereceleri 
hakkında kanun teklifinin Millet Mec-
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hakkındaki kanun tasarısının Millet 
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1. — GEÇEN TUTAtfAK ÖZETÎ 

Başkan, Senato gündem ve komisyonların
da, mevcut veya komisyonlara gelmekte bulu
nan ve malî yılbaşından evvel çıkarılmaları ge
reken kanun tasarılarının görüşmelerinin zama
nında intacedi'le'bilmesi idin Perşembe günün
den 'başlamak, Cumartesi ve Pazar günleri ha-
rieolmak üzere, her gün, sabah ve akşam top
lanılmasını oya sundu ve teklif aynen kabul 
edildi. 

Maliye Bakanı Ferid Melen'in; Emlâk Alım 
Vergisi, Motorlu kara taşıtları Vergisi, Değerli 
kâğıtlar, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı 'hükümler eklenmesi, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştiril m asi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin 
kaldırılması hakkındaki kanun tasarılarının, 
Damga Resmi ve diğer vergi kanunlarını gö
rüşmek üzere evvelce teşkil olunan Geçici Ko
misyona havalesi ve Gelir Vergisi kanun tasa
rısında izrai kazançlara mütaallik hükümler 
bulunması sebebiyle bu tasarıyı görüşecek Ge
çici Komisyona Sanayi ve Tarım komisyonların
dan dörder üyenin ilâvesi hakkındaki önerge
leri kabul edildi. 

Üyelerden Âdil Türkoğlıı ve Hazım Dağ
lı'ya izin verilmesi hakkındaki Başkanlık tez
keresi okundu ve izinler kabul olundu. 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması, 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması, 

Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması, 

Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
ve 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarıları ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporları görüşüldü ve Cumhuriyet 
Senatosunca, tasarıların kanunluğu kabul olun
du. 

4792 sayılı işçi Sigortaları Kurumu Kanu
nunun altıncı maddesine fıkralar eklenmesine, 

Türk Silâhlı Kuvvetler İehizmct Kanunu
nun 69 ucu maddesinin (b) fıkrasının tadiline 
ve 

Bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve şerik
leri hakkında, takip ve muhakeme usulüne 'dair 
1609 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin kaldırıl
masına dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler, Millî Savunma ve Anayasa ve 
Adalet ve İçişleri komisyonları raporları görü
şüldü, teklif ve tasarıların kan unlukları kabul 
edildi. 

Subay, askerî memur ve 'astsubayların loj
man ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki Kanunun muad
del geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan met 
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları 
raporları görüşüldü ve tasarının kanunluğu ka
bul olundu. 

Bursa Üyesi İhsan Sabri (Jağlayangil'in 124, 
Siirt Üyesi Lâtif Aykut'un 137, 
Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in 143 ve 
Maraş Üyesi Nedim Evliya'nııı 159 sayılı 

sorulan soru sahipleri; 
Antalya Üyesi Mehmet İlkucan'ın 133, 155, 
istanbul Üyesi Iiifat Öztürkçine'ııiıı 142, 150 
Elâzığ Üyesi Rasim Giray'm 146 
İstanbul Üyesi Bere Turan'm 151, 
Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in 154, 
Tekirdağ üyesi Selâmi Üren'in 157 ve 158 

sayılı soruları, ilgili Bakanlar bu birleşimde 
hazır bulunmadıklarından gelecek soru gününe 
bırakıldı. 

Tabiî Üye Sezai O'Kan'm, ingiltere'de Ca
sus Lavvrens adı ile çevrilmiş olan filme dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu, soru sahibi 
ikinci defa hazır bulunmadığından düştü. 

Adana Üyesi M. Nuri Adenıoğluiıun, 27 Ey
lül 1962 tarihli Kararnameye dair sözlü sorusu, 
Ticaret Bakanı Muhlis Ete ; 

Kastamonu Üyesi Nusret Tuna'nın, 27 Mayıs 
inkılâbından sonra inşaası yarım kalan Yük-
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sek İslâm Enstitüsüne dair sözlü sorusu, Millî 
Eğitim Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu; 

Adana Üyesi M. Nuri Ademoğlu'nuıı, İkinci 
Koalisyon Hükümetindeki partizan davranış
lara dair sözlü sorusu, Adalet Bakanı Abdül-
hak Kemal Yörük ve, 

İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, radyo, 
ofis, trafik, nükleer ve harb tekniklerindeki du
rumumuza dair sözlü sorusu, Başbakan adına, 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanı Celâl Tevfik 
Karasapan, Ticaret Bakanı Muhlis Ete ve Millî 

Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Ademoğlu'nuıı, çimento fiyatlarına 
dair yazılı soru önergesi, Sanayi Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/70) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana. Üyesi 
M. Nuri Ademoğlu'nuıı, Türkiye'deki resmî ve 

Savunma Bakanı Jlhami Sanear tarafından ce
vaplandı. 

14 . 2 . 1963 Perşembe günü saat 10 da topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

İhsan IIamit Tigrel Macit Zcren 
Kâtip 

Gaziantep 
Nizamettin Ozgül 

Devlet iştiraki bulunan müesseselere dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/71) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Ademoğlu'nuıı. Türkiye'de karaborsa 
satışlarının olup olmadığına dair yazılı soru 
önergesi, Maliye ve Ticaret Bakanlıklarına gön
derilmiştir. (7/72) 

6. ~ 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Yergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni (M. Meclisi 1/307, 1/355, 
2/1*2, 2/66, 2/86, 2/90, 2/94, 2/143, 2/158, 2/17.1, 
C. Senatosu 1/186) (Geçici Komisyona) 

Raporlar 
7. — Damga Resmi Kanununun bâzı madde

lerine ilâveler yapılmasına ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve C. 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
J/364, C. Senatosu 1/176) 

8. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 
3)3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve C. Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/365, C. Senatosu 1/177) 

9. — 7338 sayılı Veraset ve İntikâl Vergisi 
Kanununun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi ve 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun t asanla-

2. — GELEN I 

Tasarılar 
1. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (M. Meclisi J/287, C. Senatosu 1/181) (Ge
çici Komisyona) 

2. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 2J3 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (M. Meclisi 1/290, C. Se
natosu 1/182) (Geçici Komisyona) 

3. — Motorlu kara taşıtları Vergisi kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (M. Meclisi J/396, C. Senatosu 1/183) (Ge
çici Komisyona) 

$. — Emlâk Alım Vergisi kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/372, C. Senatosu J/184) (Geçici Komis
yona) 

5. — Değerli kâğıtlar kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/360, C. Senatosu 1/185) (Geçici Komis
yona) 
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rıaın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
C. Senatosu Geçici Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi 3/354, C. Senatosu 1/178) 

10. — Gider Vergilen Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması, İstihsal ve Gümrük Ver
gileri hadleri artırılmış olan akar yakıtların 
Stok Vergisine tâbi tutulması hakkında kanun 

tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve O. Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/364, C. Senatosu 1/179) 

11. — Dış seyahat harcamaları Vergisi ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve C. Senatosu Geçici Komisyonu raporu 
(M. Meclisi .1/367, C. Senatosu 1/180) 

B I R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10,10 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Sakıp Önal (Adana), Sadık Artukmaç (Yozgut) 

BAŞKAN — Birleşimi acıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Maalesef nisap yoktur. (Geli
yorlar sesleri) Saat 10 u çeyrek geçiyor. 

HULUSİ SÖYLBMEZOĞLU (Sivas) — Ge
liyorlar olmaz, biz buranın gediklisi miyiz? Gü
nahtır, sık sık kontrol etmeli. 

BAŞKAN —• Kontrol yapılıyor. 
NİYAZI AÖIBNASLI (Ankara 

saat sonra gelirler. 
Yarım 

HULUSİ SÖYLBMEZOĞLU (Sivas) — Bu, 
her zaman böyle oluyor. Sık sık kontrol etmek 
lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, gündemde fazlaca gö
rüşülecek bir şey olmadığından öğleden sonraya 
bırakmak kâfi gelebilecektir. Maalesef elimize 
görüşülmesi gerekli kanunlardan da pek azı gel
miştir. 

Saat 15,00 te toplanmak üzere Oturuma son 
veriyorum. 

Kapanma saati ; 10,15 



İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Sakıp Önal (Adana), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, müzakere
lere başlıyoruz. Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki kanunların içtüzük teklifinden 

önce ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 

Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — Kanunların içtüzük teklifinden 
önce görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir takrir daha var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerine 

ilâveler yapılması, 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 
ncü maddesinin değiştirilmesi, 

7338 sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanu
nunun 10 neu maddesinin değiştirilmesi ve 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci madde
sinin değiştirilmesi, 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklik
ler yapılması, İstihsal ve Gümrük Vergileri had
leri artırılmış olan akar yakıtların Stok Vergi
sine tabi tutulması ve 

Dış seyahat harcamaları Vergisi kanun ta
sarıları basılıp üyelere dağıtılmıştır; 

Müstaceliyetlerine binaen gelen kâğıtlardan 
gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Zeki İslâm 

BAŞKAN — Takrirde bahsedilen kanunlar, 
arkadaşlarımıza dağıtılmış bulunmaktadır. An
cak, aradan 48 saat geçmediği için, şimdiden 
gündeme alınması teklif edilmektedir. Onun için 
teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

raporu (M. Meclisi 2/201, 2/223) C. Senatosu 
2/36) (S. S ay m : 31 e ek) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(1) S. Sayısı 31 e eh basma yazı tutanağın 
sonundadır, 

4. __ GÖRÜŞÜ 

1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ıfe teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve b'i kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında 4598 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin tadili hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 55 — 
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Bütçe Komisyonunun ikiinei raporu 

('umhuriyet Senatosu 
Bütee Komisyonu 1 1 . 2 . 1961] 

Esas No. : 2/36 
Karar No. : 62 

Yüksek Başkanlığa. 

Kastamonu Milletvekili ismail Hakkı Yılan-
lıoğlu'nun, Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmcsıi hakkındaki 4598 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesine bir fıkra ilâve edilmesine 
dair kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına sunulup oylanan takrirler okunup tek
lif sahiplerinin'mütemmim ve mükerrer beyanla
rı dinlendikten ve Maliye Bakanlığı temsilcisi
nin izahları ve vâki suallere cevapları da tesbit 
olunduktan sonra, komisyonumuzca, varılan neti
cenin telhisan arzı karara bağlanmıştır.. 

Şöyleki; kadrosuzluk yüzünden terfi edemi-
yen memurlara verilmiş olan iki üst derece ma
aşının da kifayet etmediği, bir veya iki üst dere
ceye daha terfih imkânlarının sağlanmasiyle 
ufki terfi istikametine yönelmiş olacağı ve ter
fi istikametine bu imkânla, memurlar arasında 
nispî bir refahlığm yaratılacağı yolunda, teklif 
sahiplerinin izahlarında haklı noktalar bulun
duğu şüphesizdir. 

Teklifi reddeden komisyonumuz konuyu ye
niden etraflıca, tetkik etmiş, takrirlerin de hede
fine uygun olarak aşağıdaki gerekçenin ışığı 
altında teklifin reddine karar verilmesine Yüce 
Senatonun takdir ve tasvibine arzına karar ver
miştir. 

a) Münferit, perakende tedbirler Devlet 
personeli konusunun bütün cepheleriyle ciddî ve 
radikal bir hal yoluna girmesini geciktirebilir. 
Konunun ehemmiyetiyle ölçülü prensiplerin sü
ratle alınabilmesi ve Devlet Personel Kanununun 
sayı, maaş, terfi bakımlarından teadüle ulaşabil
mesi bu istikametteki tazyikin devamına ve 
münferit ve geçici tedbirler yoluyla yeni teadül-
süzlükler yaratmamaya, geniş mikyasta bağlıdır. 

b) Devlet, memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunla ve dü
şük derece maaşı ile en yüksek derece maaşı ara
sındaki fark 15 misli iken sonra yapılan tadiller
le bu 6,5 misline kadar indirilmek suretiyle yel
paze daraltılmıştır. Yüksek derecede üst derc-

14 . 2 . 1963 O : 2 
ceye terfi imkânı olmıyacağına göre alt derece
lerde birer veya ilk teklife göre ikişer daha üst 
dereceye terfi imkânının verilmesi bu yelpazeyi 
âdeta yapışık hale getirecek ve mümeyyizin 
umum müdür, müşavirin müsteşar kadar maaş 
alması gibi garip neticeler doğuracak ve teadül 
bu suretle de büsbütün bozulmuş olacaktır. 

c) Terfi mekanizması statik değil dinamik 
bir karakter arz eder. Teklifin hazırlandığı sı
lada. onbin. memura tatbik edileceği 12 veya 15 
milyonluk bir külfet gibi görünen mevzu aydan 
aya. terfi süresini dolduranların sayısı artacağı 
cihetle yükselecek ve bütçenin biraz da nazari 
olan dengesini vahim surette bozacak rakamlara 
ve iki üç yıl içinde de yüz milyonlara, baliğ ola
cak bir malî porte ihtiva etmesi bakımından da
hi şayanı kabul görülmemiştir. 

d) Belirli prensipler dâhilinde ücret ve ma
aş sistemlerinde değişiklik yapma, bir Hükü
met işi olup çalışanlarda ve alelûmum vatandaş
larda huzursuzluk yaratmaya müncer olacak, 
aynı zamanda malî imkân ve takat bakımından 
da Hazineyi çıkmazlara düşürebilecek tekliflerin 
münferit mülâhazalarla yapılmaması da temen
niye değer hususlardandır. 

e) Devlet Personel Kanununun süratle ha
zırlanıp teşriî meclislere arzı tekrar ve ehem
miyetle temenniye şayan görülmüştür. 

Genel Kumlun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başka ıı vekili 
Sakarya 

Kâzım Yurdakul 
Balıkesir 

Diyarbakır 
Azmi "Erdoğan 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

Van 
Faruk Tşık 

Sözcü 
Ankara 

Niyazi Ağırnaslı 
Bursa. 

f. Sabri Çağlayangil 
Konya 

Mustafa Dinekli 
Siirt 

Lâtif Aykut 
Tabiî Üye 

Suphi Cdirsoytrak 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Söz iSaym Me'hmet Ali De-
mir'in. Buyurun. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Muhte
rem arkadaşlar, ikinci defa gayet zayıf bir ge
rekçe ile reddedilerek yüksek huzurlarınıza ge
tirilen bu kanun, reddedilen şekliyle yüksek rey-
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letinizle kabul edilerek çıkması, senelerden beri 
mağdur edilen bir türlü hakkı teslim edilmiyen, 
mahdut ve belli bir zümrenin mağduriyetlerinin 
devamını bile bile kabullenmektir. Öyle tahmin 
ediyorum ki, Sayın Senatörler onbin memurun 
bütün aile efradını nafakası ile ilgili bulunan 
bu kanuna rey verirlerken mağdur ailelerin ıs
tırabını vicdanlarının sesinde duyarak reylerini 
o yolda kullanacaklarına şahsan kaani bulun
maktayım. 

Kanunu gelen şekliyle kabul etmek demek, 
mağdur memuru aile efradiyle birlikte hepsine 
biraz da kemerlerini sıkmayı açlık ekzersizi 
yapmayı tavsiyesetmektir. Şunu bilmek lâzım
dır ki, bu zümrede artık kemerleri sıkacak ta
kat kalmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, kadrosuzluk dolayı-
siyle terfileri geri bırakılan memurların mikta
rı hakkında sorduğum bir sözlü soruya, zamanın 
Başvekil Yardımcısı Akif Kyidoğan'ın verdikle
ri malûmata göre bunların yekûnları î) f>80 dir. 
Devlet personel rejimi hakkındaki ön rapor da 
Sayın Başvekilin bu cevabını teyidetmektedir. 
İşin fecaat tarafı terfi edemiyen memur sayısı 
değil, terfi edemiyen memurların yüzde doksa
nın bir ilâ onbeş seneden beri aynı kadrolarda 
beklemiş olmalarıdır. Bu durumda bulunan me
murların ıstırabını ancak bu şekilde mağdur 
edilen memurlar âmiri olanlar bilirler. 

Zabıt tetkik buyurulduğu vakit yüksek yev
miyelerle memur istihdam eden vekâletlerde as
la kadrosuzluk dolayısiyle terfi etmiyen hiçbir 
memura tesadüf edilmemektedir. Kadro bulu
namadığından terfi edemiyen memurlar daha zi
yade İçişleri Vekâleti, Tapu Kadastro, Sağlık 
Vekâletinde toplannı-ıştır. Mer bütçe yılında 
bu dertler ortaya dökülür fakat buz üzerine ya
zılmış yazılar gibi hafızalardan silinir ve zabıt
larda. arşivlere konulur, tabiî istekler, temen
niler de unutulur, zavallı memur da yine der
diyle başbaşa bırakılır, terfi kararnamesi ye
rine bol bol takdirname ile taltif edilir... 

Arkadaşlar aynı yıl, ayın okuldan mezun 
olan iki arkadaştan birinin terfii muntazam ya
pılır, öbür arkadaşın terfii kutup yıldızı gibi 
yerinde sayarsa Allah aşkına adalet bunun ne
resinde, kanunu reddedenler söyliyebilirler mi? 
isterlerse bunun gibi bir değil yüzlerce misal ve
rebilirim. Yapılan bir akitlo bir kimsenin hak
kı verilmezse o hak da bir kanuna dayanırsa, 

— 57 

14 . 2 .1963 O : 2 
hakkı verilmez ve teslim edilemezse acaba, hak
sız olmaz mı? 

Şimdi Sayın Hükümet erkânından soruyo
rum. Ticaret sahibi bir kimse müessesesinde ça
lıştırdığı her hangi bir kimsenin emeğinin karşı
lığını vermez ve vermekten imtina ederse suç 
sayılmaz mı? O şahıs ilgili mercilere müracaat 
ettiği vakit hakkını alabilir mi, alamaz mı? İl 
gili merciler bunu kanunsuz bir hareket olarak 
kabul ettiği takdirdi1, acaba kanunu tatbik et
miyen, bir hakkı vermekten imtina gösteren TIü-
kümet acaba daha büyük bir suç işlemiyor mu? 

Teklifimiz bir tazminatı ilgilendirmiş ol
saydı reddinde belki bir derece hakikat yapı bu
lunabilirdi. 

Muhterem arkadaşlar şimdi ret sebepleri 
üzerinde birer birer duralım. Müsaadenizle ra
pordan kanunun reddini ilgilendiren sebepleri 
birer birer okuyarak, bu husustaki görüşlerimi 
arz edeceğim. 

Acaba, sayın Hükümet erkânından, komisyo
nun muhterem üyelerinden öğrenebilir miyim. 
kanun kabulü neyi geciktirecektir, Personel 
Dairesinin çalışmasını mı, eğer sayın Hükümet 
erkânı ve komisyonun muhterem üyeleri Per
sonel Dairesinin çalıştığına kaani midirler? Ben 
o kanaatteyim ki, teklifimiz Personel Dairesi
nin çalışmasını ne baltalıyaeak ne de geciktire
cek bir durumda değildir. Eğer geciken ve ge
ciktirilen bir iş varsa o da beş yüz bin memur 
zümresi arasında onbin memurun terfilerinin 
bir müddet daha geeiktirilmesklir. Kanun tekli
fimizi münferit tedbir olarak kabul etmiyoruz. 
Teklif münferit tedbir olarak kabul edilmiş 
olsaydı, 4598 sayılı Kanunda yapılan tadilâtla 
memurlara iki üst dereceye kadar terfi etme im
kânı tanınmazdı. Nitekim bu şekildeki bir tedbi
rin sağladığı faydaları Personel Dairesi tara
fından hazırlanan şu raporda açıkça belirtilmiş
tir. Müsaadenizle rapordaki şu paragrafların 
teklifimizi desteklediğine kaaniiz, 

Kanun yüksek reylerinizle kabul edildiği 
takdirde hiçbir vekâlette kadrosuzluk yüzünden 
terfileri yapılmamış hiçbir memur kalmayacak
tır. O vakit hiçbir mebus ve senatör mağdurlara 
kadro temini hususunda hiç kimseyi rahatsız 
etmiyeeeklerdir. Dairesi de memurun müracaa
tına (kadro bulunamaması dolayısiyle terfiini-
zin yapılmasına şimdilik imkân bulunamamış
tır. Kadro temin edildiğinde isteğiniz yerine ge-
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tirilecektir) şeklinde basma kalıp yazıyı yazıp 
göndermekten kurtulacaklardır. 

Ret sebebinin sonuncusu olarak deniliyor 
ki, bu kanun kabul edildiği takdirde en üst de- -
rece ile en alt dereceyi birleştirecek yelpazeyi 
âdeta yapışık hale getirecektir. Mümeyyiz müs
teşar kadar maaş alacaktır. Sayın Hükümet er
kânı ve komisyon üyeleri müsterih olsunlar. 
Bir fakülte mezunu olup da kadrosuzluk dola-
yısiyle terfi edem iyen memur yok gibidir. Ak
sine tazminatlar, üçte iki kadrolarla tatmin edil
mişlerdir. Mağdur olan 30 ilâ 50 lira asli maaşlı 
olan küçük memurlardır. Bizim dâvamız müste
şar mümeyyiz dâvası değildir. Bugün kadrosuz
luk dolayısiyle terfi edemiyen memurların yüz
de doksanı 25 ilâ 40 lira asli maaş arasında bu
lunan memurlardır. Karma Bütçe Komisyonu
na sunulan raporlardan birinden yalnız bir pa
ragrafı okumam iddiamızı ispat ettirmeye kâfi 
geleceğine kaani bulunuyoruz. Mağdur olan bu 
zümreye iki değil beş üst dereceye kadar terfi 
hakkı verilse dahi ne ömürleri ne de görecekleri 
hizmet müddeti yetmiş asli maaşa kadar yüksel
melerine imkân vermiyccektir. Gerçek bu iken 
bir astsubaya seksen lira asli maaşa kadar ter
fi etme imkânı tanınırken, neden, bir kazanın 
nüfus memuruna, tapu memuruna malmüdürü-
ne, vilâyet şifre memuruna bu imkân tanınma
sın? 

İkinci esbabı mucibe •: 
Münferit, perakende tedbirler Devlet perso

neli konusunun bütün cepheleriyle ciddî ve ra
dikal bir hal yoluna girmesini geciktirebilir. 
Konunun ehemmiyetiyle ölçülü prensiplerin sü
ratle alınabilmesi ve Devlet Personel Kanunu
nun sayı, maaş, terfi bakımlarından teadüle 
ulaşabilmesi bu istikametteki tazyikin devamı
na ve münferit ve geçici tedbirler yoliyle yeni ! 
teadülsüzlükler yaratmamaya geniş mikyasta j 
bağlıdır. | 

ı 
Esasen onbeş lira asli maaşla vazifeye baş- | 

lıyan ilk ve ortaokul mezunu bir kimse otuz 
yılın hitamında emekli olacağı ve her üç yılda 
bir muntazaman terfi ettiği düşünülürse ancak 
seksen lira asli maaşa kadar yükselebilirler. De
mek ki bu gibi kimseler ne sayın müsteşarın 
önüne çıkabilecek durumdadırlar, ne de, yelpa
zeyi birleştirecek bir kuvvete sahiptirler. Onun 
için komisyon bu iddiasında da haklı değildir, 
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Reddi geciktiren üçüncü esbabı mucibeye ge
lince : 

Terfi mekanizması statik değil dinamik bir 
karakter arz eder. Teklifin hazırlandığı sırada 
on bin memura tatbik edileceği için 12 veya 15 
milyonluk bir külfet gibi görünen mevzu aydan 
aya terfi süresini dolduranların sayısı artacağı 
cihetle yükselecek ve bütçenin biraz da nazari 
olan dengesini vahim surette bozacak rakamlara 
ve iki üç yıl içinde de yüz milyonlara baliğ ola
cak bir malî porte ihtiva etmesi bakımından 
dahi şayanı kabul görülmemiştir. 

Burada önemli bir hususu sayın senatörle
rin dikkatlarine arz etmek isterim. Kanun Yük
sek Senatodan, komisyona iade edilirken teklif 
sahibi olarak kanunun malî portesi 6 ilâ 12 
milyon olduğunu söylemiştik. Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu ise 300 milyon lira olarak ifa
de etmişti. Aradaki muazzam farktan dolayı ha
kiki malî portesinin meydana çıkarılması için 
reylerinizle komisyona iade edilmişti. Şu gerek
çede görülüyor ki, kanun malî portesi 300 mil
yon değil âzami 12 ile 15 milyon liradır. Bu ha
kikati meydana çıkaran Senatonun Bütçe Ko
misyonu üyelerine huzurlarınızda teşekkür ede
rim. 

Bu rapor Meclisten gelen kanunlar üzerinde 
Senatonun ne kadar hassas davrandığını ve 
Senatonun önemini belirtmesi bakımından çok 
büyük bir değeri olduğunu bir kere daha gös
termiştir. Rakam âzami olarak kabul edilmiştir, 
esasında altı ile sekiz milyon lira arasındadır. 
Görülüyor ki, sabık Maliye Vekili tarafından 
hazırlanarak mebus ve senatörlere dağıtılan şu 
broşür senatör ve mebuslar tarafından teklif 
edilen kanunların hakiki malî portesi otuz defa 
çoğaltılmak suretiyle broşüre geçirilmiştir. Ger
çek olan budur, ayrıca bir terfi süresince terfii 
bir yıl geciken bir memur, bu gecikme diğer 
yıllara da tesir ettiği için otuz yıllık emekli
lik sonunda tam 47 500 lira zararı olmaktadır. 
Aynı şekilde mağdur edilen memurların Hazi
neye bugüne kadar yardımlarının tutarı da mil
yara yakın olduğu düşünülürse Hazinenin hiç
bir zararı yok, bilâkis milyonlarca lira kârı var
dır. Bu itibarla teklifin kabulü hususunda müs
pet oy kullanmanızı rica eder, hepinizi saygı ilo 
selâmlarım. (Alkışlar) 
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MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
İkinci defa zayıf bir gerekçe ile reddedile

rek huzurunuza getirilen bu kanun, bu şekliy
le... 

(Okuma) 
'BAŞKAN — Bir noktayı arz edeyim, mü

zakere edeceğimiz kanunların çoğu açık oya arz 
edilecek neviden kanunlar ve vergi kanunları
dır. Kabul veya reddi arkadaşların burada bu
lunmasına vabestedir. Bu itibarla muhterem 
üyelerin uzun boylu Senatodan ayrılmamalarını 
rica ederim. 

Buyurun Sayın öztiirkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan ve muhterem arkadaşlarım. Asil oyla
rınızla tekrar Bütçe Komisyonuna havale edi
len kanun teklifimizde görüyorsunuz ki, ko
misyon, bizim «Bütçeye 10 milyon liralık bir 
yük tahmil edilebileceği» fikrine yanaşmakla 
beraber maalesef raporları yine hakikate uy
mamaktadır. Bu sebeple mesele yine sizlerin 
asil oylarınızla tebellür edecektir. Diyorlar 
ki, «(A) bendinde 'getirilen bu teklif, Devlet 
Personel Dairesinin hazırlamakta olduğu niza
mı tamamen bozacaktır.» Bu itibarla münfe
rit tekliflerin yerinde olmadığını beyan etmek
tedirler. 

Bizim kanun teklifimiz, Personel Kanunu
nun getirmek istediği ufki sisteme tamamen 
uymaktadır. Ufki sistem, kadrosuzluk yüzün
den terfi edemiyen memurlara iki üst derece, 
üç üst derece, dört üst derece gibi terfihlerini 
sağlamak suretiyle getirilen bir sistemdir. Şu 
halde, bizim teklifimiz ve sonradan verdiğimiz 
değiştirge önergemiz (3 üst derece teklifi) 
Personel Kanununa tamamen uymaktadır. Bu 
itibarla, hiçbir zaman bu kanunun kabulüyle 
Devlet personel sistemimiz haleldar olmayacak
tır. Hattâ bu 'hususta bir öncelik ve sürat ge
tirecektir. Teklifimizin (B) bendinde yelpaze
nin daraltılmasından bahsediyorlar. Şimdi size 
rakamlariyle ifade edeceğim. Bu durumda yel
paze sisteminin fiilen nazari bir sistem olduğu 
meydana çıkacaktır. Devlet memurları maaşla
rının tevhit ve teadülüne dair 1452 sayılı Ka
nunun meydana getirdiği barem derecesi do-
layısiyle memurların eline ayda net, bürüt 
olarak 1929, 1939 ve 1963 yıllarında ellerine ge
çen paraları şöyle bir önümüze serdiğimiz za-
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man, yelpaze nazariyesinin ne kadar hayal ol
duğu meydana çıkar. 

1929 yılında 150 lira asli maaş alan bir 
Devlet memurunun bürüt ve net maaşı 600 li
radır. 3'5 lira asli maaşı olan memurun ise bü
rüt ve net 98 liradır. Yine, 25 lira asli maaş 
alan memurun bürüt ve net maaşı 75 liradır. 

1929 ve 1939 yılları arasında Barem Kanu
nunda hiçbir değişiklik olmadığı halde, mün
hasıran vergi kanunlarında yapılan değişik
liklerin nasıl memurlarımızın aleyhine bir ne
tice yarattığı, bir memurun satmalına gücünü 
azalttığı ve böylece 1929 da en yüksek dere
cede aylık alan bir memurun eline ayda bürüt 
ve net 600 lira geçerken, on yıl sonra, 150 li
ra aslî maaşı olan ve brüt maaşı 600 lira olan 
bir Devlet memurunun maaşını maalesef, 422 
lira 44 kuruşa indirdiği açıkça, görülmekte
dir. Demek ki, Devlet memurlarımıza karşı 
haksızlık ve adaletsizliğin başlangıcının 1929 -
1939 tarihleri arasında olduğuna katı bir delil • 
teşkil etmektedir. 

Görülüyor ki, bu düşük, brüt ve net maaş
lar 'arasında üçte bir nisbetinde inikas etmek
tedir. Bunun da sebebi yeni yeni vergi ka-
nunlariyle değiştirilen vergi nispetleri yüzün
den memur aylık ve ücretlerinin nasıl ve ne 
nisbetite bir azalmaya uğradığı, vergi sistemi 
ve mekanizmasının ımemur .maaşlarını ne ha
le getirdiği görülür, yani memurlarımızın eli
ne geçen para ücret, bunun en canlı misalidir. 

1938 ve 1939 yıllarında 600 lira brüte 
mukaib'il, 429 lira bir memurun eline geçerken, 
1962 yılımda 2 400 lira brüt mukabili net, 
1 661 lira geçmektedir. 

1938 yılında 15 nci derecedeki bir memurun 
efline ayda brüt 50, net 42 lira geçerken 1962 
yılında, brüt 380, net olarak da 331 lira geç
mektedir. 

Bu durum karşısında en yüksek barem de
recesinde olan bir memurla en küçük barem 
derecesinde olan memurlar arasındaki fark
lar, 1938 de brüt .aylıklarda 12 misli net ay
lıklarda 11 misli iken 1962 de bu farkın, brüt 
aylıklarda altı, net aylıklarda beş misline düş
tüğü aşikârdır.. Demek ki, haksızlık raporda 
yazıidığı gibi sözle değil, rakamlarla dile ge
tirildiği zamanda meydana çıkacak ve yük
sek takdirlerinize mazhar olacaktır. Yine ra
porun 3 ncü maddesi, diyorlar ki, her ne ka-
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dar, 'bu durum bütçemize 12 milyon, 15 mil
yon lira kadar bir yük tahmil edecekse de, du
rum 2 - o sene sonra değişince bu miktar 
.100 000 000 liraya 'baliğ olacaktır. Arkadaşlar, 
insan, bu rakamları söylerken Ibiraz insaf et
melidir. Zira, bu kanun 21 . 6 . 1944 yılında 
5498 «ayılı Kanun, yani tadil ettiğimiz kanun, 
bugün aradan 19 sene gibi l)ir zaman geçme
sine rağmen miktarı, bu .suretle terfi edemi-
yen memurlarımızın miktarı âzami 10 bindir. 
Arad&n bu kadar zaman geçmesine rağmen 
bunun 10 bine baliğ oluşu, demek ki, bundan 
dolayı, üç üst derece, 4 üst dereceye terfiin 
kabulünde mahzur -getirin iyecek, ancak 19 
sene sonra olacaktır. 

Bugün aradan 19 sene geçmiş olmasına 
rağmen, bütçeye tahmil edeceği âzami yük, 
her memura ayda 100 lira verilmiş de olsa, 
hiçbir zaman bu yüz lira fark etmiyecektir, ni
hayet bu, senede 12 milyon lira yapacaktır. 
Demek ki, 19 sene evvel çıkan bir kanunun 
'bugün ibütçede yarattığı yara 12 milyon lira
dır. Bunu 'hakiki rakamlara döktüğümüz zaman 
da (i veya 8 milyıonldan 'asla ileri geçmiyecek-
tiı*. 

Sonra arkadaşlar, kimin parasını kimden 
esirgiyoruz. Bu milyarları toplıyan memur
lar; muhafaza eden memurlar; sarf eden gene 
memurlar. Buradan çıkan kanunları tatbik ede
cek 'olan gene memurlardı r. Onları bundan 
mahrum etmemek lâzımdır. 

Bir memurun terfi etmek hakkı ise, na
muslu bir memur ise, «içil almışsa ondan bunu 
esirgemek herhalde sosyal, adalet prensiple
rine sığmıyan bir husustur. (Sağdan alkışlar 
ve bravo sesleri) 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
Bir değiştirge önergem vardır; 
Üç üst derece hakkında. Eğer bu kabul edi

lecek olursa, memlekette memurlar arasında 
hakiki ve âdil bir huzur doğacaktır, bu huzur 
'tasını sunmanızı saygıyla istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tllusman. 
ABİ RİZA ULUKMAN (Kırşehir) —Muhte

rem Başkan ve sayın senatörler, bahse mevzu 
teklif ile; kanuni haklarını alamamış ve bir hu
kuk devletinden beklenilen neticeyi senelerce 
istihsal edememiş olmanın teessür ve ıstırabı 
içinde bulunan bir kısım memura haklarının 
verilmesi istihdaf edilmiştir. 
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Büyük ekseriyeti (20 - ,°>5 lira maaşlı olan bu 

memurlar sitilleri müsait ve kanuni sürelerini 
çoktan doldurmuş olmasına rağmen sırf kadro
suzluk yüzünden terfi edememekte, ya başka 
dairelere ve müesseselere kaçmak mecburiyetini 
duymakta veya bir çaresizlik ve ümitsizlik için
de ıstırabın zebunu olmaktadır. 

Umumi evsa fiyle gerçek birer kıymet olan 
bu feragatli, gayretli, himaye ve şefkatinize lâ
yık ve müstahak bulunan bu memurlarımızın bu 
acıklı durumlarına çaresaz olmak vazifesi Yük
sek Heyetinize düşmektedir. Bu değerli ve mah
rumiyetin pençesinde kıvranmakta olan memur
ların ve bütün aile efradının gözleri, buraya 
çevrilmiş, ümit ve heyecanla bu şefkat ve adalet 
kaynağından sâdır olacak müspet ve ihya edici 
kararı beklemektedirler. 

Sayın arkadaşlar, ellerinizi vicdanınıza ko
yarak ve kendinizi onların durumunda farz ede
rek isabetli kararınızı vereceğinizden ve bu me
murları sevindireceğinizden eminiz. 

Bunun aksini düşünenler ve bilhassa buna 
taraftar,olmıyau Sayın Maliye Vekili ya, bu me
murların sıkıntılı durumlarına düşmemiş veya 
mesut yılların şaşaalı hayatı mazinin ıstırabını 
unutturmuş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu teklifin Teadül Ka
nununu bozacağı iddia ediliyor. Biz bu kanaat
te değiliz, (jünkü, 2 üst dereceyi esasen bu ka
nun kabul etmiştir. Bu kanun meriyete girdiği 
günden beri de bu esas tatbik edilmektedir, iki 
üst derece veren ve bunu bir prensip olarak ka
bul eden kanunun ;! üstü vermekle bozulaca
ğına kaani değiliz. 

ttğer '\ dereceyi vermekle bozulacaksa 2 de
receyi vermekle çoktan bozulmuştur. Bu, sami
mî bir iddia değildir. Memurlar, Devletin birer 
cüzüdür. Derece derece onu temsil eden, onun 
kanunlarını tatbik eden, onun emirlerini, tali
matlarını yerine getiren şerefli insanlardır. 
Bunlara verdiğimiz paralar esasen karın doyu
racak kadar bile değildir. Durum böyle iken bir
de, illâki vermem de vermem sözünde ısrar ile 
bunları mahrum etmek, bunların inkisarı haya
line sebebolacak kararlar vermek, Yüksek He
yetinizin şerefine yakışır bir hal olnııyacaktır. 

Kim ne derse desin, memurlar şefkatinize, 
himayenize ve iltifatınıza mazhar olacak arka
daşlardır. Bunların aileleri perişandır, daha faz-
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la perişan olmamaları için bir derece daha veril
mesini teklif eder, hepinizi en derin hürmetle
rimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKA.Y — Buyurun, Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU AI)1XA NİYAZİ 

AÖIRNASLI (Ankara) — Muhterem arkadaş
larım ; Bütçe Komisyonu yeniden verilmiş olan 
takrirlerin ışığı altında mevzuu inceledi. Sayın 
Mehmet Ali Demir arkadaşım komisyona teşek
kürle ifadede bulundu. Bu teşekkül- pek mahal
line masruf olmadığı için biz bunu komisyon 
adına pek şayanı kabul görmüyoruz. Sebebini 
ifade edeyim; 12 milyon, İT) milyon hususunu 
biz kabullenerek yazmadık. 12, 1f) milyon ola
rak başlamış bile olsa beşyüz bin ki bu kendi 
ifadeleridir, memurun aydan aya İT), 20 günde, 
.1 ayda, :> ayda mütemadiyen terfihlerini durdu
rucu bir mekanizma mevcudolmadığma göre, 
19 senede vücuda gelmiş olan noksanlığın Ha
zineye yapacağı zararın yahut, açacağı portenin ' 
10, 12 milyon olduğunun nasıl ifade edildiği, 
doğrusu hayretle müşahede edilecek hususlar
dandır. Burada Devlet Demiryolları ve İktisadi 
Devlet Teşekkülleri hesaba katılmamıştır. Ma
liye Vekâletinin bütün vilâyetlerden, merkez ve 
taşradan her vekaletin memurlarını toplattırma
sı, yıldırım telgraflar çekerek, en az bir aya 
mütevakkıf bir iş idi ve bunun âzami portesiy-
le asgari portesi nazarı itibara alınmış bulunu
yor. Asgari portesini 12 veya lö milyon olarak 
ifade etmek yine güçtür. Çünkü bunun taban 
haddi ancak bu rakamların bugünkü haliyle 
toplanarak meydana çıkarılabilir. Tavan haddi 
beşyüz memurun hepsini terfi ettirmek halinde 
olacaktır. 

Gayet tabiî olarak 'bir vsis'tem kurulunca, ge
leceklerin de (hepsi o sisteme g'öre günü 'geldik
çe terfi etmek 'hakkını kazanmış olacaktır. 'Bu 
itibarla komisyonunuz 'hissi cephelere, kıymet
li teklif sahiplerinin temas 'buyurdukları 'hissi 
cephelere taallûk eden 'hususlara cevap vermi-
yeeektir. Takdiri yine memleketimizin aydın, 
fedakâr ve feragatidir memurlarına ve Yüce 
Senatoya 'bırakıyoruz. Biz, böyle 'bir teklif 
eğer 'bir prensibe 'bağlı ve eğer muadelet esas
larına 'gerçekten uygun olsaydı •'hiçbir 'şekilde 
karşısına çıkmak değil, yanında olmak lüzum 
ve zaruretini duyardık. 'Mesele memur aile
lerinin kemerlerini 'sıkması, ve saire ile iza.h 
edilemez. 
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Haktan 'bahis 'buyurdular. Kıymetli arka

daşlarım «)hak» ifade ettiler. IBir statüye .gö
re insanın hakkı, o statü ile tâyin edilmiş ra
kamdır. Maaş budur. 

Milletvekilleri geçinemiyorlar diye maaşla
rına 2 800 ve 2 70ü liradan 4 'bin -liraya, çıkar
mak lüzumunu derpiş etmiyoruz. (Gürültüler 
ve alâkası yoik sesleri) Müsaade 'buyurunuz. 
Derece derece milletvekillerinden başlıya rak 
'bütün .memurlarda 'bu sıkıntı vardır. Bu, o'lma-
malıdır. Elbette olmamalıdır, ama, memleke
timizin küllünde bu 'sıkıntı vardır. Muhterem 
arkadaşlarım, memleketimiz toptan bir sıkıntı 
devri geçirirken ellbette ki 'bizler ve memurla
rımız da bâzı sıkıntılara düşecektir. 

Gelelim personel kanununun getirilmesi mev
zuuna. Bu şekilde perakende (kanunlaHa bu 
işin hallolunamıyacağı ancak personel 'kanunu
nun 'gelmesiyle 'bu işin hallolunacağını biz ko
misyonda kabul e tik ve bunu 'bir rapor Ih alinde 
te'barüz ettirelim diye mutaibakata vardık. Hü
kümetin 'bu personel işini süratle :halle'tm'esi za
ruretini Iburada tekrarlamamızda fayda var
dır. Bu 10 'bin kişinin terfii meselesini mulhte
rem eski Devlet Vekili Akif Eyidoğan 'Bey ar
kadaşımızın (beyanlarına atfen ifade 'buyuru
yorlar. Bu 'beyan yapılalı lâakal 7 - 8 ay ol
muştur ve Sayın Akif Eyidoğan Beyefendinin 
bütün vilâyetler teşkilâtında, ziraat, tarım, bil
mem efendim, Devlet Demiryolları, Posta 
Telgraf ve saire 'gi'bi 'bütün iktisadi Devlet Te
şekküllerini de içine alan beşyüz bin Devlet 
memurundan yalnız on bin kişi terfie müs'ta-
haktır diye bir ifade de bulunduklarını da hatır
lamıyorum ve zan da etmiyorum. Günkü bunları 
toplamak, arz ettiğm 'gi'bi, aylara mütevakkıf, 
asigari bir aya mütevakkıf 'bir mevzudur. 

Âzami rakamı bizzat Sayın Maliye Bakam, 
yüksek 'huzurunuzda, ifade etti. Bu yüz mil
yonları aşan 'bir rakama vâsıl olacak. Belki 
700, 800 milyon civarında 'bir ralkamı 'bulacak, 
diye belki ele «âzami rakam 'bir milyarı (bula
cak»' diye ifade etmiştir. 100 milyon veya 30ü 
milyon 'bugünkü sistem içinde bizi bir ne'ticeye 
götürmiyecektir. Ya'hut da yanığına atılmış 
'bir damla su gibi sönüp gidecek mahiyettedir. 
Bütün diğer tedbirler alınmadıkça, fiyat sevi
yelerini bir seviyede tutacak olan çareler tes-
ibit edilmedikçe memurun maaışma arızi olarak 
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yapılacak 'bir derece zam hirkaç (gün içinde pi
yasada 'buna muvazi olarak meydana ıgel'eeek 
•olan fiyat yükselmesiyle memuruu iştira gücü 
yine düşecektir, yine düşük 'halde kalaeaiktır. 
Memur maaşlarına vaktiyle -M5G sayılı Kanun 
tadil edilmek suretiyle yapılmış olan zamlarda 
mutlaka memurun iştira (gücünde bir artına 
'husule .geldiği de iddia edilmez, arkadaşlar. Su 
halde prensipler 'Çok daim ıgeniş mütalâa edile
cek, çok daiha ihatalı düşünülecek meselelere 
taallûk ediyor. Ve bu da başta arz ettiğim gi
bi, personel anevzuuyle gelmelidir. 

Hak mevzuu da, Ibıı meselede ifade ettiğim 
gi'bi ancak statü içinde ibalhis konusu olur. Otuz 
lira asli maaş kadrolu hir memur 'bu vazifeye 
otuz lirayı almayı kabul ederek 'gelmiş demek
tir. Ve kanunun verdiği imkân sadece iki üst 
dereceye kadar, o da ehil utmak kaydıyle, terfi 
hakkıdır, İlânihaye ufki bir terfi sistemine 
tabi olup da 15 liradan 'başlıyaıı Ibir memurun 
yelpaze kanatları tamamen kapansın. Diğer 
tarafta 150 lira maaşı asliye kadar çıksın. 
Bunda bir muadelet görülmemektedir. Ayrıca, 
aradaki farkları, yine tdklif sahibi 'Sayın Rı
fat Öztürkçine ifade Ibuyurdular; eskiden 15 
•misli olan, 16 misli olan birinci kademe ile, son 
kademe arasındaki fark '5,5 misline kadar düş
müştür. iliz 5,5 misline düşmesini 'bir adalet
sizlik olmuştur diye ifade etmiyoruz. Birhh 
rine bu 'ölçüler' içinde yaklaşmış olmasında şüp
hesiz içtimai adalete uygun 'ölçüler mevcuttur 
diye ifade edilebilir. Ama, «bunu büslbütün 
yok edin, Hm 5,5 misli 'hiç kalmasın, ufkî bir 
terfih sistemi ile alabildiğine maaş derecesi 
yükselsin» dediğimizde gayeyi, 'hedefi 'bozmuş 
oluruz. Kıymetli arkadaşlarım... (Gürültüler) 
Arkadaşlar, tefker teker* söyleyin de cevap ve
reyim, bu şekilde konuşmalarınızdan :bir şey 
anlaşılmıyor. Bir muhalif parti kadar iktidar 
partisinin kanadını teşkil eden parti mensubu 
arkadaşlar da 'bütçeye külfet tak mil edecek 
teklifte bulunmaktadırlar ve -biz Umuların kar--
şısma çıkmaktayız. 

'BAŞKAN — Arkadaşlar, hatibin sözünü 
kesm.eO.de mesele halledilmez. 

'BÜTÇE KOMİSYONU İSÖZCÜSÜ NİYAZİ 
AĞIRBAŞLI (Devamla) — Ben 'buradaki 'be
yanlarımı şallısını adına, yapmıyorum arkadaş

larım, insan Hınklarına ve sosyal adalete de dav-
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ra.nışları <ve imkânlariyle, hukuki tedbirlerle 
imkân vermekle mükellef olan Bütçe Komisyo-
nı adına mütalâada Ibıı inmiyorum. IBeğenmez-
'seniz, Hazinenin 'anahtarı elinizdedir,; istediği
niz gibi sarf edersiniz. 'İzin verin de Bütçe Ko
misyonu sizleri sükûnetle dinledi, siz de onun 
mütalâasını sükunetle dinleyiniz. Karar elbette 
ki yine sizindir. Bu çıkar bir yol değildir. Büt
çe Komisyonunuz noktai nazarı böyle parça 'bu
çuk arkadaşlarımı tenzih edereOv ifade edeyim 
ki; bir zümreyi'veya 'bir maaşlı tabakayı mem
nun etmek, sadece .maksadından hareketle hu 
nevi kanunların çıkarılmasında isabet yoktur. 
Mâruzâtım hu kadardır. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Bir so
rum var efendim. 

Komisyon bunları memurlara bir zam ola
rak mı kabul etmiştir, yoksa iyi sicil aldığı hal
de kadrosuzluk dolayısiyle terfi imkânı olmadı
ğı kararma mı varmıştır? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 
ACURNASLI (Ankara) — Mehmet Ali Demir 
arkadaşınız, Imnun zam olup olmadığı ve bir 
hakka taallûk edip etmediği hususunu soruyor
lar. 

TI ak ölçüsünü benim hukuki mantaliteuıe 
göre, kendi takatini ııisbetinde arz etmiş olayını. 
Bir insanın peşinen kabul ettiği bir statünün 
tavan ve taban hududu mahduttur. Ben eğer 
bir vazifeye girerken tahsil derecem itibariyle, 
yahut, yaşım itibariyle, yahut imkânlarım, ka
biliyetlerim itibariyle şu dereceye kadar çıkabi
lirim, diye bir mevkii gözüme almışsam kademe 
kademe yükselerek o mevkie yükselebilirim. Bu 
herkes için de kabildir. Kendi memuriyet haya
tımızda dahi bunun tereübelerini gördük. Bu iti
barla l)iı bir haktır diye veya bir zanıdır diye 
de yine ifade edilemez. Ne haktır, ne zanıdır. 
Gönül ister ki ; ufkî bir esasın prensiplerine 
bağlansın. Ufkî terfi sisteminin prensibinde 
mutabıkız. Ama nereye kadar?.. Ufki terfi sis
teminde bir arşiv memuru bir müsteşar kadar 
maaş alsın şeklinde bir yola Personel Dairesi gide
cek midir, onu bilmiyorum. Ama, ölçüler dairesin
de, şu zümre memur için şurada şu kadar, şu 
menini- için şurada şu kadar terfih mümkündür 
diye Personel Kanunu prensipler getirirse, uf
ki sistemi böyle anlamanın dışında ilânihaye 
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bir ufki sistem kabulüne de imkân olmadığım 
arz etmek isterim. 

NECİP DANİŞOĞLU (Rize) — Bir sualim 
var. 

BAŞKAN — Söz hakkınızdan vaz mı geçti
niz ? 

NECİP DANİŞOĞLU (Devamla) — Hayır, 
malûmat almak, konuşmama ışık tutması için 
bir sual sormak mecburiyetindeyim. 

.Muhterem komisyon bu kanunun tetkikinde, 
şayet bu kanun çıktığı takdirde, kaç kişiyi alâ
kadar edeceğini tesbit etmiş midir? Madde bir. 

Madde iki; bunun bütçeye 1 nci, 2 nci, 8 neü 
yıl olmak üzere ne kadar milyon lira tahmil 
edeceğini lütfederler mi.' 

BAŞKAN — P>u hususu Maliye Vekili arka
daşımız daha iyi, salâhiyetle açıklarlar. Mama
fih cevaplandırmak istiyorsanız, buyurun Sayın 
Ağırnaslı. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 
AĞIRNASLI. (Devamla) — Kıymetli Necip 
Bey arkadaşım verdiğim cevabı her halde kâfi 
vuzuhta görmedikleri için tekrar bu mevzuu 
soruyorlar. Bunun toplanması için, halen bugün 
kaç memur terfihe müstahaktır bunu anlıyabil-
mek için bütün dairelere şâmil olan bir anket 
açmak lâzımdır. Bunun için komisyonumuz bu 
hususta kesin bir bilgi verememektedir. Maliye 
temsilcisine, Cumhuriyet Sonatosundaki tetkik 
sırasına kadar asgari taban haddini bildirecek 
bir malûmat getirmeleri hususu telkin edilmiş
ti. Fakat bildiremememişlerdir. Şimdi aldığı
mız malûmata göre, çünkü hakikatim geniş fa
aliyeti icabettirecek bir husustur. Her memurun 
sicillerinde, her memurun hangi tarihte terfihe 
müstahak olacağının ayrı ayrı her memur ade-
dince, yani 500 bin memur olursa, 500 bin ma
lûmatın toplanması ve geniş bir istatistik yapıl -
ması lâzımdır ki, hangi tarihte ne miktar para 
verilebileceği tesbit edilmiş olsun. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Memur

lar için kabul edilen bir sisteme göre devlet hiz
metinde bulunan memurlar, muayyen süre içeri
sinde terfie hak kazanır, dediniz. Şimdi mev-
zubahsolan bu durum karşısında evvelce kabul 
edilmiş olan statüye göre binnetice memur va
tandaşlar terfi haklarını istemektedirler ve hak
lıdırlar. 
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Şimdi şu ret gerekçesiyle gelen kanun ile si

zin ifadeleriniz arasındaki tezat ve münasebet 
anlaşılmamaktadır, bunu nasıl izah .edebilirsi
niz, bunu rica ediyorum? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜNÜ NİYAZI 
AĞIRNASLI (Devamla) — Cevabın vazıh oldu
ğunu sayın kıymetli arkadaşım bilmem kabul 
buyuruyorlar mı? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Terfi ede
cek olan kimselerin haklarını vermemekteyiz ve 
neden bunda İsrar ediyoruz? Bu sualimin cevap
landırılmasını rica ediyorum. 

BÜTÇL KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 
AĞIRNASLI (Devamla) — Efendim, arz etti
ğim gibi terfiler teadül kanununun tâyin ettiği 
barem esasına tabi olunduğunu sayın Sadık Ar
tukmaç; arkadaşını, eski bir memur olmaları sı-
f a tiyi e, gayet iyi bilirler. Bareminde alması lâ
zım geJ en üst derece yok ise, ben başımı alıp gi
derim böyle terfi ederim, şeklinde bir sistemi 
eğer kendilerinin teadül anlamlariyle ve barem 
kanununun getirdiği esaslarla telif edebilip, bir 
esas, bir formül bulabiliyorlarsa bunu ifade et
sinler, o zaman açılsın kapılar gitsinler; bir şey 
diyeceğimiz yok. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bu for
mülü, arkadaşlarımız kanun teklifi getirmekle 
bulmuş oluyorlar. 

BAŞKAN — Bu ayrı bir şeydir, Sayın Ar
tukmaç. 

Sayın, Akif Lyidoğan. 
AKİF LYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; sözlerime bir 
memuriyet hâtıramla bağlıyacağım : 

Bu 4598 sayılı Kanuna takaddüm eden de
virlerde, yani 194;> - 1944 t e Adana'da vali bu
lunuyordum. Pozantı'da bir postane memuru ih
tilas etmiş. Tabiî ki, takibat açtık, ama arkasın
dan bir de Hükümete şifre!. Dedik ki; «Devle
tin faaliyet şubelerinin muhtelif kollarında şu 
veya bu şekilde suiistimaller, ihtilaslar olur.'Bu
nu yapanlar takibedilir, cezasını da görür. Ama, 
bir PTT memurunun ihtilasının mânası çok bü
yüktür. Bu olmaz. Postacı bizim millî tarihimiz
de, millî mücadele tarihinde, Atatürk'ün büyük 
nutkunda mevki alan, vazifeşinas, hakikaten fe-
ragatkâr, ve fedakâr, yarım simit ve bir bardak 
çayla 24 saat vazife gören adamdır. 

Bu zümrede ihtilas olursa bu tehlike canı
dır. Bunun tedbirlerinin alınması lâzımgeldiğini 
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Hükümete bildirdik, Adalı gani gani rahmet ey- I 
leşin, Saraçoğlu Başvekil, memurları iki üst de
receye terfi ettirebilecek kanunu çıkardı. Ben 
hayatımla, hâtıratıı da bu kanuna bağlıyım. 

(îeçen sene Senatoda bir sual iradedildi. Bi
rinci Koalisyon Hükümeti zamanında memurla
rın terfii ne ait bir sual önergesi var idi. Bu 
önergeye o zaman uzunca bir müddet cevap ve
rilme imkânı bulunamadı. Aradan aylar geçtik
ten sonradır ki, Hükümet adına cevap verildi. 
İşte bu aylar içerisinde Barem Kanununa tabi 
terfi edemiyen devi d memurlarının adedi :> bin 
kadardı. Hattâ :> bin dahi yoktu. Ve belirli üc- I 
retli cetvellere dâhi müstahdemlerin yekûnu da 
10 bini bulmaz, arkadaşlar. Muahhar bütçelerle 
yapılan kadro tanzimlerinde ve teşkilât kanun- I 
kırının getirdiği yeni imkânlardan faydalanmak I 
suretiyle'yapılan Uselsülî ter fil er sebebiyle bu 
adedin azalması ihtimali olduğu gibi, birçok hal- I 
lei'de de bu adedin çoğalması ihtimali de vardır. I 
Ama hiçbir vakit bir sene dâhilinde bu 9 bin, 10 I 
bin, 20 bin olmaz, arkadaşlar. Bir. sene zarfında 
olmaz bu işler. Bunların bir üst dereceye ter fi
kriyle, bir senede elde edilecek farkı maaş, 1 
adam başına bin lirayı ya bulur, ya bulmaz. 10 
binin, 20 binin olduğunu farz etsek 20 milyon 
lira bu işin portesidir. Bin lira yerine 2 hin lira 
fark etse, bu işin portesi nihayet 40 milyon liradır. 
Sjıudi mahrut nerede kaldı, yelpaze nerede kal
dı? Bunların hepsi bilişip yamyassı oldu. Dene
bilir ki, ya hesap bilmiyorsun, ya sayı bilmiyor
sun, iki şıkkı da arz etmek istemiyorum. Eski me
celle de bir kaide vardır «İşe lâyık olan mülte-
sik olur». 1!)4:> - 1944 senelerinde Memurin Mu-
hakemat Kanununa göre vâki hâdiselerinden do
layı memurlardan suçlu sayısı (i - 7 bin kişiyi I 
geçmemektedir. Halbuki şimdiki istatistikleri I 
tetkik buyurursanız, Hükümetin bize rakam ola
rak veremediği bu durumun, takdirinin ne ola
cağını birlikte teemmül edelim. Yelpazenin bitiş- I 
nıesi bahsine gelince, bunların çoğu memur sını
fında ııdır. Tahsildar, sınıfından, PTT sınıfından. 
memurlardır. Adliye katilileri tatmin edildi; za
ten bir kısmı da daha evvelden tatmin edildi
ler. Bu bakımdan bendeniz arkadaşımın kana
atine iştirak edemiyorum. Kğer, 4 üst derece ol
masa bile, o üst dereceye kadar olan terfilerine 
müsaade buyurunuz. Bir seneye kadar da Hü
kümet bir personel kanunu mu getirecek, yok
sa Parlâmento Teşkilât Kanununda gereken ıs- | 
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I lahatı yaparken, herkese daha geniş imkânlar 
I mı tanıyacak, orasını bilmem. Fakat, bu küçük 
I dereceli memurları bekletnıiyelim, arkadaşlar. 

Müsadenizle. (Alkışlar), 

BALKAN — Sayın Türker. 
HASAN ABİ TÜRK.ER (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 28 sene memu-
I riyet yapmış bir arkadaşınız olarak memurlar 

hakkında, daha doğrusu memurların hakkını 
veren bir kanun üzerinde geçen defa konuşmak 
istedim. Fakat, benim bir türlü anlamadığım 
bir noktai nazar, benim hu konuşmamı, bir 
zümreye yatırım yapar gibi telâkki eden bir 
zihniyeti hissettiğimi için konuşmaktan sarfı
nazar ettim. Fakat bu sefer aynı şekilde Sa-

I yın Ağırnaslı'nın bir ifadesini hissettiğim için 
konuşmak mecburiyetinde kaldım. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun, doğrudan 
doğruya memleket hizmetinde çalışan bilhassa 
küçük kadrolu memurların hakkını vermek 
isteyen bir kanundur. Yoksa ne bir zailidir, 
ne bir ilâvedir ve ne de başka bir şeydir. Bu 

I doğrudan doğruya bir haktır. Şöyle ki : Aynı 
mektepten mezun olup, aynı Vekâlet kadrosu 
içerisinde çalışan iki memurdan birisi bir kad
ro bulmak suretiyle iki üst derece terfi eder. 
Aynı şartları haiz olan diğer memur, belki de 
ondan başarılı olduğu halde kadro bulamama
sı yüzünden terfi edememektedir. Kadrosuzluk 
yüzünden aynı şekilde bekliyen birçok memur 
vardır. İşte bu kanun her hangi bir yolla bu 
hakkını kaybetmiş olan ve başka bir yol da 
bulamıyan bu memur arkadaşlara hakkını ve
recektir. Böyle bir kanundur, esas gayesi zam 

I değildir. 

I Sayın Ağırnaslı arkadaşım memuriyet yap
mışlar mıdır'? Eğer yapmışlarsa, çok iyi bilir
ler ki, bu bir zam değildin-, doğrudan doğru-

I ya. kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen me
murların hakkıdır. Yine bu kanun ile Sayın 
Ağırnaslı arkadaşımla çok farklı bir anlayış 
içerisindeyiz. )10 asli maaş ile memuriyete gi
ren bir memur, ancak bunun 2 üst derecesini 
alır ve bu derecede de ömrünün sonuna kadar 
kalır, Devletin taahhüdü budur. Hayır arka
daşlar, memur için bir kadro tahdidi yoktur. 
Memur her o senede bir, normal sicil aklığı 
takdirde, çalışması üst kademelere her sene ve-

I rilen raporlarla tevsik edilerek terfi eder. Ve 
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Hattâ üst kademe sicil âmirlerinin her üç se
nede bir terfi» edebilir demesine güvenerek ve 
her üç senede bir terfih etmesini göze aldığı 
için o kimse memuriyete girmiştir. Hükümet 
eğer bu kadro tasarrufatı, yahut kadrosuzluk 
yüzünden terfi ettirnıiyorsa, bu hakkı vermi
yor demektir. Yoksa zam yapmıyor demek de
ğildir. 

Personel Kanununa gelince : Ben aşağı -
yukarı 10 senedir Personel Kanunu lâfını işit
tim. Memur olarak bu kanunu çok bekledim. 
Belki 10 sene rakamı yanlıştır. Şu anda bu 
kanunun ne zaman çıkacağına pek akıl erdir
mek, takdir buyurursunuz, biraz güçtür, Cün-
kü, Personel Kanunu için yapılan çalışmalar, 
memur statüsünü baştan ele almıştır, onun için 
de çok geniş çalışmayı icabettinr. Bugün hak
kım bekliyen, hattâ büyük fedakârlıkla vazife 
yaparak hakkını bekleyen memurların hakkını, 
senede 10 - 12 milyon lira için personel kanunu
nun çıkmasına bağlamak kanaatimizce pek doğ
ru olmasa gerektir. 

Burada mühim olan biı- nokta 500 bin me
murun teri fi etmesine lüzum hâsıl olabilir dü
şüncesidir ki, bu takdirde, biz bunu doğru
dan doğruya istemiyoruz demek kadar sarih
tir. Eğer, anlayışlı bir düşünceyle durum tet
kik edilirse bu memurların sayısı bir senede 
10 bini, bilemediniz 12 ilâ 15 bini geçmiyeeek-
tir. 20 bin de olsa büyük bir rakam değildir. 
Mademki memurlar (.'alıştırılıyor, onların hak
kını vermek kanaatimce en doğru bir yol ola
caktır. Mademki takrirde dört üst derece de
nilmektedir. Çünkü, daha evvel buna benzer 
emsaller vardır. Evvelâ, uzun yıllar kadrosuz
luk yüzünden terfi edemiyeu memurların hak
larını almak üzere ihdas edilmiş olan şekil, 
biraz evvel Sayın Akif Lyidoğan'm bahsettik
leri 2 üst derece mevzuuna tamamen uygun dü
şen iyi bir örnek teşkileder. 

Sonra, çok muhterem arkadaşlar, 20 - 80 -
85 dereceli asli maaşlarda bekliyen bütün me
murları 8 üst dereceye çıkarılmasına, müsteşa
rın seviyesine çıkarılmasına kolay kolay imkân 
yktur. Ve ıstırabını çektiğimiz 'husus da, kü
çük kadro maaşlı memurların durumlarıdır. 
Mademki 4 üst derece yerine, 8 üst derece 
teklifi vardır; 8 üst derece ka'bul edilirse, me
mur kütlesi de hakkını almak suretiyle Yüce 
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Senatoya minnet ve şükran duyacak ve daha 
verimli çalışma yoluna gidecektir. Onun için 
reylerinizin müspet yolda tecelli etmesini istir
ham edeceğim. Bendeniz de bu yolda rey kul
lanacağımı arz eder, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. Yalnız söz sırası 
Sayın -Mehmet Ali D e mir'in idi. 

MEHMET ABİ DEMİK (Tunceli) — Er
tuğ Bey konuşsun efendim, bil âhara ben ko
nuşurum. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Efendim, Ben
den evvel 'konuşan arkadaşlar mevzuu t anı a -
<nıe:ı aydınlattılar. Bendeniz bir noktaya işa
ret edeceğim. Bütçe Komisyonu, mevzubahs 
tasarının espirisini bambaşka bir şekle soka
rak getirmiştir. Bütçe Komisyonu sözcüsü ar
kadaşımızın buradaki konuşmalarına temas 
etmek istiyorum. Bütçe Komisyonu Parlâmen
to içimde teknik teşriî 'bir organdır, hazinenin 
muhafızı değildir, milletin sırtından gelen 
maddi imkânlarla millet hizmetleri arasındaki 
nıuvazenei temin eder. 'Burada arkadaşımız 
çıkıyor diyor ki ; «Bunun hazineye tahmil ede
ceği malî porte belki 800 milyon, belki de 2 
milyar olacaktır. Bunu tesbite im'kân yoktur. 
500 ıbin memur vardır, bunlar bu maddeye tâ
bi olursa ne yaparsınız» gibi... Yani aritme
tik -sınırların dışına, çıkarak bir '.mübalâğalı 
ifc'adede bulundular. Böyle bir ifade kullandı
ğım için özür ıdilerkn. 

İkincisi kanunun c«pirisi yanlış anlaşılmış, 
bir zam telâkki ediliyor, memura bir ikrami
ye veriliyormuş gibi bir hal var. 

Arkadaşlar, dünyanın her 'memleketinde ça
lışan, başaran, muvaffak olan insan, emeğinin 
karşılığını, maddi karşılığını almaktadır. Bu
nun böyle olması da gerekir. Hiçbir yerde; ça
lışan personelin hakkının hudutları yoktur. 
Bem 150 lira aslî maaş aldığını halde, 'benim 
sınıf arkadaşım, kadro mülâhazasiyle 60 dan 
80 lira 'maaş alıyor. Bu bir dereceye kadar ça
lışmaya teşvik edici, hakkı verici bir tasarru
fu buraıla getirip kanunlaştırmak, :ıe bir yatı
rını, ne de memura mükâfattır. Eğer, hu husus 
millî ekonomi zihniyeti içimde mütalâa edilir
se tatmin edilmiş memurun göreceği hizmet 
memlekete malî ve ekonomik 'bakımdan çok 
daha fazla şeyler kazandıracağı muhakkaiktır. 

— 65 — 
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O itibarla nihai ekonomik valemi yüksektir. I 
Memurun tatmin edilmesine engel olmıyalım. 
Lütfen oylarınızı hakları teslim edercesine, ne 
bir lütuf, ne ele bir zam olarak değil, doğru
dan doğruya hakları 'teslim edercesine kulla
nalım ve bu kanunu kabul edelim. Hürmetle
rimle.. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Komisyon. 

BÜTÇE KOMİSYONU 'BAŞKAN VEKİLİ 
KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Çok de
ğerli .arkadaşlarım, benden evvel konuşan bü-
1ün arkadaşlar meseleyi yalnız bir yönü ile alıp 
müdafaa ettiler1? Biz 'Komisyon olarak, san- I 
'ki memurun haklarını vermek istemiyen, san- I 
ki memurun terfii ne karşı ayak direyen insanlar I 
haline düştük. (Mâalesef öyle sesleri) Lûtfe- I 
dip dinlerseniz öyle olmadığımızı anlıyacak- I 
siniz. .Haddizatında hâdise böyle değildir. I 
Huzurunuza yarın, o 'bir gün gelecek olan ve I 
bugün gündeme alınmış »bulunan kanunlar var. I 
Bu kanunların içinde 10 - 15 milyon seviye- I 
sinde «lanlar birkaç tane değildir. Bütçede- I 
ki açık miktarını takdir 'buyurursunuz. Meni- I 
lekelimiz çok sıkı bir durumdadır. Bu açık I 
hakikatlerin yanında biz 'komisyon olarak bir I 
tarafa bunları, diğer tarafa da; hakikaten I 
içimizi sızlatan memurların bu kötü durumu
nu koyduk. Bu ikisinin /muhasebesini yaptığı- I 
mız zaman, hakikaten memleketimizin çok I 
müşkül anlar yaşadığını nazarı itibara alarak, 
esasen iki üst derece terfi imkânı bulunan ve I 
bundan istifade eden 'memurların, şimdilik I 
bu kadarı ile iktifa etmelerinin doğru oluca- I 
ğı kanaatine vardık. 

Bundan sonra, hemen bir kanun daha ge- I 
liyor. Göreceksiniz ki, o da memura yeni bir I 
zam yapılmasını derpiş etmektedir. Bundan I 
başka yine 12 - 13 kanun 'beklemektedir, İm- I 
tün bunlar da memura zanı verilmesini ihtiva I 
etmektedir. Elbetteki 'biz bunların hepsinin I 
gelmesini arzu ediyoruz. Ama, bu iki tarafın I 
bir muhasebesini yapıp memleket için. hangi- I 
si daha hayırlı ise ona hüküm vermek en doğ- I 
rusudur. Bir garip tecellidir ki, hu kanunun I 
müdafaası bizlere düştü. Ben korkmuyorum. I 
İktidar kanatları bu kanun müdafaasını yap- I 
tıklan sonra elbetteki komisyonunuz memu
ra çok rahatlık sağlıyacak böyle bir kanunun I 
aleyhinde bulunamaz. Sizin oylarınıza nıc- I 
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seleyi terk ediyorum. Sizin vereceğiniz ka
rar en iyisi olacaktır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Mubtc-

v m, arkadaşlarını, benim mâruzâtını gayet kı
sa olacaktır. Sayın sözcü arkadaşımız 10 bin 
olmadığını söylediler. Ben müsaade buyurur
sanız; Devlet Personel Dairesi 'bir ön rapor r 
hazırlanmıştır. Eğer bu rapor bir 'kıymet ifa
de ediyorsa, raporun ol nci ^sayfasından bir 
paragraf okuyacağım. Arkadaşımız onu oku
muş olsalardı 'böyle .beyanda bulunmazlardı. 
Aynen okuyorum: Diyor ki, (Yapılan bir ince
lemeye göre genel ve katma bütçeli daireler
de 19-61 yılı sonu itibariyle kadrosuzluk yüzün
den terfi edemiyen memurların ve ücretlilerin 
yekûnu on bine yaklaşmaktadır. Bunun 3 346 
sı maaşlı memurlar ve geri kalanı da ücretli
lerdir. Bu rakam hiç de anımsanacak bir mik
tar değildir.) demek ki, Pers'onel Dairesi bunu 
etüdetmiş ve nihayet bulmuş. 

ikincisi arkadaşlarım, «Haberim yok», di
yorlar. Haberleri yoksa, zabıtları okusunlar. 
Burada 'bu kadar bağırdım, hepsi boşa ını git
ti yani? ıOkusalardı_ zabıtlarda, hangi dairede 
ne İcatlar •memurun terfi edemediklerimi .görür
lerdi. -Çünkü zamanın Başvekil Yardımcısı bu
rada izah 'buyurdukları zaman her halde lalet
tayin kelime ifade etmiş değillerdir. Tabiî-ki, res
mî makamlardan bilıgi almışlar :ve bu bilgiye 
müsteniden konuşmuşlardır. Meselâ, Maliye Ve
kâletinin memurlarından 414 kişi ve ücretliler
den 49 kişi yalnız merkezdedir. Yekûn 46.3 tür. 
Öbürlerinin heyeti umumiyesi alınmıştır. Neti
ce lolarak 'deniliyor ki, umumi yekûnu 3 339 
memur, burada, ise, 3 362 olarak /gösterilmiş ve 
6 252 de ücretli memur, yekûn 9 l!>90 dır. Bu 
işin bir tarafı ve fecaat tarafı. Bunları zabıt
tan okuyorum arkadaşlarım. Sayın Başbakan 
Yardımcısının o zaman verdiği malûmatta 12 
lik terfi müddeti (gecikenler 1 153 kişi, daha 
fazla müddetli1 bekliydiler, meselâ 1 - 15 yıl 
arasında terfi için bekliy etil erin miktarı ise, 
6 653 kişidir. 

Muhterem arkadaşlarım, sizden istirham edi
yorum. Arkadaşım diyorlar ki ; «500 bin me
mur» fakat 500 bin memurun hepsi terfi ede
memek durumunda değildir. Terfi etmekte ge
cikenlerin sayısı 10 bindir.. Muhterem arkada
şım şunu bilsinler ki, bu, 10 000 artacak değil-
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dir. Bakın arkadaşlar, bu malûm aftan sonra 
Millî Eğitim Bakanlığına bir kadro kanunu 
çıktı, kadro verdik, bu kadro ile o zaman terfi 
edemiyen '600 küsur öğretmen terfi etti. Sonra 
Adliye Bakanlığına ait bir- kadro kanunu kabul 
ettik. O kanunla da 400 kişi terfi etti. Yani 10 
hin rakamı bu suretle '9 000 e düşmüştür. 18 
senede bu rakam 10 bine yükseldi. Hiçbir za
man bu 10 'bin rakamının üstüne çıkmaz, çıka
maz, daima düşer. Arkadaşımız dedi ki, on binin 
üstüne çıkar, şöyle olur, böyle olur falan. Ol
maz arkadaşlar. 

İkincisi, arkadaşlar; istirham ediyorum siz
den, ben bir müdür olarak zaman zaman terfi 
zamanım geldiğinde 30 liradan 35 liraya terfi-
im için vekâlete yazıyorum. Bana aynen şöyle 
cevap ıgeliyor: «Terfi ettirmek hakkınızdır. An
cak kadro (bulunmadığından dolayı terfii cihe
tine •gidilmemiştir. Not alınmıştır, kadro açıl
dığı zaman terfii yapılacaktır.» Arkadaşlar, 
demek ki, velkâlet bunu kabul ediyor. Şurada 
imzası 'bulunan arkadaşlar Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğü Ibütçesi görüşülürken eğer 
117 yi kalbul etmişlerse ki, kabul etmişler, gö
rüyoruz. Eğer kadro olsaydı bu 117 arkadaş 
bundan faydalanacaklardı. Şimdi o arkadaşla
rın isimlerini .okuyorum. 

Mahmut Alicanoğlu kabul etmiş diyor ki, 
«117 'arkadaşımız kadrosuzluk yüzünden terfi 
edememiştir.» Cevat önder, İrfan Baran, Fa
ruk Işık, Şevki Aysan, Adnan Karaküçük, bu 
arkadaşlarımız da kabul etmişler. Demek ki, 
arkadaşlarım, Karma Bütçe Komisyonuna sunu
lan raporda da 'belirtiliyor deniyor ki, «'Memur
larımızın yüzde 82 si 30 ilâ 50 lira arasında ma
aş alan küçük memurlardır. Yüzde biri ise, 
950 ile 1 100 lira alan memur arkadaşlarımız
dır. öörülüyor ki, arkadaşlarım, mağdur olan
lar küçük memurlardır. Burada herkesin hak
kını vereceğiz ve hakları müdafaa edeceğiz. 
Hükümet kanadına mensubolmak demek, hakkı 
vermemekte ısrar etmek demek değildir. Ben, 
yapmış olduğum yemine sadık kalarak haksız
lıkların (halli hususunda (gerekli müdafaayı ya
pacağım. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA NİYAZİ 

AĞIRNASLI (Ankara) — Muhterem arkadaş
lar, asabiyet de iyi bir formül, fakat biz o f'or-
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mül iLe hareket ctmiyeceğiz,daha ziyade imkân
larla hareket edeceğiz. 

Muhterem Ertuğ arkadaşım Bütçe Komisyo
nunun fonksiyonunu zannederim yanlış tesbit 
buyurmuşlardır. Bütçe Komisyonunun vazifele
rinden birisi de malî muvazeneyi mümkün oldu
ğu kadar tutmaktır. Muhalefette de olsam, ma
lî muvazeneyi alabildiğine yıkılsın diyecek va
ziyette değilim, bunu huzurunuzda ifade ederim. 

His cephemize gelince, kendilerinden,-teklif 
sahiplerinden, fazla demiyeyim ama, aşağı ka
lanlardan da değilim. Ben de görüyorum, be
nim de arkadaşlar arasında tanıdığım, tanıma
dığım birçok insanların açı çektiğini, ıstırap 
çektiğini, elem çektiğini, çok defa evine, çocuk
larına meyva götüremediğini ben de müdrikim. 
Kıymetli arkadaşlarım, işin bu tarafına gidil
mesin. Biz meseleyi gayet kuru, net kalıplar 
içinde huzurunuza getirdik. Eğer bu cephesiy
le gelecek olursak, niçin biz sizden geri kalalım? 
Muhalefette olduğum halde, Elbette biz de ken
dimize göre bir formül dâhilinde bunun müda
faasını yaparız. Mesele prensiplere taallûk et
tiği içindir ki, komisyonumuzun ittifakla verdi
ği karar bu olmuştur. Bütçe Komisyonumuzun 
bu kararma rağmen, arkadaşlarımızın ifade et
tikleri gibi, elbette ki, takdir sizlerindir. Vere
ceksiniz veya vermiyeceksiniz. Bu sizin takdi
rinize kalmıştır. Ama ben şu tılsımlı tedbiri 
anlıyamadım. Üç sene içinde 500 bin memurun, 
Barem Kanununun umumi esasları üç senede bir 
terfii kabul ettiğine göre, daha 10 gün evvel ter
fi etmiş olan bir memur arkadaşımızın üç sene 
sonra nasıl bir mekanizma ile yeni bir terfiine 
engel olunacağını ve 10 bin memurun böylece 
yerinde çivilenip kalacağını ben anlıyamadım. 
Arkadaşlarım, biz bir terfi müddetini esas al
dık. 500 bin memurun mevcut olduğunda itti
fak eden teklif sahipleri lütfetsinler de bu ka
dar memurun asgari bugün terfi ettiklerine gö
re üç yıl sonraki terlilerini nazarı itibara ala
rak üç yıl sonra vasıl olunacak rakamın bir mil
yara yakın olacağını ifade eden Maliye Bakanı
mızın izahatını kabul etsinler. Bizim maksadı
mız bugünün veya üç ay sonrasının durumunu 
düzeltmek değildir. Kaldı ki küçük memurla
rın mağdur olduklarından bahsettiler. Biz geti
rilen teklifle büyük memurların terlilerine en
gel mi olacaklar? Hayır arkadaşlarım, küçük
lü büyüklü her memura terfi etme imkânı sağ-
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Uyacağız. Şu halde niçin küçük memurların 
hedef tutulduğunu ifade ediyorlar? Bu gerçeğe 
uymaz. 

Akif Eyidoğan arkadaşımız yelpaze sistemi
nin daralmasından bahsettiler. Zaten yamyassı 
oldu. Burada bunu büsbütün yamyassı edelim 
diye bir karar verebilirsiniz. Biz, Bütçe Komis
yonu olarak bir tarafta âdil esaslar nazarı itiba
ra alarak bir tarafta da Bütçenin, Hazinenin 
durumunu dikkatle göz önünde tutmakla ken
dimizi her an mükellef telâkki ettik. Bizim dü
şünce sistemimiz ve prensibimiz budur. Benim 
muhalefette, muvafakatte şurada veya burada 
olmam hiçbir şekilde bu kanaatimi bu düşünce 
sistemimi tadil edemez kanaatindeyim. Arka
daşlarımla ayrıldığım nokta belki budur. 

Takdir sizlerindir. Lğer Hazine imkânları
nı aşarak, bu kanunu kabul ederseniz, İlişlerim
le bahtiyar olurum. Bunu da ifade edeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — »Sayın Ağırnaslı bir sual var. 
TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) - -

Kâzını Bey komisyon adına konuşurken, «Büt
çede açık olduğunu biliyorsunuz.» dedi. Halbu
ki Maliye Vekili gerek Senatoda, gerekse Mec
liste yaptığı konuşmalarda, «Bütçe denktir.» de
di. Acaba hangisi doğrudur; 

BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA NİYAZİ 
AĞIRNASLI (Ankara) — Sayın arkadaşım 

Kâzım Yurdakul, ifadelerinde daima vasatın ta
hakkuku ve tahsil karşılığı bulunan şartları der
piş ederek, yeni kanunlarla da vergi getirme 
hususunu mülâhaza ettiği içindir ki, bütçenin 
açık verdiğini, bunun bütçeye yüz milyon lira 
tahmil ettiğini, bütçenin gayrisamimî olduğunu 
ifade etti. 

KAZIM-YURDAKUL (Sakarya) — Ben, 
bütçenin gayrisamimî olduğunu ifade etmedim. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Devamla) — Bütçe
nin açık getirdiğini iddia etmek gayrisamimî 
olduğunu iddia etmek demektir. Bunlar birbi
rinin müteradifi olan kelimelerdir. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, bu mevzu 
ile pek alâkası yok, ama, madem ki var diyor
lar, buyurun, cevap verin. 

KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Çok sa
yın arkadaşlarım, huzurunuza getirilmiş olan 
kanunlar eğer kabul edilmezse, bütçe 1 milyar, 
200 milyon lira açıktır. Eğer Konsorsiyumdan 
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gerekli yardımı almazsak yine bir - iki milyar 
liralık bütçe açık verecektir. Bugün bütün bu 
ihtimaller burada müspet netice verirse, Maliye 
Bakanımızın da dediği gibi, bütçemiz de açık 
vermiyecektir. Bendenizin konuşmamı da böy
le telâkki etmenizi rica ediyorum. Parti olarak 
da, nasıl telâkki ettiğimizi zaten efkârı umu-
miyeye bildirmiştik. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sual sormak istiyorum. Bu takrir kabul edildi
ği takdirde, bunun miktarı ne olacak? Biliyor
larsa lütfetsinler. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
KAZİM YURDAKUL (Sakarya) — Biz de Ma
liye'Vekâletinden sorduk. Kısa zamanda katî 
bir netice istihsal etmek mümkün olmadığı için 
bize ciddî bir rakam veremediler. Arkadaşlar, 
12-15 milyondan bahsederler. Maalesef biz de 
ciddî bir rakam verecek durumda değiliz. 

BAŞKAN — Sayın Çağa, bunu müsaade 
ederseniz Maliye Vekiline tevcih edelim. 

Sayın Necip Danişoğlıı. 
NECİP DANİŞOĞLU (Rize) — Muhterem 

arkadaşlar, hu kanun münasebetiyle söz almak 
niyetinde değildim. Fakat, muhterem komisyo
nun bu kürsüde düşmüş olduğu feci durum be
ni buraya çıkmaya .mecbur etti. 

•Teşriî faaliyetlerde komisyonların hususi 
mahiyetleri ve ihtisas bakımından ehemmiyet
leri hepimizce malûmdur. Bir bütçe komisyonu
nun, meseleyi samimiyetle bu kürsüye getirme
si evvelemirde temenni ettiğimiz bir cihettir. 
Bütçe Komisyonunun sayın üyeleri ve Başkanı, 
kanunu, bizim gibi veyahut da bu kanunun çık
masını arzu eden her üye gibi can ve gönülden 
arzu eder, ama, elinde bulunan imkânların mü-
saadesizliği yüzünden burada mazeret beyan 
eder. Şimdi, bu kanun çıktığı takdirde, bütçe
ye ne kadar bir külfet tahmil edecektir, ne ka
dar personel bundan istifade edecektir? Husus
larında en küçük bir bilgiye ve en küçük bir 
delile sahibolmadan, bir ihtisas komisyonu ola
rak, sosyal adalet kelimelerini, her fırsatta ve
ya fırsatı gelmeden dahi burada kullanmak im
kânını, olmasını ben bu kürsünün ciddiyetiyle 
kabili telif bulmamaktayım. Aksine ben Niyazi 
Ağırnaslı gibi düşünmemekteyim. Hepimizin 
kendimize göre bir sosyal adaleti tarif tarzımız 
vardır. Benim de kendime göre şu mevzuda bir 
tarifim oldu. Bilhassa bu kanun, bizatihi sosyal 
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adaletin ruhuna uygun bir kanundur. Siz beni 
çalıştırıyorsunuz, emeğimin karşılığını vermek
le mükellefsiniz. O halde, emekle gelir arasın
daki hakkaniyete müstenit bir münasebet ve 
muvazene, sosyal adaletin esaısını teşkil eder 
diye düşünmekteyim. 

Bugüne kadar bunu muhtelif cephelerden ve 
muhtelif zaviyelerden ele alıp bu kürsüye ge
tirmek bence bu kanuna ışık vermez. O halde 
komisyon samimî olarak demeli ki, «elimizde 
imkân olmadığından dolayı, maalesef, Anaya
samıza da koyduğumuz halde, sosyal adaleti 
memurlar üzerinde tahakkuk ettirmekten mah
rumuz. Bunu teessürle Heyeti Umumiyeye arz 
ederim.» Bunu demiş olsalardı, samimiyetin ve 
sosyal adalet duygusunun en güzel bir misalini 
vermiş olacaklardı. Ama bir ihtisas komisyo
nunun bu şekilde idarei kelâm etmiş olması 
kanaatlerimizi tarsiıı etmiş ve kararlarımızın 
tatbiki hususlarında bizi teyideder mahiyette 
olmuştur. Bunu da ifade etmek isterim. Say
gılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 

-MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, müzakeresi yapılan kanun, bir par
tinin noktai nazarına göre sevk edilmiş bir ka
nun olmadığı için, Sayın Komisyon Sözcüsünün, 
iktidar partisi gruplarının müdafaa ettiği tarz
da takdim etmesine de lüzum yoktur. Bu ka
nun hakikaten mevcut ve müstacel bir ihtiyaca 
cevap verecek şekilde hazırlanan, fakat maal
esef getirdiği hükümlerle asla buna bir tedbir 
bulamıyan bir çabanın ifadesidir. Bunun niçin 
böyle olduğunu, müsaadenizle bir iki misalle 
arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım çok iyi bilirler ki. 
bugün memleketimizde cari teadülde birtakım 
parçalı kanunlar sevk etmek suretiyle, rahneler 
açılmış, âdeta teadül altüst edilmiştir. 4598 sa
yılı Kanun gerçi arızî bir tedbir olarak sevk 
edilmiştir ve sadece bu hudut içinde tatbiki 
lâzımgelir bir kanun olduğu halde, yıllarca sü
rüklenmiş gelmiştir. Bu meselenin halli asıl kad
roların âdil, ihtiyaç nisbetinde taksimi ile müm
kündür; bir. Bir de hazırlanmakta olduğunu 
katiyetle işittiğimiz Personel Kanununun bütün 
memur haklarını tesbit eden geniş hükümleri 
ile yürürlüğe girmesi ile mümkündür, 
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Şimdi, bu kanun böyle kabul edildiği tak

dirde, Mehmet Ali arkadaşımız emin olsun ki, 
küçük dereceli ve yıllardır bekliyen memura 
nazaran baremin en son kademesine gelmiş olan
lar daha çok istifade edeceklerdir. 

Terfi edemiyenler, birkaç kategoriye ayrılır. 
12 senedir terfi edemiyenler vardır. 25 lira 
maaşı asli ile tekaüdolmuş veyahut 25 senesi
ni, 30 senesini doldurmuş memurlar var. Bun
lar şimdiye kadar hep kadrosuzluk yüzünden 
terfi edememişlerdir. Küçük memurlara âdil bir 
hudut tutsanız, buna ben de gönül rahatlığiyle, 
ferahlığiyle katılırım. Yine birkaç ay içinde 
bu Meclis, zabıt kâtiplerine bir zam kabul etti. 
Bu kanun çıktığı zaman, bu zabıt kâtipleri (2 
üst dereceye ihtiyaçları olduğu için) istifade 
edeceklerdir.. Bu, muazzaf, iki eidarlı bir zam 
olacaktır. Zira, bunlar ayrıca ;% 15 bir zam gör
müşlerdir. Bugün Türkiye'de, memur sınıfının 
içinde müreffeh sayılması mümkün olan hâkim
ler ek görev alanlar, mühendisler, doktorlar gi
bi, geçici hizmet, ek görev alanlar da bu kanun
dan istifade edeceklerdir. 'Onların ela hakları
dır. Ama, arkadaşımızın müdafaa ettiği gibi, 
sadece küçük memurlara münhasır onların 
terfihlerine münhasır değildir. Küçük memur
ların sıkıntılarını giderecek bir teklif olsa, sa
mimiyetle kabul ederiz. Bu mesele her sene hu
zurunuza çıkacaktır. 

Bir başka mahzur daha vardır. İki üst dere
ce verildiği takdirde, faraza bir müdürün em
rindeki memur 60 lira alırken, müdürünün üs
tüne geçecektir. 2 üst derece alan memur, 80 
lira alacak, müdür 70 lirada kalacaktır. Bunlar 
ise hizmete, memuriyet esaslarına, memurin ve 
teadül kanunlarının tesbit ettiği gaye ve mak
satlara uymaz. O 'halde ne yapalım? Bir üst de
rece daha verelim ama, mâkul bir ölçü içinde 
verelim. Yani 6 - 8 - 1 2 sene terfi edemiyenlere 
verelim fakat 3 sene bir ay geçmişler bundan 
istifade edemesinler. (Edemez zaten sesleri) 

Eder, efendim, eder. O da sicil almıştır. 
Onun âmiri bu imkânı bulacak, evvelâ onu ter
fi ettirecektir. Ondan sonra da, 12 sene terfi ede-
miyene çok sonra sıra gelecektir. Bu itibarla, 
meseleyi esaslı bir tetkika ve esaslı bir tesbite 
tabi tutmadan böyle bir kanunun kabul edil
mesi, mevcut şikâyetleri azaltmıyacak, bu şikâ
yetlere yenilerini ekliyecektir. Bu kanunun çık
ması halinde, bu memlekette memur statüsü 
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irilirle bulunan, teadül idilde çalışması lâzını-
gelen, aynı okuldan ve hattâ aynı zamanda ay
nı sınıftan mezun olan ve birbirine muadil me
muriyet yapanlar arasında farklı bir vaziyet 
ihdas edecektir. Bunu bertaraf edecek tedbir
leri getirsinler, hiçbir tereddüt göstermeden bu 
teklifi yapalım, hakikaten memurlar sıkıntı için
dedir. 'Bu sıkıntı içinde, arz ettiğim, tekaüt, 
emekli olmuştur. 

Fakat, 25 lira maaşta kadrosuzluk yüzün
den terfi edemiyen, o halde bulunan memurlar 
çok vardır. Fakat bu çare, tek ve esaslı çare 
değildir. Komisyon da, Hükümet de, lütfen bu
na esaslı bir çare bulsunlar. Personel Kanunu 
geç gelecekse, kısa zamanda bunu alsın, bu arz 
ettiğim esaslarla huzurunuza, bu kanunu getir
sinler, sevinerek, gönülden, hiçbir tereddüdü
müz bulunmadan reyimizi kullanalım. Asıl ça
re, asıl tedbir budur. İçtimai adalet böyle yeri
ne getirilir, sosyal adaleti bir kanun ile koya
lım. Hürmetlerimle. 

'BAŞKAN — Müzakerelerin kifayeti hak-
kında bir teklif vardır. Konuşan arkadaşlarımız 
hep aleyhinde konuşmuşlardır. Eğer bunun ak
sini konuşmak istiyen varsa, söz vermek mecbu
riyetindeyim. Zaten söz almışlardı, buyurun 
Sayın Karakur i 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Muhterem beyefendiler; bu kürsüden küçük 
memurların hayatının biraz tanzimi için yapıla
cak bu kanun teklifiyle temin edilecek refah 
hakkında söylenen sözlerin baştan sona kadar 
hepsi haklıdır. Hakikaten, bilhassa küçük me
murlar çok müşkül durumdadırlar. Onların ha
yatını tanzim etmek, onların ıstırabına- bir ni
hayet vermek hepimizin vazifesidir, hiç şüp
hesiz. Yalnız ve yalnız muhterem arkadaşlar, 
bu, ıstıraba nihayet verecek bir tedbir olma
makla beraber, bu kanunun kabulü bir yar- J 
dımcı dahi olsa, bunu temin edecek parayı ne- I 
reden bulacağız? Bu para nerede ki, bu küçük I 

ı 
memurlara istenilen 15 milyonu, >̂0 milyonu, \ 
(ki, daha fazla olduğunu söylüyorlar, en azın- j 
dan alalım), bu 15 milyonu, 30 milyonu nere- j 
den bulup nasıl vereceğiz, arkadaşlar? (Tasar- ; 
ruftan sesleri) I 

Niçin hakikati görmek istemiyoruz? (Gürül- ! 
tüler) Ne muhalefeti, ne de iktidarı kaale al
madan konuşuyorum ; fakat, hakikati söyleme-
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mize imkân vermeniz lâzımdır. Beyefendiler, 
biz bir kalkınma dâvası içindeyiz, bir plân dâ
vası içindeyiz. Bu kalkınma ve plân dâvası ne 
iktidarın, ne muhalefetin ve ne de tarafsızların 
eseri olmıyacaktır. Dünyadan gelen haberleri 
kulaklarınız işitmiyor mu? Amerika'dan, Avru
pa'dan son iki gün içinde gelen haberler dik
katinizi çekmelidir. Arkadaşlar, eğer biz bu 
kalkınma yolunda muvaffak olamazsak açıkça 
ifade edelim ki, Avrupa'dan göreceğimiz yar
dımdan mahrum kalacağız. Neyle temin edece
ğiz bu kalkınmayı?... Nasıl temin edeceğiz, han
gi parayla?... Beyefendiler; bütçeden 4 milyon 
lira, temin etmek için yeniden vergi tarh ediyo
ruz. 4 milyon lira bu. Açm da bakın. Gelecek 
kanunlarda göreceksiniz. 4 milyon lira. temin 
edebilmek, fi milyon lira temin edebilmek, 7 
milyon lira temin edebilmek için, açığı kapat
mak için yeni vergiler tarh ediyoruz. Bunların 
karşısında şimdi )->0 milyonu bulup da nasıl bu 
zavallı memurlara vereceğiz, nasıl ve nereden 
bulacağız. 

Beyefendiler, bırakalım muhalefeti, bıraka
lım iktidarı, bırakalım politika oyunlarını. 
Memleketin hayatı ile ilgili bir mevzu üzerin
deyiz. Eğer bunda, muvaffak olamazsak netice
si hüsrandır. Ve binaenaleyh, rica. ederim, ye
niden bizi külfete sokacak, ve para tedarikine 
mecbur edecek yeni yeni hükümler ve kanun
larla buraya gelirsek bu işin içinden çıkama
yız. Hepinizin yerden göğe kadar hakkınız var
dır, Bu memurları terfi ettirmeliyiz. Fakat bu
gün elimizde bunlara verecek para yoktur. Va
ziyetimizi düzelttiğimiz zaman elbette ki bun
ların imdadına yetişeceğiz. Ama netice, tablo 
malûm, bunlara göre hareket etme insafına 
sizleri davet ediyorum, arkadaşlar. (Soldan, 
alkışlar') 

BAŞKAN — Kifayet, hakkında bir takrir 
vardır. Fakat Maliye Bakanının noktai nazarı
nı almakta fayda mülâhaza etmekteyim. Buyu
run Sayın Bakan. 

MATJIYH VEKİLİ FERİT) MELEN — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, Hükümetin bu 
konudaki görüşünü, bundan evvelki müzakere
lerde tafsilâtiyle arz etmiş bulunuyorum. Buna 
ilâve edecek bir şeyim yoktur. Memleket bütçesi 
de sizin elinizdedir, vergileri artırıp eksiltmek 
de sizin elinizdedir ve masrafları artırmak da 
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sizin elinizdedir. Nasıl tensibederseniz öyle ya- I 
pm. 

BAŞKAN — Kifayet t akr i r in i oylarınıza arz 
edeceğim. 

Başkanl ığa 
Mesele aydınlanmışt ı r . Kifayet i arz ve tek- I 

lif ederiz. 
Elâzığ Zonguldak 

Rasim Giray Tar ık Remzi Bal tan 

BAŞKAN — Daha söz a lanlar var. Müzake
renin kifayetini oyunuza arz ediyorum. Kabu l 
edenler... Btmiyenler..." Kabu l edilmiştir. 

Bir a rkadaşa söz vereceğim. B u y u r u n Tur- I 
hangil . 

FİİKRKT TITRHANOİL (Aydın) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar ım, hak ika ten 
benden evvel konuşan arkadaşlar ın! davayı ga
yet güzel teşrih ettiler. Bendeniz hu noktalara 
'temas etmiyee'eğiı ı. Yalnız Bütçe Komisyonu 
evvelce verilen takr i r ler imiz veçhile meseleyi 
bir kere da'ha tezekkür etmek üzere teklifi ge
ri almışlardı. Bu kere görmekteyiz ki, evvelki 
vermiş oldukları raporu 'biraz d alim açıklamış- I 
1 ardır . I 

Evvelâ (a) bendinde bunun 'bir Personel I 
K a n u n u n u bal talayacağını kabul ediyorlar. 
Halbuki , 'biz da!ha evvel Sayın 'Maliye Bakanı
nın sorularımıza vermiş olduğu cevaptan anla- I 
dığımıza ^ön\ ibu Personel K a n u n u n d a n pek I 
ümit beklememekteyiz. Çünkü selefi âlilerin
den Personel Kanununun ne zaman geleceğini I 
geçen Mayıs ayında sorduk', «efendini, bir ay I 
içinde B a k a n l a r Kuru luna verilecek» denildi- I 
ği Ih aide üzerinden 'bir sene geçmiş olmasına I 
rağmen, 'böyle bir mevzuun gelmediğini ve Ma- I 
liye Vekilinin (beyanından da pek yakın 'bir I 
zamanda gelemiyeeeğini öğrenmiş bulunuyo- I 
TUZ. Şu halde arkadaş lar , hakikaten Devlet I 
Personel Kanununun bir an evvel gelmesini canı I 
gönülden arzu ediyoruz ve 'bu kanunun da FTü- I 
küme t i 'bu yolda atalete değil, Ibitâlkis 'hareke- I 
te getireceği kanaat indeyiz . I 

Muhterem arkadaşlar , Sayın Fsnt Ma'hmıı I 
Karakı ı r t Beyefendi bu parayı nereden bula- I 
cağımızı 'beyan buyurdu la r . Kendilerine i İt i- I 
'hak etmemek elden gelmiyor. Vaka t, Ankara I 
caddelerine çıktığımız zaman resmî ara'badan I 
geçilmediğini görmekteyiz. Kesim araba sal
tanat ın ın ele alimi) ayyuka çıkarıldığı devre- | 
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nin ibirkaç mislinin bugün devanı etmekte ol
duğunu görmüyor değiliz arkadaş lar . 

KSAT M A H M U T K A R A K I I R T (Ur la ) — 
Öyle ise onlara da •mâni olun, 'hep 'bera'ber. 

F İ K R E T 'TURHAN* M L (Devamla) — Bu
gün a rkadaş la r 'hiç lüzumsuz olan bir plâka
nın değiştirilmesi 4,5 milyon liraya malolmuş-
tıır. Bi r de 'bir kısım memurlara ek görev ve
ririz. o'O asli maaştan 40 asli maaşa çıkanın 
önünde dururuz . 

Ek görev nedir? Bakanın elinde, umum mü
dürler in sevdiklerine, dost lar ına dağı tmak üze
re tasarrufunda bulunan 'bir şeydir. Ek .görevi 
kaldıralım. Zaten Personel. Kanununun -ön 
maddelerinden 'birinde ek görevin kalkması hu
susu vardır . 

Bir de fazla mesai var. Fazla mesai diye 
milyonlarca lira aka r gider. Mesaisi, çok mu
dur ki, 8 saat tam randımanla çalışıyor mudur 

.ki , bir de fazla mesai veririz"' 
Harcıraöı. sistemini Maliye Bakam takiibeder 

mi? 'Buradan Polat l ı 'ya gider k ı rk lira yevmi
ye alır. İki kilometre gider 40 lira alır. Tasar
ruf arkadaşlar , bizi ve milletimizi malî sıkın
tıdan ku r t a r acak tasarruf lardı r , 'haksızlıklar 
değil. Bugün temsil ödeneği veririz, makam 
tazminatını veririz, tayın 'bedeli veririz, yem 
bedeli veririz, emir eri 'ta'hsisatı ver ir iz ; 'veri
riz 'Veririz Ihep veririz. Fakat '20 lirada kalan 
nüfus memurunu 20 Sene beklediği 'halde 2'o li-
raıya terfi ett irmeyiz, bunun için de 'burada di
reniriz. Bu Ihaksızlıktır. Tasa r ru f edelim, çalı
şana ve Ih a k edene verecek paramız enik arka
daşlar. Evve lâ 'bu sistemlerin ıslahı ica'beder. 
Meselâ aka r yakı t tan tasarruf etsek. B i r ay 
için hiçbir vasıtadan istifade edilmiyecektir 
desek, aralbalar <bir zaruret olmadıkça ga ra j 
dan çıkmıyacakt ı r desek en az öO milyon lira 
tasarruf ola'biiir. (Vok canım sesleri) Olur olur. 

Sırası gelmişken söylüyorum; Orman fi! en el 
Müdürlüğünün bütün ta'hsisatı ek 'görev ba
bında. ziraat mühendislerine ver i lmektedir , bi
laistisna. Doğru mu değil mi a rkadaş la r? 
(Doğru sesleri) Ve 'hu arkadaşlar ın ek görev
lerinin nıa'hiyeti de nedir, İtil inmez. Ama,, gü
naht ı r arkadaşlarını . O da milletine 'hizmet edi
yor, o da Hükümet ine 'hizmet ediyor. Adaleti 
\Tiyazi Ağırnaslı 'Beyefendinin sosyal adaletini 
ta tb ik etmek için; hakk ı olan şeyi vermemek 
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değil, hakkı olmıyan şeyi vermiş iken elinden 
almak razım. 

Hepinizi 'hürmetle selâmlarım. (Gülüşmeler 
ve alkışlar) 

-İBASJKAN — Kifayet takriri kabul edilmiş 
olduğu için maz'ba'tayı oyunuza sunacağım. 
Mazbata kabul edilirse kanun teklifi reddedil
miş olur. Edilmediği talkdirde kanun teklifi 
üzerinde görüşmeler (yapacağız. (Anlaşılmadı, 
sesleri) Efendim, mazbatayı reylerinize suna
cağım. Kabul edilirse !bu kanun teklifi -güme 
gidecek. (Gülüşmeler) 'Kaimi edilmediği tak
dirde, kanun 'teklifi üzerinde görüşeceğiz. 

'Kanun teklifinin reddi hakkındaki mazba
tayı oyunuza sunuyorum. (Kalbul edenler... Et-
miyenler... 'Mazbata katbul edilmemiştir. Yani, 
kanun teklifi müzakere edilecektir. (Alkışlar) 

'Kanun teklifini bir kere okutayım, zaten 
bir maddeden ibarettir. Sonra da 'buna ait 
değiştirmeler ve 'teJkli'ıfler vardır. Eğer tensi-
bederseniz bu değiştirmeler ve tekliflere 'birlik
le; yani «Meclis bunu ka'bul etmişti]', bu teklifi 
tetkik edin, buna uygun bir metin 'getirin» di
yerek 'bunları encümene ıgeri 'verelim ; üç dere
ce mi, dört derece mi olacak, bunun üzerinde 
'bir metin 'hazırlasın getirsin. Bizim için en kı
sa yol budur. Encümene verilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kalbul 'edenler... 'Etmiyenler... En
cümene 'verilmesi kalbul edilmiştir. 

Arkadaşlar, ibunun görüşülmesi müddeti 10 
Martta 'bitiyor. Binaenaleyh tatil olması ihti- i 
malini de dikkate alarak bunu, bayramdan ev
vel 'görüşmesi 'zarureti Ihâsıi olacaktır. 'Bu müd
det içinde encümenden gelmezse doğrudan doğ
ruya 'Mecliste müzakeresi mevzuübalhsolaeaktır. 

Şimdi gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Merkez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel 
idare ve belediyeler teşkilâtında çalışan sağlık 
memuru, hemşire ve ebelerin maaş intibak de
receleri hakkında kanun teklifinin Millet Mec-
Ksİnce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sosyal îşler, İçişleri ve Bütçe komisyon- I 
lan raporları (M. 3Ieclisi 2/68, 2/38; O. Sena
tosu 2/42) (S. Sayısı: 68) (1) 

(1) 68 sıra sayılı basmayazı tutanağın so- I 
nundadır. J 
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BAŞKAN — Sağlık Bakam (Millet Mecli

sinde sesleri) Efendim, içtüzüğün 87 nci mad
desi şudur: «Her müzakerenin başından sonuna 
kadar Hükümet namına mütalâa beyan etmek 
üzere Başvekil veyahut o nama mütalâat mer
dine mezun bir vekil veya hirinei sınıf devair 
rüesansından biri bulunur. 

Bundan haşka hır Vekâlete ait bir lâyiha ve 
teklifin müzakeresi sırasında o Vekilin veya o 
nama gelen 'birinci sınıf devair rüesansından 
ıbirinin Mecliste 'huzuru meşruttur. 

Bulunmazlarsa müzakere bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek inikada talik olunur.» 

Şimdi Sağlık ve Sosyal Yardım ' Bakanlı
ğını ve Adalet Bakanlığını alâkadar eden 
kanunların müzakeresi için, ya Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanının bulunması veya onun 
namına ona vekâlet edecek birinci sınıf bir me
murun bulunmasa lâzımdır. (Mecliste sesle
ri) Baktırıyoruz efendim, arattırıyoruz. (Sağ
lık Bakanı geldi, sesleri) 

Sağlık Vekili geldiler, evvelâ Bütçe Komis
yonu raporunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
25 . 1 . 1963 tarihli 35 nci Birleğiminde 

öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edi
len Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ri-
f'at öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ah
met İhsan Kırımlı ve dört arkadaşının Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez ve taş
ra teşkilât ve müesseseleriyle özel idare ve 
belediyeler teşkilâtında çalışan sağlık me
muru, hemşire ve ebelerin maaş intibak de
receleri hakkında kanun teklifleri komisyo
nu m uz a havale edilmekle ilgili bakanlık tem
silcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi : 

Sağlık teknik personeline yeter ücret ve
rilmesi ve personelin her b a küm dan terfih 
edilmeleri komisyonumuzca da, temenniye şa
yan görülmüştür. Ancak tarım teknisyenleri 
ile hajyvan mücadele, hakim memurlarını da 
ihtiva etmek ve umumi teadül prensipleri
ni bozmamak kaydiyle Devlet Personel Ka
nunu içinde gerekli hükümlerin süratle der
pişi temennisi ile iktifa olunması ve teadülü 
büsbütün bozmamak için bu nevi münferit 
teklifler yoluna gidilmemesi de uygun mütalâa 
olunarak teklifin reddi kamulaştırılmıştır. 
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Genel Kurulun öncelik ve ivedilikle tas

viplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

CELÂL ERTÜĞ (Elâzığ) — Bu mevzuda 
bizim Sosyal İşler Komisyonunun takriri var
dır. 

BAŞKAN — Bir mazbata kabul edildikten 
sonra oraya geçeceğiz. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — O halde tak
ririn lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Muhterem 

Başkan, değerli senatörler; Sağlık Bakanlığı 
ile özel idare ve belediyeler emrinde çalış
makta olan sağlık memurlarımın maaş kad
rolarının kifayetsizliği dolayısiyle bir intibak 
tasarısı Yüksek Meclise intikal etmiş bulun
maktadır. 

Bu tasarı İçişleri ve Sağlık komisyonları 
tarafından kabul edilmiş, fakat Bütçe Ko
misyonumuz tarafından biraz evvel okunduğu' 
gibi gayet zayıf bir gerekçe ile reddedilmiş
tir. Ret sebebi olarak, sağlık personelinin 
maaş intibaklarınım gayet haklı ve. yerin
de olacağı fikrine yüzde yüz iştirak olunmak
la beraber, ancak ıbunun dışında kalan ve
teriner hekimliği ve tarım bölgesindeki me
murlara da teşmili temenni siy1! e, ki gayet 
yerinde olarak hakları zıyaa uğratacak bir 
noktai nazardır; böyle bir telekki ile bu tek
lif Bütçe Komisyonu tarafından reddedilmiş
tir. 

Muhterem senatör arkadaşlarım; bu esas
lara dayanarak Bütçe Komisyonunun gös
termiş olduğu esbabı mucibe i'le mevzu ara
sında hiçbir münasebet yoktur. Çünkü sağ
lık memurları: için, 1936 tarih ve 3017 sayı
lı Sağlık - Sosyal ve Yardım Bakalığı Teş
kilât ve Memurin Kanununa göre en yüksek 
kadro, 30 lira. asli maaş olarak tesbit edil
miştir. Bu hizmetleri ne müddet olursa ol
sun, bundan başka maaş almalarına imkân 
yoktur. 1939 da çıkan 5656 sayılı Barem 
Kanunu ise, diplomalı sağlık memurlarının 
mebde maaşını 20, diplomasız sağlık memur
larının' ise 15 lira olarak tesbit etmiştir. Tat
bikatta ise, diplomalı sağlık memurları 20 
lira maaşı asli ile hizmete başlıyarak kadro 
imkânı nisbetinde 30 liraya kadar yüksele-
biliyor, diplomasızlar ise 15 liirada kalıyor-
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lardı. Ancak 1944 t e çıkan 4598 sayılı Ka
nun ise, aynı kadroda bu lun ani arım iki üst 
dereceye terfi etmelerine imkân vermiştir. 
Böylece diplomalı sağlık memurlarının maaş 
dududu 40, diplomasızların ise 25 liraya ka
dar yükselmiş bulunmaktadır. 

Nihayet 1957 de çıkan 6942 sayılı Kanun
la sağlık memurları içim 60 liraya kadar 
kadro konmuş olmakla beraber, eski kadro 
imkânsızlıkları yüzünden aşağı kadrolarda 
bekliyen sağlık memurlarımın bakiye hizmet 
müddetleri, esasında bu yüksek kadroya yük
selmelerine imkân bırakmamaktadır. Meselâ 
halen, 36 - 38 senelik bir hizmet karşılığı 
el'an 600 lira maaş alan memur arkadaşlar 
pek çoktur. Bunların eski kadroları 40 lira 
asli maaştır, bu durumda birçok sağlık me
muru vardır. Bu dununda olanlar için son 
kanun 1957 senesinde çıkmış ve 1957 den bu 
yama 60 lira asli maaşa terfi etme imkânla
rı sağlanmış ise de, bu terfi müddeti üç seni
de bir olduğu için aradan kâfi bir zaman geç
memiştir. Kadro imkânsızlığı yüzünden sene
lerce aşağı kadrolarda 40 lira asli maaşta bek
lemek suretiyle hâlâ aynı mevkide bulunan 
birçok memur arkadaşlarımız bulunmaktadır. 
Diğer taraftan köy enstitülerinin intibakı 
için çıkarılan 1957 tarih ve 6888 sayılı Ka
nun gereğince, bunlar ilk hizmete başladık
ları günden itibaren askerlikte geçen müd
detleri üç senelik terfi müddeti içerisine ka
tılmak suretiyle intibakları buna göre yapıl
mıştır. Ye bu kanuna göre köy enstitüsünden 
çıkan asli maaşlı sağlık memurları, aslında 
meslek okullarından çıkmadıklar! halde, bun
lardan 1925 senedinde sağlık hizmetine baş-
lıyanların bugün asli maaşları 700 liraya ka
dar yükselmiş bulunmaktadır. Aslında sağ
lık okulundan çıkan sağlık memurlarını da 

. maaş bakımından geçmiş bulunmaktadır. Bun
lar köy enstitüsünden çıkanlar ile aynı hak
ları haiz oldukları halde. Görüyoruz ki, bu
rada sağlık memurlariyle, köy ebeleri ve köy 
enstitüsünden çıkan sağlık memurları arasın
dan maaş intibakları bakımından çok büyük 
bir fark vardır. Şimdi, bu bütçe bu farklı 
adaletsizliği kabul etmiş bulunuyor. Fakat, 
bu meselenin veteriner sağlık memurlarına da 
tatbiki gerektiği için bu temenni de reddedili
yor, diyor. 
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Veteriner sağlık memurları bu durumda de

ğildir. Sağlık 'hizmetlerimizde seneler senesi bü
yük fedakârlıkla çalışan, 35 - 40 senedir terfi 
etme imkânı bulamryaıı ve aynı zamanda sağlık 
hizmetlerimizin temelini teşkil eden bu memur
larımızın terfiini bizim, İçişleri ve Sosyal İsler 
Komisyonu uygun "gördü. 

Teklifimiz, takririmde de arz ettiğim gibi, 
'Bütçe Komisyonu Mazbatasının reddedilerek 
takririmizin reye konması ve bizim teklifimiz 
reylerinizi bu yolda lütfederseniz bu büyük 
haksızlığı önlemiş olacaksınız, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Bendeniz de aley

hinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Sıraya göre söz veriyoruz efen

dim. Sayın Öztürkçinc'nin de ne üzerinde konu
şacağını bilmiyorum. 

RİFAT ÖZTÜKKÇİNE (istanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sağlık Ba
kanlığında iki türlü sağlık memurlarımız vardır. 
Bunlardan birisi, ortaokulu bitirdikten sonra, 
meslek okulu olan İSağlık Memurları Okulunu 
bitirmiştir. Bunlar 1924 senesinden beri sağlık 
teşkilâtında vazife görmektedirler. 

İkinci sağlık memurları ise; ilkmcktebi bitir
dikten sonra-Köy Enstitüsü mezunu olan sağlık 
memurlarıdır ki, bunlar da sağlık teşkilâtında 
1946 yılında vazifeye başlamışlardır. Demek ki; 
Ibiri meslek mezunu olan sağlık memurları, di
ğeri ise, meslek mezunu olmıyan, bir enstitü 
mezunu olan sağlık memurlarıdır'. Bunlar 1924 
yılmdanberi Sağlık Bakanlığında çalışan sağlık 
memurları ve 1927 den itibaren çalışan ebe ve 
hemşireler kadrosuzluk yüzünden senelerce aynı 
kadroları muhafaza etmek suretiyle vazife gör
meye devam etmişlerdir. Halbuki 1946 senesin
de teşkilâta .girmiş olan sağlık memurları, .müte
addit intibak kanunları ile meselâ 6888 sayılı 
intibak kanunu ile bunların yedek subaylıkta 
ıgeçen müddetleri 'hesaba katılmak ve ilk başla
dıkları vazifedeki maaşlarını 20 liradan başlat
mak ve intibaklarını yapmak suretiyle bugün 
•60 liralık kadroya getirilmişlerdir. Bugün Sağ
lık Bakanlığında 16 sene vazife gören memur
ların durumu böyledir. Halbuki 1924 senesinden 
1962 yılma kadar vazife gören ve uzun zaman
dan beri memleketin her türlü salgın hastalıkla
rında, yokluğunda, vebasında, kolerasında, tifii-
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«ünde çalışan bu memurlar, kadrosuzluk yüzün
den senelerce 'beklemek suretiyle bunlardan bu
gün "maalesef 50 ve birkaç ianesi de 60 liraya 
terfi etmiş durumdadırlar. Kanunim anaruhu, 
1924 ten 1942 ye kadar 'Sağlık Bakanlığı teşki
lâtında vazife gören ebe ve hemşirelere aittir. 
Bunun 1942 olarak kabul edilmesinin sebebi: 
Malımıuâliniz, demin de komisyon sözcüsünün 
arz ettiği veçhile, 3656 sayılı Kanun gereğince, 
sağlık memurlarının ilk mebdei maaşı 20 asli, 
son maaşı da 30 aslidir. Demek ki, 1939 ilâ 1942 
yıllarından itibaren Sağlık Bakanlığının emrin-. 
•de vazife gören sağlık memurları, ebe ve hem
şireler 1939 yılında yâni 3656 sayılı Kanunun 
•vermiş olduğu haklarla muntazam terfi etmek su
retiyle, bunlar için kadrosuzluk yüzünden terfi 
edememe hali ve şeklini yoketmiştir. Esasen bu 
kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen (memur
larımızın da kadroları mevcuttur. Yeni bir kad
ro ihdas edilmediğine göre, Kanunun gerek 
Sosyal İşler Komisyonunda, gerekse İçişleri Ko
misyonunda ve dol ay isiyle Millet Meclisinin 
kabul ettiği metin üzerinde kabul edlmesini 
saygı ile arz ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Güzey. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem arka

daşlar, intibak kanunları makable şâmil bir ter
fi sistemidir. Hakikaten mağduriyet esasına da
yanır. Fakat burada arkadaşlarımızın müdafaa 
ettiği mesele 'veyahut meseleler, ki bundan ev
vel de bâzı intibak meseleleri Senatoya gelmiş
tir, parça parça, muayyen zümrelerin intibak
larını yapma mahiyetindedir. Halbuki bunu bir 
esasa bağlamak ve bütün intibakı yapılmamış 
olan memur zümresine teşmil etmek suretiyle, 
mağdur kalmış bu şekilde memur mevcut ise, 
muhtelif Bakanlıklardaki mevcudu ne ise, on
una da teşmil etmek suretiyle bir seyyaniyet 
temin etmek lâzımgelir. Bugün bir sınıfı ele alı
yoruz, ertesi gün başka bir sınıfı ele alıyoruz. 
Bu aynı zamanda Parlâmento'nım, memur maaş
ları hakkında istikrarlı bir görüşe sahibolmadı-
ğmı ifade eder. Şimdi bir tarafta sağlık memur
larını terfi -ettirelim, intibakı olsun, fakat diğer 
tarafta hayvan sağlık memurları mevcuttur. 
Bunların da intibakını yapmak lâzıımıgelir, Bun
lar da aynı derecede müteessir olmuşlardır. 
Binaenaleyh, heyeti umum iyesini ele almak üze
re 'komisyonun teklifini kabul etmek suretiyle 
ve Hükümetin, Personel Kanununu getirmesi 
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suretiyle tou işi halletmek ve bu işin içinden 
Parlâmento olarak çıka'bilmek için ıbir prensi
be dayanarak meseleyi ıhalletmek lâzınrgelir. 

Meselelerin iböyle parça parça (halli yine di
ğerlerini mağdur eder. Bugün intibakını yaptı
ğımız sınıflardan ayrı diğer sınıflar mağdur 
.haldedirler. Diğer sınıfın mağduriyeti ve bir 
zümrenin bu refaha erişmesi meseleyi halletmez. 
Bu teklif kabul edilir ise; sıhhat memurları ve 
hemşireleri, üçer senede 'bir terfi esasını ele ala
cağız, 20 asli maaşla başlatacağız, 30 senelik hiz
met zarfında 10 terfi alacak ve 90 - 100 gibi bir 
asli maaşa gelecektir. 

Binaenaleyh, iböyle ıbir sistem devlet zihniye
tiyle ve devletin diğer memurlarının devlete olan 
inançları bakımından hayırlı değildir. Ben Büt
çe Komisyonu tasarısının kabulünü rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Buyurun Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elazığ) — Efendim, Baki 

Güzey arkadaşım herhalde izahat verdiğim 
sırada ya 'burada yoklardı, yahut dikkat sar-
fettmelk zahmetini ihtiyar etmediler. Burada 
hayvan sağlık memurları ile sağlık memur
ları arasında intibakı teşrik etmenin ımanâ 
ve lüzumunu anlıyamadım. Buyurdular ki in
tibak ımevzuubahis ise, devletin bütün daire-
lerindjki intibakları ıtoplıyalım ve yapalım. 
Şimdi bu teklifin ne parlamenter fonksiyona, 
ne de tradüsyonlara uygun bir teklif olduğu 
kanaatinde değilim. Bugün bu mesele gelmiş 
buraya, parlâmento bu meselenin üzerine eğil
mektedir. Ben kentlilerine soruyorum; sağ-
luk memurlarının maaş durumları hakkında fi
kir sahibi midirler? Katiyen değildirler. Biz 
şimdi hayvan sağlık memurlariyie, insan sağlık 
memurlarının maaşları üzerinde bir 'kıyaslama 
yapmakla uğraşmıyoruz. Bugün insan sağlığı 
hizmetinde çalışan ve gayet gayriâdilâne bir 
surette maaş alan insanların haklarını teslim et
meye çalışıyoruz. Bir hususu izah edeyim, 1945 
senesinde köy enstitüsünden çıfemış ve sağlık 
memuru mektebinden mezun olmıyan bir şahıs 
sağlık hizımetine giriyor ve bunun bugünkü ma
aşı, (1944 senesinde kabul edilen kanun dolay ı-
siyle) asıl sağlık memuru mektebinden çıkan 
memurun maaşından daha yüksektir. Çünkü, 
eski sağlık memuru okulu mezunlarının son haid-
di 40 asli maaş; bunlar bu maaşa yükselebil
mek için 38 - 40 sene çalışmışlardır. 1957 sene-
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sinde 60 asliye yükselebilme hakkını almışlar
dır. 1957 senesinden bu yana 5 sene geçmiş, bu 
müddet zarfında 40 a yükselmiş, ancak üç sene 
sonra da bir üst dereceyi alaca'ktır. (Şimdi ya
nımda liste yoktur. Okuyamıyacağım) Bunla
rın adedleri tesbit edilmiştir, yani 10 - 15'sene 
zarfında terfi etme hakkından mahrum kalmış 
sağlık memurlarının adedi 300 küsur memur' 
arasında büyük "bir yekûn tutmaktadır. 38 - 40 
sene hizmet etmelerine rağmen terfii etmekten 
mahrum kalmışlardır. Tabiatiyle mevzuatın 
aksaklığı yüzünden. 

Şimdi, biz bunlar arasında adaletsizliği dü
zeltme yolundayız. Ve İm meselenin malî port-
tesi hesaplanmıştır; birbuçuk milyon lira. 
Fakat Hazine beş kuruş masraf yap «uyacak
tır. Sağlık Bakanlığı kendi 'bütçesindeki kad
ro tasarrufundan karşıhyacaktır. Kadro da 
mevzuubaihis değildir, 1957 de verilen kadro
yu kullanmak suretiyle yapılacaktır, kadro 
talebinde bulunmıy a çaktır. Mesele bu yönden 
tetkik edilmediği takdirde. Sağlık Bakanlığı 
ve sağlık müesseseleri bünyesinde çalışan me
murlar arasında gerek menşe bakımından, ge
rekse hizmete teşvik bakımından bugün Sağ
lık Bakanlığındaki teknik personel açığını 'baş
ka suretle telâfi etmeye imkân yoktur. Baki 
Beyin ifade buyurdukları şekilde, bunun, hay
van sağlık memurlariyie hiçbir alâkası yok
tur. Bunların arasında da böyle mevzuat do-
layısiyle husule gelmiş intibakı ieabettiren 
bir husus varsa, o da getirilir, aynı süzgeç
ten geçirilir, karara varılır. Bu itibarla tek
rar rica ediyorum. Bütçe Komisyonunun sade
ce; «Hayvan sağlık memurlarını da bu işe ka
talım» esbabı mucibesiyle bunun bir alâkası ol
mamak lazımgelir. Gerek bizim Sosyal işler 
Komisyonunun, gerekse İçişleri Komisyonunun 
ittifakla kabul ettikleri tasarı üzerinde söz 
açılmasını kabul buyurun ve Bütçe Komisyo
nunun bu küçük esbabı mucibeyle ret mazba
tasını, ret buyurmanız hususunda reylerinizi 
rica ediyorum. 'Bu meselede kadro talebi bahis 
mevzuu değildir. Bütçeye tahmil edeceği bir 
yük de yoktur. 1957 senesinde kabul edilmiş 
olan ve halen Sağlık Bakanlığı bünyesinde bu
lunan kadrolar kullanılacaktır. Malî portesi 
Güzey arkadaşımızın endişe ettiği kadar bir 
yük teşkil etmiyecektir. 

- 75 — 



C. Senatosu B : 44 
BAŞKAN — Sayın Güzey. 
BAKI GÜZEY (Bursa) — Muhterem arka

daşlarım, kendilerinin izahatını dinlemediğimi 
yahut da hu mevzua vukuf olmadığımı ifade 
ettiler ve buyurdular ki ; «Biz bir adaleti te
sis etmek istiyoruz.» Yani adalet dedikleri şu: 
Enstitü mezunları 60 aslîye kadar yükselebili-
yorlar. Enstitü mezunu olmıyan asıl sağlık 
memurları ise, 40 aslide kalıyorlar... 

Eğer, hedef yalnız bu ise, o zaman şöyle 
bir kanun teklif edilebilirdi : «Sağlık okulunu 
bitirenler de 60 liraya kadar terfi edebilirler.» 
Fakat mesele bu değil. Katiyen zannedilmesin 
ki ben sağlık memurları, (hemşireler ve ebele
rin terfi ve terfihlerine aleyhtarım. Hayır, 
böyle bir şey asla yoktur, terfilerine tarafta
rım. Yalnız bu mevzuda bir prensibe varma
mızın lüzumuna kaaniim. Oelâl Beyle ayrıldı
ğımız "nokta, işte burası. Ben diyorum ki, bu 
devlete hizmet eden bütün memurların muay
yen statü içinde, muayyen prensipler dâhilin
de terfi ve terfih edilmeleri lâzımdır. Ama, 
zümre zümre, parça parça değil, parça- parça 
yaptığımız zamanlarda yine kendilerinin ileri 
sürdükleri mağdur olma noktasından, kendi
leri zaafa düşüyorlar. Günkü bunlar terfi eder
ken diğer memurlarımız- mağdur oluyor. -Bi
naenaleyh, benim ret esbabı mucibem, yalnız 
hayvan sağlık memurlarının da ve yahut da 
diğer teknisyenlerin de kanunlarının getiril
mesi noktasından değil, prensipte hataya düş
tüğümüzden, terfi noktasından, muayyen bir 
zümreyi terfi yoluna gitmemiz noktasından ay
rılıyoruz. 

Binaenaleyh, Devlet işlerinin hallinde mut
laka bir prensibe varılmalı ve bu prensip için
de meseleler halledilmelidir. Yoksa, bıtgün te
sadüfen bu gelmiş, bunu kabul edelim demek, 
ertesi gün başka bir mesele gelmiş bu defa da 
onu kabul etmek devletin babalık vasfına ya
kışacak bir husus değildir. Onun İçin, Devlet 
Pcr-sonel. Kanunu acilen ele alınmalı ve kısa 
zamanda halledilmelidir. Aksi takdirde mese
lelerin içinden çıkamıyacağız. 

BAŞKAN — Sayın Türker. 
MASAN ALİ TÜRKER (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, görüşül
mesi arzu edilen kanunun şümulüne giren beşe
ri sağlık memurları ile hayvan sağlık memurla
rının biraz münasebeti olmasından bir anlaş-
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mazlık çıkıyor zannederim. Bendeniz, hayvan 
sağlık memurlarının da terfi ve tefeyyüzünü 
candan arzu ederim, fakat bu kanunla onların 
bir münasebeti yoktur, kanaatindeyim. Sebebi
ne gelince bu kanunun getirilmesiııin sebebi, 
aynı personelin iki mektep mezunları arasında
ki farkı ortadan kaldırmaktır. Halbuki hayvan 
sağlık memurları arasında böyle bir fark yok
tur. Aynı mektepten mezun olmuş insanlardır. 
Hayvan sağlık memuru okulundan mezundur
lar. 

Yani aynı statü dâhilinde tek bir okuldaşı 
mezundurlar. Baki Güzey arkadaşımın ileri sür
düğü hayvan sağlık memurları mevzuu, bu ka
nunda derpiş edilen hususlarla değil, biraz ev
vel ifade ettiğini kadrosuzluk' yüzünden terfi 
edemiyen memurlar sınıfına girer. Hayvan sağ
lık memurları içinde terfi edemiyenler doğru
dan doğruya kadrosuzluk yüzünden terfi ede-
miyeıılerdir. Bu kanunda derpiş edilen husus
larla alâkası yoktur. İlerde, evet hepimiz arzu 
ediyoruz, personel kanunu gelsin ve bütün Tür
kiye'deki memurların haklarını versin. Bu iti
barla, peyderpey kanunlarla meşgul olmasın. 
Bunu çok arzu ediyoruz. Fakat bugün imkân ol
madığına göre, en fazla mağdur sınıflardan baş
lamak suretiyle, hiçolmazsa bir miktarının mağ
duriyetini bir nebze azaltmak da âdil bir hare
ket olacaktır. İlerde ayrıca mağdur bir sınıfın 
da durumu getirilebilir. Bu kanun ile münase
beti olmıyan hayvan sağlık memurlarının da 
kadrosuzluk yüzünden terfi edemedikleri bir 
vakıadır. Bunun için de huzurunuza bir kanun 
getirilecektir. Biraz evvel bahsedilen ;> üst de
rece kanunu kabul edilirse, hayvan sağlık me
murlarının durumu da kendiliğinden halledile
cektir. Onun için bu kanunun lehinde bulundu
ğumu arz etmek isterim. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN' Sayın Baki Güzey. 
Yalnız, bu konuşmalar düello mahiyetinde 

olmazsa çok iyi olur. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) -•••- Muhterem Reis, 

mesele bir düello mahiyetinde değildir. Özür di
lerim, birkaç defa huzurunuza çıktım, sizi yor
dum. Ben hayvan sağlık memurları esbabı ımı-
cibesiyle. Bütçe Komisyonunun kararının tas-
vibedilmesini istemiş değilim. Söz arasında on--
lan da. bahis konusu ettim. Asıl mesele, adalet 
prensibinin bütün memurlar üzerinde tatbik 
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edilmesidir. Bunun içindir ki, Personel Kanunu 
üzerinde duruyorum. Hakikaten, burada, arka
daşların haklı oldukları bir nokta nıevcudolabi-
lir. O zaman ben de kendilerine iştirak edebili
rim. Şayet personel kanunu geliniyor ve gelmi-
yeeek ııoktai nazarında iseler, hakikaten hep
sinin olmasa bile bir tanesinin terfi edebilmesi 
mümkün olabilir, buna taraftar olabilirim. Ve 
arz edeyim, sıhhat memurlarının, hemşirelerin, 
ebelerin terfi etmelerinin aleyhindi1 değilim. 
Aleyhinde olmama zaten imkân yok. Ama. bü
tün memurlarımızı aynı şekilde düşünerek per
sonel kanununun tacilini Hükümetten istiyelim 
ve hakikaten Maliye Bakanına burada düşecek 
söz vardır. Ve bunu getirmedikleri müddetçe 
bütçeye böyle parça parça külfetlerle Personel 
Kanununa göre hazırlanmamış bir bütçe ile kar
şı karşıya kalacaktır. 

Çünkü, Personel Kanununa göre bütçe ha
zırlanırsa, o zaman denk olabilir. Personel Ka
nununa göre yapmaz, bugünkü maaş kanunla
rına göre yapmaz, muhtelif sınıflar için ayrıca 
hususi kanun çıkaracak olursak, pek tabiîdir ki, 
yarın bir gün birçok acık meydana gelir. Ben 
işe prensip noktasından muhalifim. Yoksa, ne 
insan sağlık ine m urlarının terfihlerine muhale
fet etmiyorum. Hattâ, dediğim gibi, yalnız bun
ların maaşlarının değil, iki sınıf arasındaki far
kın da kaldırılmasını istiyorum, Bu okuldan çı
kanlara, 60, 70, hattâ 80 liralık kadro verilebi
lir. Hepsinde bu kadar fark vardır. Ama, bura
ya girdiğimiz takdirde, hizmetlerine göre inti
baklarının hesaplanması gerekir, o zaman da in
tibak cetvelleri ortaya çıkar. 100 lira, 125 lira
ya kadar asli maaşları yükselenler olacaktır. 
Böyle' bir duruma düşecektir. Bu sebeple bunun 
alt tavanı ile üst tavanını tesbit etmek de bizim 
vazifemizdir. , 

Bunu arz ederim. Hürmetlerim. 
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RtFAT ÖZTÜRKClNE (istanbul) — Muh

terem arkadaşlarım, gene. burada bir anlasama-
mazlık oluyor. Nedense arkadaşım, geçen sene 
de böyle bir zühule düşmüştü.. 4598 sayılı Kanu
nun demin yüksek tensiplerinize sunulan 3 üst 
dereceye terfi meselesinden bu sağlık memurları 
istifade edemiyor. Bunların kadroları mevcut
tur. Bu kanun bugün çıkacak, yarın çıkacak diye 
bekleniyordu. Fakat takipsizlik yüzünden bugü
ne kadar kanuniyet iktisabedememiştir. Yeni bir 
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kadro ihdasına lüzum yoktur. Terfileri libero 
edildikten sonra bunlar otomatikman kad
rolara geçeceklerdir. Halbuki, hayvan sağlık 
memurlarının durumu böyle değildir. Bunlar 
muntazaman terfi etmektedirler. Yalnız, bun
lar kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyorlar. O 
zaman, 2 - 3 üst derece kabul edildiği takdirde 
hayvan sağlık memurları gibi diğer bütün 
devlet memurlarına da kadrosuzluk yüzünden 
terfi edemiyenlere hak tanıyacaktır. B,u kanun
da böylo bir kadrosuzluk mevzuu da yoktur, 
çünkü kadrosu vardır, yalnız bu kadrolara inti
bak mevzuubahistir. 4598 sayılı Kanuna göre 
bir üst derece, vermek suretiyle yükseltme şekli 
vardır. Durumu saygı ile arz ederim. (Bravo 
»esleri, alkışlar.) 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşarıma bir 
noktayı hatırlatmak isterim. Elimizde son de
rece mühim, (Bu da mühim, sesleri) bu da mü
him, büçe ile ilgii oduğu için, 10 gün içinde 
çıkarmak mecburiyetinde olduğumuz çok mühim 
kanun tasarıları vardır. Şunu söyliyeyim; eğer 
benim dediğim olacak diye, bir arkadaşımız 
üç dört kere kürsüye çıkmak suretiyle Mecli
sin faaliyetini aksatırsa, bu işler bitirilemez. 
Müzakereleri zorlama hakkına sahip değiliz. Bu 
durumda kendilerinden rica edeceğim. 

Buyurun Sayın Otan, 
HÜSEYİN OTAN (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlarım, burada, Baki Oüzey arkadaşımızla 
diğer arkadaşların karşılıklı olarak yaptıkları 
münakaşalara ben de bir iki kelime ile iştirak 
etmek istiyorum. Baki Güzey arkadaşımız, kad
roda geri kalmış olan ve hakikaten Sağlık Mek
tebinden mezun olan arkadaşların bu geri 
kalma müddetindeki maaş durumlarını telâfi » 
etmek maksadiyle bir üst derece teklif edilip 
kabul edilmesi daha iyidir, diyor. Zaten bu ka
nun, bunu temin etmek için gelmiştir. Bu 
şümullü bir kanun değildir. Aslında 800 kü
sur sağlık memuru, ebe ve hemşireyi istihdaf 
eden bir kanundur ve arkadaşların da ifade et
tiği gibi, bu, 1955 ten beri Sağlık Vekâleti 
kadrolarında mevcudolan bir şeydir. Ve hiçbir 
Kaman bütçeyo bir külfet tahmil etmiyecektir. 
Sağlık Vekili arkadaşım buradadır, bunu, sayın 
senatör arkadaşlarıma izahını rica edeceğim. 
Kendileri bu hususta daha vazıh bir şekilde 
ve sizleri ikna edecek bir şekilde konuşacaklar
dır, bunu ümidederim. Hürmetlerimle. 
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KÂZİM YURDAKUL (Sakarya) — Efen

dini, dalıa evvel .arz ettim, Biz, bütçedeki titiz
lik dolayısivle ve umumi personel dolayısiyle 
muhaliftik, Şimdi, a.rkadaşların konulmalardan 
sonra varacakarı kararara uyacağız. 

BAŞKAN — Sayın Sağık Bakanı. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA

KANI YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır Mil
letvekili) — Bu mevzuda söyliyecek bir şeyi
miz yok. 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez 

ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel idare 
vo belediye teşkilâtında çalışan sağlık me
muru, hemşire; ve ebelerin maaş intibak dere
celeri hakkındaki kanım teklifinin Millet Mecx 
lisince kabul olunan metni ve Sosyal İşler Ko
misyonumuzun raporunun öncelik ve ivedilikle 
konuşulmasını saygı ile dilerim. 

Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı 

Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Sayın Celâl Ertuğ'uıî teklifi 
ile, Millet Mecisincc kabul edilen metin ile, 
Sosyal İşler Komisyonunun metni tamamiyle 
birbirlerinin aynıdır. Yalnız, Bütçe Komisyo
nunun metni ayrı. Arkadaşımızın teklifi kabul 
edilirse, Bütçe Komisyonunun teklifi reddedili
yor, demektir. Rapor reddedilirse, tabi atiyle 
bunlardan biri müzakere edilecektir. Eğer tak
rir reddedilirse, o zaman Bütçe Komisyonunun 
raporu kabul edilecek, teklif reddedilmiş olacak-
tirij Yani kanunun reddi hakkındaki karar ka
bul edilirse o zaman kanun müzakere edilemi-
yeeektir. İkisi de aynı mahiyette olduğu için 
Bütçe Komisyonu raporunu oyunuza sunaca
ğım. (Diğerlerini oya koyun, sesleri.) 

Peki efendim. Aynı mahiyettedir. Celâl 
Ertuğ'un takririni okutup oyunuza sunaca
ğım. Bu takrir kabul, edilirse, kanunun, müza
keresi kabul edilmiş ve Bütçe Komisyonunun 
raporu reddedilmiş olacaktır. 

(Sosyal tşler Komisyonu Başkanı Celâl Er
tuğ'un önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN ~— Takriri oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
(Mİ i I misti. 

Kanunun müzakeresine, geçiyoruz. İvedilikle 
müzakeresi daha evvel kabul edilmişti. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edimiştir. 

Millet Meclisinin kabul etliği metin üzerinde 
müzakere ediyoruz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez ve 
taşra teşkilâtı ve müesseseleriyle özel idare ve 
belediyeler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, 
mehşire ve ebelerin maaş intibak dereceleri 

hakkında Kanun 

MADDE 1..— Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte iSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı teşkilât ve müesseselerle özel idari; ve be
lediye teşkilât ve müesseselerinde sağlık memu
ru, lıenışire ve ebe kadrolarından maaş alanlar
la, sağlık {memurluğundan gelerek Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâ
tında her (hangi bir vazifede çalışmakta «lan 
diplomalı ve diplomasız «ağlık memurları ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı meslek okul
larında kültür dersleri öğretmenlerinden; 

A) 19-42 yılında ve dalha önceki yıllarda 
mesleko girmiş olup da, yukarıda bildirilen te
şekküllerde asgari 15 yıl çalışmış olmak sartiyle, 
bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihinde al
makta oldukları 800 liradan aşağı olan öğret
menlerin maaşları 800 liraya; maaşları 700 li
radan aşağı olan diplomalı sağlık memurları, 
diplomalı hemşireler ve diplomalı «belerin ay
lıkları 700 liraya; diplomasız sağlık memurları 
ve diplomasız olup halen hemşire yardımcısı 
unvaniyle çalıştırılanlardan maaşları 500 lira
dan aşağı olanların maaşları 500 liraya çıkarı
lır. 

B) 1942 yılında ve daha önce mesleke gir
miş olup da (A) bendi gereğince maaşları yük
seltilenlerle bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 
700 veya 800 lira veyahut daha fazla maaş al
makta olan öğretmenler, diplomalı sağlık memur-
la.rı, diplomalı hemşireler ve diplomalı ebelerle 
500 lira veyahut daha fazla maaş almakta bu
lunan diplomasız sağlık memurları ve hemşire 
yardımcılarının 1942 ve daha. önceki yıllarda 
meslekte geçen hizmet müddetlerinin üçte ikisi
nin her üç yılı İçin (A) bendine tevfikan artı
rılan 500, 700 ve 800 liralık maaşlarına veya. 
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kanunun yürürlüğe girdiği tarihte .almakta ol
dukları maaş .derecelerine birer derece ilâve edi
lerek maaşları yükseltilir. 

C) (A) ve (B) bentlerine göre yapılacak 
yükseltmeler 4598 sayılı Kanuna göre verilecek 
iki üst derece farklariyle dahi öğretmenlerde 
1 250; diplomalı sağlık memurlariyle diplomalı 
(hemşire ve diplomalı ebelerde 1 100, diploma
sız sağlık memurlariyle 'hemşire yardımcılarında 
700 lirayı aşamaz. 

D) Bu kanunla yapılan intibak neticesinde 
maaşları yükseltilenlerin, intibaktan önce al
makta oldukları maaş derecesinde ıgeçen müd
detleri .intibaktan sonra girecekleri maaş dere
cesindeki terfi müddetlerinde (hesaba katılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında «üz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci .maddedeki esaslara 
göre yapılacak yükseltmeler, usulü dairesinde 
tesbit edilmiş veya icabında yeniden tesbit olu
nacak tezkiye^ ve başarı esaslarına dayanır. Bu 
kanuna göre yapılacak maaş yükseltmelerinde 
'başarım geçtiği, usulüne göre, tesbit 'edilen 
yıllar nazara alınmaz. 

Durumu tesbit edilememiş olan hizmet yıl
ları başarılı geçmiş sayılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — özel idarelerle bele
diyeler 'bu kanunun yayımını takibeden malî yıl 
başında gerekli kadroları almaya mecburdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir . 

GEÇİCİ MADDE 2. — Halen hemşire yar
dımcısı unvaniyle çalıştırılmakta olup, 1942 ta
rihinden önce, üçüncü sınıf hemşire olarak tâ
yinleri yapılanların intibakında 450 ve 500 li
ralık llıemşire kadrolarından istifade edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmişit ir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunda yazılı 
vasıfları haiz olup da umumi veya mülhak büt
çeli idarelerle İktisadi Devlet Teşekküllerine 
bağlı müesseselerde sağlık memurluğu, (hemşire
lik ve ebelik yapanlardan kanunun yayımı tari
hinden .sonra Sağlık ve ıSasyal Yardım Bakan-
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lığı ile özel idareler ve belediyeler teşkilâtında 
sağlık memurluğu, hemşirelik, ebelik veya öğ
retmenlik alacak olanlar da bu kanun 'hükümle
rinden faydalanırlar . 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 4. — Bu kanundan 
faydalanmak suretiyle maaş dereceleri yükselti
lenler, (haklarında 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanunu hükümleri tatbiki icabedenler hairiç) 
asgari (5) yıl hizmet görmeden (Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı ile özel idare ve belediye
ler teşkilât ve müesseselerinden ayrılarak baş
ka yerlerde vazife aldıkları takdirde kıdem ve 
derecelerinden kazandıkları kıdem ve dereceler 
indirilir. -

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.... Kabul etmiyen
ler... Kanun kabul edilmiştir. 

3. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
uçucularına verilecek uçuş tazminatı hakkında
ki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi îşler ve Bütçe Komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/278; C. Senatosu 1/170) (S. Sa
yısı: 69) [Dağıtma tarihi: 12. 2. 1963] 

BAŞKAN — Bakanlık bütçesi görüşüldüğü 
için Bakan şu anda Mecliste bulunmaktadır. 
Onun için bunu geçiyoruz. 

Saat: 18,00 de tatil edilmesine dair bir tek
lif geldi, ama, aldığımız karar üzerine müzake
reye devam ediyoruz. Gündemin 3 ncü madde
sine geçiyoruz. 

-i. — Servet beyannamelerinin iadesi ve ye
ni servet beyannameleri alınması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
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(M. Meclisi: 1/266, 2/109, 2/113, 2/121; C. S e- I 
•natosu 1/138) (S. Sayısı: 70) (1) 

'BAŞKAN — Metin 'müzakere edilecektir. 
Metnin ivedilikle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Heyet umıımiyesi üzerinde söz ist iyen? Bu
yurun İzzet Gener . 

İZZET GENER (Niğde) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Maliye teşkilâtınca 'mükellef, kendisinden 
her çareye başvurularak âzami varidat elde edil
mesi istenen bir vergi kaçakçısıdır. 

Bu telâkki ve görüşe 'mukabil olarak da mü- I 
kellef, Maliyeyi daima 'tek taraflı düşünen ve 
buna göre hareket eden, sadece almayı isti yen, 
mükellef haklarını ancak kazai mercilerin tama
mı tarafından kati bir şekilde tesbit edildikten 
sonra istemiyerek veren bir mekanizmadır. Bun
dan sakınmak ve korunmak lâzımdır. I 

Her iki taraftan bu acılardan tekevvün eden I 
görüşleri, karşılıklı münasebetlerde bir ahenk I 
tesis edilmesine imkân vermemektedir. Maliye I 
ile mükellef devamlı bir mücadele halinde- karşı 
karşıya bulunmaktadır. Vergi tatbikatının hiç
bir ışikâyete ve sızlanmaya meydan vermeden I 
yapılması çok güçtür. Vergi ödemek mükellef I 
bakımından bir külfettir. Bundan mümkün ol
duğu kadar kaçınmaya çalışmak psikolojik bir 
vakıadır. Bu alışveriş 'birbirine tamamen zıt I 
••menfaatler çerçevesinde cereyan etmektedir. Fa- I 
kat bu münasebetlerin karşılıklı ve muayyen j 
bir ahenk ve düzen içinde cereyan etmesinde 
her iki tarafın da menfaatleri vardır. Bu mü
nasebetlerin böyle bir düzene sokulması her I 
iki tarafın da yararına olacaktır. 

Bu düzenin tesis ve temini için de, bir taraf- I 
tan Maliyenin mükelleflerine iyi bir gözle bak- I 
ması, aiksi sabit oluncaya kadar (bunlara inan
ması, diğer taraftan da, mükelleflerin bu ver- I 
giyi vermenin bir vatani hizmet ve borç olduğu- I 
na ve kendisine hiçbir veçhile haksız ve kanun- I 
suz bir muamele yapılmadığına ve yapılamıya- I 
çağma kanaat getirmesi lâzımdır. 

Vergi sisteminin iyi ve salim bir yoldan iş- I 
lemesi, Maliye ite mükellefler arasında karşı- I 
lıklı anlayış, saygı ve iş birliğinin kurulma-
siyle gerçekleşebilir. I 

(1) 70 S. Sayılı basmaı/azı tutanağın sonun- I 
dadır. I 
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I Vergi ödeme gücü aynı olan mükelleflerin 

fiilî vergi yükleri «birbirinden çok farklıdır. 
I Türkiyemizde durum bu merkezdedir. 

Memleketimizde bâzı mükellefler hiç vergi 
ödememekte, bir «kısmı mükellefler de çok 
ağır bir vergi yükü altında ezilmektedir. Buna 
müessir olan sebepler arasında vergi tekniğinin 
kabalığı, çeşitli istisnalar ve muafiyetler, 'ağır 
vergi nisbetleri vardır. 

Millî gelirin yarısına yakın bir kısmını elde 
eden büyük ziraat ve esnaf sektörlerinin mü
kellefiyet hududu dışında 'bırakılması, bu sa
hada faaliyet gösterenlerin, yalnız vasıtalı ver-

I giler voliyle, çok hafif bir vergi yüküne tabi 
I tutulmaları, vergi varidatının büyük yükünün 

diğer sektörlere yükleumesi vergi eşitliği pren
sibini bozmaktadır. Bundan başka, vergili sek-

I törler içinde de, ferdi mükelleflerin ferdi yü
kü, bunların gerçek ödeme (kabiliyetlerine uy
gun bir şekilde dağıtılamamaktadır. Bu aykırı 

I netice, kısmen vergi tekniğindeki genlik ve 
mevzuattaki aksaklıktan ileri gelmektedir. Ka
nunlarımızda, görünür kıymetlere, kolaylıkla, 
kavranabilir, gelir ve servetlere yüklenmeye 
gösterilen temayül bu haksız neticeyi doğur-

I maktadır. 
Vergi kaçırmanın başlıca iki sebebi vardır. 
1. Vergi tekniğinin iptidailiği, vergileme-

I ııin umumi olmaması neticesinde oto - kontrol 
mekanizmasının işliyememesi, 

I 2. Maliye teşkilâtının yetersizliği ve ıııükcl-
I lef ahlâkııım. yüksek seviyede olmamasıdır. 
I Vergi sistemimizi bu basitlikten ve iptidai-
I likten kurtarmadıkça, mükelleflere ait servet-
I lerin tâyin ve tesbitinde hakiki usulleri kaibul 
I ve tatbik etmedikçe. Maliye teşkilâtı bu saha-
I da mütehassıs, doğru, dürüst elemanlarla tak-
I viye edilmedikçe vergi kaçakçılığının önüne 
t geçilmesine imkân yoktur. 
I I Umu, mükelleflerin servet beyanlarına bağ-
I lamak ve neticeye bu yoldan ulaşmaya çalışmak 
I kanaatimizce hayaldir. Biraz evvel izah etti-
I ğim sebepler ve mükelleflerin psikolojik dıı-
I rnmları bu yoldan bir neticeye ulaşmayı muhal 
I kılmaktadır. 
I (iayrimüsait bir zemin ve zaman içinde aJııı-
I mış olan servet beyannamelerinin mükelleflere 
I iadesi yerindedir ve isabetlidir. Fa'kat aynı za-
I manda yeniden bir servet beyanına tabi tııtııl-
I masında isabet yoktur. 
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Bu nal aynı fasit daire içinde kalmak elemek

tir. Bu mekanizma mükellefe telkin etmek is
tediğimiz emniyet, itimat ve huzuru vermek
ten uzaktır. 

Hükümet bu tasan ile psikolojik sebeplerle 
iş hayatımızda çok menfî tepkiler yaratan ser
vet 'beyannamelerini teki'ar almak üzere iadeyi 
derpiş etmektedir. 

Servet beyannamelerinin iadesiyle beraber 
mükelleflerin yeniden 'bir beyana davet edilme
si bizi maksada, ve gayeye ulaştıramaz. Bu be
yannameler, memlekette güven ve istikrar tama
men teessüs etmeden geri istenin emelidir. Çün
kü gerçek servetlerin beyannamelere yazılma
sına mâni olan sebepler bugün tamanıiyle orta
dan kalkmış değildir. Bu sebeple evvelce alın
mış olan servet «beyannamelerinin iade edilme
si ve memlekette tam güven, huzur ve istikra
rın teessüs ettiği bir zamanda yeniden bir ser
vet beyannamelerinin alınacağına dair değişik
lik yapılmak üzere tasarının komisyona geri-
verikııesi yerinde olacaktır. Bu hususta bir 
önerge sunuyorum. Yüce Heyetinizce kabul 
ve tasvip buyurulmasmı rica ederim. 

BAŞKAN — 'Söz Sayın Yurdakul arkada
şımızındır. 

Arkadaşlar, yalnız bir hususu arz etmek 
mecburiyetindeyim, gündeme aldığımız vergi 
kanunlarının 'bu gece müzakeresini yapacak
sak, (Yarın sabah saat 10 da yapalım sesleri) 
efendim, bugün sabah saat 10 da kimse (gelme
di, yarın sabah diyen arkadaşlardan bilhassa 
rica ediyorum, lütfen teşrif etsinler. Buyurun 
Sayın Yurdakul. 

KÂZDI YURDAKUL (Sakarya) — (Jok de
ğerli arkadaşlarım, servet beyannamesi hak
kında muhtelif vesilelerle ve muhtelif zaman
larda partimizin noktai nazarını Muhterem Se
natoya arz etmiştik. 

Şimdi bu hususta.ki kanun münasebetiyle, 
tekrar 'noktai nazarımızı arz etmekten büyük 
bir haz duyacağız. 

BAŞKAN — Sayın Yurdakul, parti adına 
konuşuyorsunuz değil mi? (Komisyon adına 
sesleri) Efendim, kendileri komisyonda muha
lif kalmışlardı da. Belki de Grup adına konu
şuyorlardır. 

KÂZIM YUHDAKUL (Devamla) — Müh-
.terem arkadaşlarını, servet beyannamelerinin 
.alınmasının bendeniz zamana uygun olmadığı 
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mülâhazasiyle artık herkesin malûmu olan nok
talara temas etmek istemiyorum. <Bu hepinizin 
malûmu olan ve tekrarına lüzumu olmıyan hu
suslardandır. Bendeniz daha ziyade ısrarla 
üzerinde dural an oto kontrol gi'bi birtakım id
dialar üzerinde durmayı muafıık buluyorum. 
Maliye Vekâleti bu servet beyannameleri üze
rinde ısrar ederken daima ve daima bu (beyan
namelerini oto - kontrolü temin eder iddiasında
dır. ıBiz ise daima aksi tezi müdafaa ettik. 
Evvelâ muhterem arkadaşlarım, oto - kontro
lün temin edilebilmesi için, bu beyannamelerin, 
bütün mükellefe yaygın hale sokulması lâzım
dır. Eğer yaygın halde değilse, yayılmadığı sa-
'halarda daima bir kayıp, daima o tarafa doğ
ru kaçmalar mevcudolacaktır. Bu, sebeplerden 
birisidir. 

Ayrıca foto - kontrol nasıl temin edilecektir. 
Oto - kontrolü temin etmek, bu seneki servet 
beyannameleri alınacak, ondan sonraki beyan
namelerle, bir sene evvelki beyannameler bir
leştirilerek bu üc 'beyanname tetkik edildikten 
sonra bir neticeye varılacaktır. Bugün itiraf 
etmek lâzımdır ki, Maliye Vekâleti elinde mev
cut bulunan beyannameleri tetkik edememek
tedirler. Tetkik edemediğine göre dolayısiyle 
üç misli ağır bir mükellefiyetin altına girmek
tedir. 

Oto - kontrolü temin edecek bir dairenin ku
rulmasının ne derece müspet bir netice verece
ğini 'Muhterem Heyetinizin idraklerine bırakı
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim iddialarımız
dan bir tanesi de, bu 'hiçbir memlekette oto -
kontrolü temin etmek maksadiyle şimdiye ka
dar görülmemiş olan 'bir sistemdir. Bunun el
bette ki, bir sebebi vardır. Şimdi arz ettiğim 
birkaç memlekette servet vergisi 'mânasına bu 
vergi usulü i'hdas edilmiştir. 'Bunum haricinde 
bize başka 'bir memleket gösteremezsiniz ki, 
münhasıran oto - kontrolü temin etmek maksa
diyle bu beyannameler i'hdas edilmiş >olsıın. 
Servet beyannamesi alınan memleketlerden İs
veç. Danimarka, Holânda gibi memleketlerde 
servet vergisi dolayısiyle, İngiltere'de, gelirle
rin envanterinin yapılması münasebetiyle bir 
liste alınmakta. Fransa'da, İspanya'da hiç yok. 
İsviçre'de muhtelif kantonlar içinde yalnız üç 
kantonda servet vergisi alındığından dolayı bu 
beyanname alınmakta. Lüksemburg'da keza 
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servet vergisi münasebetiyle alınmakta. Alman- J 
ya'da servet vergisi alındığı için- beyanname 
alınmaktadır. .Bunun Iharicinde oto - kontrolü 
temin etmek maksadiyle hiçbir memlekette bu 
beyannameler alınmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, maliye uzmanlarının 
kifayetsizliğinden bahsedildi. Fakat şu hususu 
ifade etmek lâzımgelir ki, Maliye uzmanları 
çok iyi elemanlarıdır, yetişmiş elemanlardır. 
Bu uzmanlar o kadar etrafa yayılmışlardır ki, 
her yeni teşkilât, bilhassa son zamanlarda ku
rulmuş olam Devlet Plânlama Teşkilâtı bu mev
zu ile ilgili elemanları bulamaması sebebiyle 
daima hesap uzmanı istemekte, dolayılsiyle bu 
beyannamelerin tetkikine imkân bırakıl ma mak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz, bizim 
Medeni (Kanunumuzda şahsın hukukuna taal
lûk eden, eivlilikte karı - kocanın mallarını ayı
ran bir müessese vardır. Karı - kocasının ma-
lından, koca da karısının malından sorumlu de
ğildir. Bu servet beyannamesi münasebetiyle ko
ca karısının mevcut malına el uzatmakta, onu 
'beyanname dışı brakmak istemektedir ve bu 
münasebetle eminiz ki, birçok ailelerde aile ge
çimsizlikleri meydana 'getirmektedir. Basit gibi 
görünen bu hususu da 'bir cemiyet derdi 'ola
rak mütalâa etmekte nuîtlaka lüzum vardır. 

Sayın iarkadaşlarım, bizim eski Saym Mali- | 
ye Vekilimiz Şefik inan Beyefendi, bu beyan- i 
nameler alındıktan sonra vergi gelirlerinde mü- 1 
him miktarlarda artışlar olmuştur diye buyur- i 
muşlardı, geçen seneki beyanlarında. Ye hu mü- | 
nasebetle verdiği beyanda da matrahları zik
retmişti. 

Halbuki verdiği rakamlar onun tezini değil, 
aksi tezi müdafaa eder bir netice vermiştir. Arz j 
edeyim -efendim; Sayın sabık Maliye Vekilimiz ! 
demişti k i ; bu beyannameler alındıktan sonra i 
verigi matrahlarında muazzam Ibir artış olmuştur, j 
Hayır efendim. Artış, maalesef normal artışla- ; 
rıtı çok altında ve diğer ibir tabirle düşüklük j 
göstermektedir. Bu 19160 senesindeki matrah- j 
lar 1959 senesi beyannamelerinden, 19'Gl sene- : 
sinin matrahları ise 1960 senesi -beyannameleri- ' 
ııiıı neticesine göre hazırlanır, Sayın sabık 'Ma- • 
üye Vekilinin verdiği rakamlar 1959 senesin- ı 
de 2 milyar 655 milyon liradır, bu kendi be- j 
yanlarıdır. 1960 senesinde 4 milyar 178 mil- i 
yon liralık bir artış olacağı ifade edilmektedir. / 

— 82 
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.1.96.1 ve 1982 seneleri beyannameleri bize gös
teriyor ki, 4 milyar 245 milyion liralık bir mat
rah var. Biliyorsunuz, l'9(60 senesinde servet 
beyannamesi mevcııdolmadığı için kazançların 
ibir sene evvelkine nishetle matrahlar '% 5ü ye 
yakın bir nis'bet dâhilinde yükselmiştir. On
dan 'sonraki senelerde % 15 nisbetinde bir ar
tış olması lâzımgelirdi. 1962 senesinde artış 
miktarı 67 milyon gibi nıikroskopik ve normal 
artışları hi'ç/bir zaman karşılamayan bir seviye
ye varabilmiştir. Bu seneki 'Gelir Vergisinin, 
'beyannameli mükelleflerin tahsilatında hangi 
rakamlar civarında olduğunu, hütçe münase
betiyle görmüş oldunuz. Bütün bu hususların 
Gelir Vergisi artışında müspet bir tesiri olma
dığının açık bir delili olması iktiza eder. 

Değerli arkadaşlarım, bunun kredi üzerine 
müessir olduğunu, para üzerine müessir oldu
ğunu ve paranın piyasadan kaçırıldığını da 
söylemiştik. Bunun hakkında da iSayın Maliye 
vekillerinin birçok izahatları vardır. Yalnız, 
verdiğimiz rakamlarla, çok istirham ederim, bir 
kıyaslama yapmak, için 1960 dan !bu yana emis
yon miktarındaki artışı da nazarı dikkate al
manız, onu da göz Önünde tutmanız iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlarını, 1955 ten 'bu yana 
umumi mevduat hareketleri, yine Ibu rakamla
rın, bazen biz rakamlarda hata ediyloruz, 'o za
man da bizi bilgisizlikle itihaım ediyorlar, bu 
itibarla özür dilerim, zaman zaman mehaz ola
rak söylemek lâzımgeliyor; 'bariz hatalar ya
parsam Maliye Vekili 'beni bağışlasın, umumi 
mevduata ait rakamlar, gerekçeden alınmıştır. 
Umumi yekûn 195(5 senesinde 3 milyar 630 mil
yon liradan başlıyarak, değişe değişe 1960 se
nesinde 'bu miktar 7 milyar 971 milyon, 1961 
senesinde 7 milyar 940 milyon lira. Bu seneki 
rakam malûm. Şimdi bu seyri takibederek 
mevduat miktarındaki artış, mevduat 'mikta
rındaki artış seyri muhtelif senelerde •% 10 ilâ 
% 20 arasında değişmektedir. Fakat servet 
beyannamesinin ihdas edildiği sene maalesef 
hiçlbir mevduat artışı mevcut değildir. Mev
duatta 'bir artış olmadığına göre, emisyon mik
tarının da fazlalaştığını nazara alırsanız, 'bir 
gerileme olduğu neticesine varmak kolaylıkla 
mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar, vergi ziyamın önlen
mesi bakımından hu tedbirlerin alındığı ibeyaıı 



G. Senatosu B ; 44 
buyruldu. Dünyanın 'her tarafında vengi ziyaı 
vardır. Gemiye1! içerisinde namuslu insanlar ol
makla beraber, herkesi yüzde yüz namuslu te
lâkki etmiye imkân yoktur. Ama 'bu vergi zi
yamın, bizde verigi yükü azdır demek sure
tiyle izalhma kalkılması ve verginin bu yüzden 
son çıkarılan kanunlarda olduğu gibi yükletil-
m'eye çalışılması doğru değildir. IBu hususlar
da bir mukayese yapmama müsaadelerinizi ri-
ea. ederim. Vergi yükünün, dış memleketlerle 
mulkayesesini temin için, münhasıran millî .geli
rin nazarı itibara alınması ve beri taraftan da 
bunun vergi tahsil rakamlariyle karşılaştırıl
ması ve bundan Ibir nisbet çıkarılması hususu 
bizi salim bir neticeye götürmez. Çünkü her 
sektörde vergi mükellefi kimdir? Evvelâ bunu 
nazarı itibara .almak lâzımdır. İBu Türkiye'de 
yüzde 48 e yakındır. Türk 'halkının yüzde 48 i 
ve millî servetin yüzde 48 « yakın bir ımik'tarı 
evvelâ verigi ımevzuunun dışındadır. Bu raka
mı !bir tarafa çıkarınız, diğer sektörlerde, in
şaat sektörünün millî /gelire nisbeti yüzde 8 ü, 
İki bunun bir kısmı ulaştırma, malî 'müesseseler 
ve mesken (gelirleri diye Devlet hizmetinde 
mühim 'bir kısmının vergiyle alâkası olmadığı 
ve diğer taraftan mevzuları içerisinde birçok 
kategorinin de muafiyet hududu içerisinde ol
duğunu hesa'ba katarsak, bendenizin bulduğum 
netice yüzde 65 miktarı bu vergiden muaf lol-
mıyan sektörlerdir. Binaenaleyh, nisbeti he-
sabederken bu sektörleri de nazarı dikkate alır
sak eUbette normal 'bir netice 'bulmaya imkân 
hâsıl olmaz. Bu suretle geriye kalır yüzde '35 i. 
(Bu yüzde 35 in içinde Devlete ait bir kısım iş
ler vardır 'ki, Ibunları da bu yüzde '3'5 in içinde 
mütalâa emezsindz, verigi mevzuunun dışında
dır. 'Ve yine verigi muafiyetlerinin hudutları 
itibariyle de bu nisbet düşmektedir . Hulasa 
edilirse muhterem arkadaşlarım, bizde millî ge
lir dile vergi yükünün hesahı için tahsil edilen 
verigiyi karşılaştırırsak, bu rakam hakikaten 
korkunç denecek 'bir seviyeye yükselmiş olur. 
Eğer Sayın Maliye Vekilimiz bu izahlarımızın 
çerçevesi, hudu'tları içinde, yani muafiyet ve 
vergi mevzuu dışında 'bulunan sektörleri bir ta
rafa atmak suretiyle, Türkiye'de verigi yükü
nün ne 'olduğunu şu kürsüden bize 'beyan eder
se ve bu rakamların duş memlefke'tteki rakam
lardan çok aşağı olduğunu söyleme imkânına 
salhib olurlarsa 'ben, kendisini huzurunuzda telb-

14.2.1963 0 : 2 
rik etme saadetine erişeceğim. Muhterem arka
daşlar, 'hakikaten servet beyannamesinin alın
masına ihtiyaç yoktur. Servet beyannamesi 
hakkında Maliye işlerine yardım eden Bayın
dırlık Bakanımız burada evvelce şu ifadede bu
lunmuştu: Neye endişe ediyorsunuz, servet be
yannamesi muhteviyatını, vatandaş gelir be
yannamesinde % 90 Ibeyan etmekle mükellef
tir. Doğru olabilir. Madem ki '% l9Ö ı 'beyan 
ediyor, geri kalan % 10 u için neden dediko
duya meydan veriyoruz, niçin sıkı rejime gidi
yoruz? 

Muhterem arkadaşlarım, piyasa hareketsiz 
dedik. Hakikaten bir kısım servetler gizleniyor 
dedik. Bunun bir hakikat tarafı olduğunu kabul 
etmeniz gerekir. Bir misal arz etmek istiyo
rum: (Bunun gibi daha birçokları olabilir.) Biz
de birtakım aileler vardır ki, bunlar servetlerini 
gizlerler, bunlar birtakım tüccarlara zaman za
man yardım ederler. Akrabalarına, dostlarına 
yardım ederler. Sıkıntıları sona erdiği zaman 
iade ederler. Bu bir vakıadır. Sizin de akraba
larınız dostlarınız vardır, belki siz de bilirsiniz. 
Şimdi farz edin ki, bu parayı çıkarıp yardım et
tiği zaman, bu görünür yardım, yarın öbürgün 
adamın başına iş açar diye bundan kaçmılmak-
tadır. Bu bir hakikattir, bu misalin doğru oldu
ğunu kabul etmenizi istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, beyanatımı burada 
sona erdirirken bir nokta üzerinde hassasiyetle 
durulmasını rica edeceğim. Hakikaten malî 
tarihimizde nevi şahsına münhasır bir vekil ola
rak hatırlıyacağımız Sayın înan tüccarlara çok 
ağır hitaplarda bulundu. Bu hitaplara lâyık 
değildir. Meseleyi basite irca ediyorum. Bâzı ar
kadaşlarım dedi ki «Efendim yüzbin tane ada
mı mükellefiyet altında tutacağız, beri tarafta 
şu kadar milyon insan var.» Hayır arkadaşlarım, 
bu memleketin iktisadi hayatını harekete geti
ren, bu memleketin iktisadi hayatına hizmet 
eden insanların 100 - 150 bin kişi olduğu haki
katini kabul etmeye mecburuz. Bunu inkâr ede
meyiz. Ama, bu 150 bin kişinin hepsine hakaret 
etmeye ve bunları rencide etmeye bizim hakkı
mız yoktur. Kabul ediyorum, elbette bunların 
içinde hatalı harekette bulunan ve üzülecek hâ
diselere meydan verenler olabilir, ama bunlar 
cezalarını görüyorlar. 

Hepinizin kulağına gelen, bir noktaya daha 
temas etmek lâzım. Beyannameler % 2 tetkik 
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C. Senatosu B : 44 
ediliyor, % 3 tetkik ediliyor, bu tetkikler neti
cesi milyonlarca liralık matrah bulunuyor de
nildi. Hayır arkadaşlar; Bütçe Komisyonunda 
bu kanunun müzakeresi sırasında Maliye Vekili 
bu rakamın 30 milyon lira civarında olduğunu 
ve fakat itiraz mercilerinden geçtikten sonra 
bu rakamın hakiki miktarını ne ben söyliyeyim, 
ne de Maliye Vekili tekrar etsin. Bu itibarla 
altın yumurta yumurtlıyan tavuğu ürkütmi-
yelim, bilâkis ona minnettarlığımızı ifade etmek 
lâzımdır. Kötü niyetliler varsa onları cezalan
dıralım, ama ahlâklısına da reva görülmiyen 
şeyleri söylemiydim. 

Ben bu kürsüden, bu memlekette namuskâr 

14.2.1963 0 : 2 
tüccarlara daima hürmetkar olmanın, minnettar 
olmanın bir borç olduğunu tekrar ederken hu
zurunuzdan ayrılıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, servet 
beyannamesi gibi muhalefetle, iktidarın mühim 
bir kısmı arasında esaslı ihtilâf mevzuu olan bir 
kanun müzakere edilirken, daha geniş miktar
da arkadaşların bulunmalarını zaruri görmekte
yim. Bu itibarla parti grup başkanlıklarından 
bilhassa arkadaşlarımın yarın burada mevcut 
bulunmalarının teminini rica ediyorum. 

Yarın saat 10,00 da toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,20 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

KIRKDÖBDÜNCÜ BİRLEŞİM 

14 .2 .1963 Perşembe 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında 4598 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin tadili hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 2/201, 2/223; C. Sena
tosu 2/36) (S. Sayısı : 31 e ek) [Dağıtma ta
rihi : 12 .2 . 1963] 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 .10.1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Merkez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel 
idare ve belediyeler teşkilâtında çalışan sağlık 
memuru, hemşire ve ebelerin maaş intibak de
receleri hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sosyal İşler, İçişleri ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/68, 2/38; C. 
Senatosu 2/42) (S. Sayısı : 68) [Dağıtma ta
rihi : 12 .2.1963] 

2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
uçucularına verilecek uçuş tazminatı hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/278; C. Senatosu 1/170) (S. Sa
yısı : 69) [Dağıtma tarihi : 12 .2 .1963] 

3. — Servet beyannamelerinin iadesi ve ye
ni servet beyannameleri alınması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/266, 2/109, 2/113, 2/121; 
C. Senatosu 1/138) (S. Sayısı : 70) [Dağıtma 
tarihi : 12 .2 .1963] 





Dönem : 1 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
tadili hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 2 /201, 

2 /223; C. Senatosu 2 /36) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 283) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 12 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1710- 7709 

CirVLHimJYttT SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aj^lıklarmm tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra ilâve edilmesine dair ka
nun teklifinin reddine dair olup, Millet Meclisi Genel Kurulunun 7 . 12 . 1962 tarihli 14 ncü Birle
şiminde kabul edilen Plân Komisyonu raporu ile teklif dosyası ilişik olarak sunulmuştur, 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 13 . i . 1962 tarihinde Başkanlıkça komisyona havale edilmiş re Genel Kurulun 
26 . 10 . 1962 ve 7 . 12 . 1962 tarihli 136 ve 1 i ncü Birleşimlerinde reddedilmiştir. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 29 . 9 . 1962 

Esas No. : 2/152, 2/201, 2/223 
Karar No: HO 

Y Ü KS K K B AŞ KAN LlO A 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve üç arkadaşının Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunun 4 ncü madde
siyle değiştirilen 8 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifiyle, Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkcine ve iki arkadaşının ve Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu'nun kanun teklifleri komisyonumuza havale edilmiş olmakla aynı mahiyette ol
maları hasebiyle birleştirilerek Devlet Personel Dairesi Başkanı, Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

31 e ek 
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Her üç teklif ele 4598 sayılı Kanun hükümleri icabı bulunduğu kadro maaşının üstünde iki üst 

derece terfi imkânını kâfi görmiyerek kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen bu gibi memurların 
kadrosunun dört üst derecesine kadar terfi etmelerini hedef tutmaktadır. 

Devlet personel nizamiyle doğrudan doğruya alâkalı olması hasebiyle Devlet Personel Dairesi
nin de mütalâasının alınması uygun görülerek gerekli izahat alınmıştır. 

Gerek Devlet Personel Dairesi Başkanının ve gurekse Maliye Bakanlığı temsilcilerinin verdiği 
izahat neticesinde; kanun tekliflerinin gerek bugünkü barem sistemini ve gerekse hasırlanmakta 
olan yeni personel statüsünü kökünden sarsacak şekilde olduğu, Devlet memurları arasındaki hi
yerarşiyi ortadan kaldıracağı, ayrıca bütçeye de 300 milyon liradan fazla bir külfet tahmil eylediği 
hususları tebarüz etmiş bulunduğundan kanun tekliflerinin kabulüne imkân görülmemiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Kom/istjo'tıi' 

ICsas No: ;Nî<> 
Karar No: -'•>'> 

IS . /.:' 1<H>:J 

YÜKSÜK lîASKANLIfiA 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 7 . 12 . 1962 tarihli 14 ncü Birleşiminde görüşülen Kastamonu 
Milletvekili İsmail Hakkı Yılaıılıoğlu'nun, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra ilâve edilmesine dair kanun teklifi ko 
misyonumuza havale edilmekle 18 . 12 . 1962 tarihli toplantısında görüşüldü. 

Konu Devlet Personel Dairesinin tamamiyle içindedir. Personel Dairesi faaliyetlerinin hızlandı
rılması suretiyle keyfiyetin temelinden halli yoluna gidilmesi ve her halde memur aylıklarının as
gari geçim hadleri üzerinde, sosyal adaîot icaplarına da uygun seviyelerde tesbiti gereğinde oy 
birii,ğ.'!. hâsıl olmuştur. 

Perakende tedbirler yerine temel prensipler içerisinde meselelerin halli lüzumuna inanan Komis
yonumuz teadül esaslarını büsbütün bozacak mahiyetteki bu tekliflerin reddi konusunda Millet 
Meclisi Umumi Heyeti ile aynı fikre varmıştır. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 

Başkan 
Konya 

Muhitim Kıla; 

Tabiî Üye 
Suphi rjiir.soytrak 

İmzada bulunamadı 

.'V-

Sözcü 
Ankara 

iyazi AçjıriKislı 

Van 
Kavut; Isıl; 

Ta! 
Unudur 

Şiiri 
Lâtif Aykut 

Ordu 
Sı rkel Kül;sal 

)ii Üye 
Tunvhanal 

İım 

Konya 
M. Dine İtli 

Balıkesir 
Kadri Özlaş 

'.ada bulunamadı 

(.'. Sonat osu S. Sav ısı : ol e ek ) 
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Bütro Komisyonunun ikinci raporu 

i '>!mh ariijvi .Si-)t<tinxn 
liü'rc KomİHijo'riH 11 . ;> . 19(1:1 

A'.SV/.V .\<>: 'J/rİd 

Karar .\'o: li'J 

Yüksek Başkanlığa 

Kastamonu Al nlcl vekili İsmail Hakkı V ılanlıoğiu'nun, Devlet memurla!-! aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair <>!:;••! '•)[>')') sa>üı Kanunun bâzı mandeh-'-inin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde-
ier eklenmesi hakkındaki İ^H8 sayılı Kanunun 4 n Ti maddesine1 bir fıkra i bne edilmesine dair kanun 
teklifi, ( 'umlıuriy-i Kmıatosu Başkanlığına sunulup oylanan takrir ler okunup teklif sahiplerinin mü
temmim ','•••• mü!;«-r;er beyanları dinlendikten ve Maliye .Bakan)ığı temsilcisinin izahları ve vaki suallere 
cevapları da lesbij olunduktan sonra, komisyonumuzca varılan neticenin lelhisan arzı karara bağ
lanmıştır. 

Söyleki; kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen memurlara verilmiş olan iki üsl derece maaşının 
da kifayel etmediği. bil" veya iki üsl dereci ye daha terfih imkânlarının sağlanmasiyle ufki terfi isti
kametine yünelinmiş olacağı ve terfi istikametine bu imkânla memııi'Jar arasında nispî bir ferahlığın 
yarat ılacağı yolunda, teklif sahiplerinin izahlarında haddi noktalar bulunduğu şüphesizdir. 

Teklifi i-edd(>den komisyonumuz konuyu yeniden etraflıca tetkik etmiş, takrirlerin de hedefine uy
gun olarak aşağıdaki gerekçenin ışığı altında teklifin reddine karar verilmesine Yüce Senatonun tak
dir ve tasvibine arzına karar vermiştir. 

a) Alünferiı, perakende tedbirle?- Devle! Personeli konusunun bütün eepheleriylo ciddî ve radikal 
bir hal yoluna girmesini geciktirebilir. Konunun ehemnıiyefiyle ölçülü prensiplerin süratli1 alınabil
mesi ve Devlet Personel Kanununun sayı, maaş, terfi bakımlarından teadüle ulaşabilmesi bu istikamet
teki tazyikin devamına ve münferit ve geçici tedbirle?- _\ oluyla yeni teadülsüzlükier yaratmamaya 
geniş mikyasta bağlıdır. 

bi Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan MHf)() sayılı Kanunla ve düşük 
dereci' maaşı İh- en yüksek derece maaşı arasındaki fark lö misli iken sonra yapılan tadillerle bu 6\f> 
misline kadar indirilmek suretiyle yelpaze daraltılmıştu-. Yüksek derecede üst dereceye terfi imkânı 
olamıyacağıııa göre alt derecelerde birer veya ilk tekli fe göı-e ikişer daha üst dereceye terfi imkânının 
verilmesi bu yelpazeyi âdeta yapışnk hale getirecek ve mümeyyizin umum müdür, müşavirin müsteşar 
kadar maaş alması gibi garip neticeler doğuracak ve leadü! bu suretle de büsbütün bozulmuş olacak
ın*. 

cı Terfi mekanizması statik değil dinamik bir karakter arz vdoı. Teklifin hazırlandığı sırada, on 
bin memura tatbik edileceği için İL* veya !f> .milyonluk bir külfet gibi görünen mevzu aydan aya terfi 
süresini dolduranların sayısı artacağı cihetle yükselecek ve bütçenin biraz da nazari olan dengesini 
vahim surette bozacak rakamlara ve iki üç yıl içinde de yüz milyonlara baliğ olacak bir malî por t re 
ihtiva etmesi bakımından dahi sayam kabul görülmemiştir. 

d) Belirli prensipler dâhilinde ücret ve maaş sistemlerinde değişiklik yapma, bir Hükümet işi 
olup çalışanlarda ve aielûmum vatandaşlarda huzursuzluk yaratmıya müncer olacak, aynı zamanda 
malî imkân ve takat bakımından da Hazineyi çıkmazlara düşürebilecek iekliflerin münferit mülâha
zalarla yapılmaması da temenniye değer hususlardandır. 

(•'. Senatosu ( S. Savı-sı : ol e. ek') 



e) Devlet, Personel Kanununun sürati*1 hazırlanıp leşriî meclislere arzı tekrar ve ehemmiyeti 
I" em en n i ye cayarı görül ı \ rüşt üı\ 

(iene! Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başka ti vekil i Sözcü 
Sakarya Ankara Balıkesir Bursa 

Kâzım Yurduind Niyazi AçjtrnaHtı "l. Sabri (Jağlaya-nffil 

Diyarbakır Konya Malatya Siirt 
Azmi Erdoğan Mustafa Dinekii Nilvit Yetkin Lâtif Aykut ~ 

Van Tabiî Üye > Tabiî Üye 
Faruk Is-ık Suphi (Hirsoytral; Haydar Tunvkanni 

0. Senatosu ( S. Sayısı : 31 e ek ) 



Dönem : 1 g\S% 
Toplanu: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 0 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez ve taşra teşkilât ve 
müesseseleriyle özel idare ve belediyeler teşkilâtında çalışan sağlık 
memuru, hemşire ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Sosyal İşler, İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları 

(M. Meclisi 2/68, 2 /38 , C. Senatosu 2 /42) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 318; 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği :># . I . 1963 
Kemimi a ı • . Mil dil r lüğ ii 

Sanı, •' -12-1 - Wö - 3956 - l!):) 16 

( T l l HUlilYKT SKNATOSl/ BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 25 . 1 . 1963 tarihli 35 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel 
idare ve belediyeler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşire ve ebelerin maaş intibak derecele
ri hakkındaki kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 3 . 1 . 1962 tarikinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kura
llın 19 . 12 . 1962, 21, 23 ve 25 . I . 1963 tarihli 19, 33, 34, ve 35 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilik
le f/orvsiUei'ek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı :31S) 

Sosyal İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 30 . I . 1963 

Ksııs No. : 2/42 
Karar No. : 10 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 25 . 1 . 19(>;> tarihli :>;"> nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen. Sağlık ve Sosyal Vanlını Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâi ve müesseseleriyle özel idare 
ve belediyeler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşire ve ebelerin maaş intibak dereceleri hak
kındaki kanun teklifi. Komisyonumuzun •">(> . 1 . IWi:> tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilci
lerinin de iştirakiyle müzakere edildi. 
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Kanun teklifinin gerekçesinde belirtilen, hususlar ve bakanlık temsilcilerinin vermiş olduğu iza

hat yerinde görüldüğünden Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen kanun metni komisyonu
muzca da muvafık mütalâa edilerek müzakere mevzuu kanun teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince 0. Senatosu İçişleri Komisyonuna öncelik ve ivedilikle tevdi edilmek ü/ere 
Yüksek. Başkanlığa sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 

Başkanı 
Elâzığ 

C. Ertuğ 

(\ Bşk. seçilen üye 
R. Üner 

Rize 
A\ Danişoğlv 

Sözcü 
Burdur 
fi. Otav 

Bilecik 
T. Oram 

Trabzon 
R. Z a] oğlu 

Tabiî Üye 
•S. Küçük 

Çorum 
Z. Aramı 

Yozgal 
;V. ÇfMnta.s 

Nevşehir 
/. Şevki A t aşağım 

izmir 
A7. Özerdemli 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 

Esas No: 2/42 
Karar No: 1H 

81 . 1 , 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel idare ve 
belediyeler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşire ve ebelerin maaş intibak dereceleri hak
kındaki kanun teklifinin, Millet Meclisinin 25 . I . 1963 tarihli 35 nci Birleşiminde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul edilen metni; teklif sahibi ve ilgli Bakanlık temsilcilerinin iştirakiy
le komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerek teklif gerekçesinde belirtilen hususlar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin mukni izahatı 
muvacehesinde, kanun teklifinin; kadrosuzluk sebebiyle terfi edememiş bulunan Sağık memuru, 
hemşire ve ebelerin mağduriyetlerini bertaraf edeceği ve bütçeye de munzam bir külfet tahmil el-
nıiyeceği göz önünde bulundurularak Millet Meclisinin tasvibine iktiran eden metin aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu Bu rapor Sözcüsü 
İçişleri Komisyonu Başkanı Kâtip 

Muğla Sivas 
Haldim Menteşoğlu Ziya önder 

Tabiî Üye 
Osman Koksa! 

<\ Bşk. Seçilen Uye 
Hvrhanettiv Chtc 

Iceı 
Ca,vit Okyayuz 

Konya 
Hedfit Cumralı 

Niğde 
Kudret Hay han. 
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MİLLET MECLİSİNİN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı merkez ve taşra teşki
lât ve müesseseleriyle Özel ida
re ve belediyeler teşkilâtında 
çalışan sağlık memuru, hemşire 
ve ebelerin maaş intibak dere
celeri hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı teşkilât ve müesse
selerle özel idare ve belediye 
teşkilât ve müesseselerinde sağ
lık memuru, hemşire ve ebe 
kadrolarından maaş alanlarla, 
sağlık memurluğundan gelerek 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı merkez ve taşra teşki
lâtında her hangi bir vazifede 
çalışmakta olan diplomalı ve 
diplomasız sağlık memurları ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı meslek okullarında kül
tür dersleri öğretmenlerinden; 

A) 1942 yılında ve daha ön
ceki yıllarda mesleke girmiş 
olup da, yukarıda bildirilen te
şekküllerde asgari 15 yıl ça
lışmış olmak şartiyle, bu kanu
nun yürürlüğe girmesi tarihin
de almakta oldukları 800 lira
dan aşağı olan öğretmenlerin 
maaşları 800 liraya; maaşları 
700 liradan aşağı olan diploma
lı sağlık memurları, diplomalı 
hemşireler ve diplomalı ebele
rin aylıkları 700 liraya; diplo
masız sağlık memurları ve dip
lomasız olup halen hemşire 
yardımcısı unvaniyle çalıştırı
lanlardan maaşları 500 liradan 
aşağı olanların maaşları 500 li
raya çıkarılır. 

B) 1942 yılında ve daha 
önce mesleke girmiş olup da 
(A) bendi gereğince maaşları 

SOSYAL İŞLER KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı merkez ve ta§ra teşkilât 
ve müesseseleriyle özel idare ve 
belediyeler teşkilâtında çalışan 
sağlık memuru, hemşire ve ebe
lerin maaş intibak dereceleri 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı merkez ve taşra teşkilât 
ve müesseseleriyle özel idare ve 
belediyeler teşkilâtında çalışan 
sağlık memuru, hemşire ve ebe
lerin maaş intibak dereceleri 

hakkında, kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

(I. Senatomu f S. Sayısı . 68 ) 



Millet Mec.lisi m^hıi 

yükseltilenlerle bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihte 700 ve
ya 800 lira veyahut daha faz
la maaş almakta olan öğret
menler, diplomalı sağlık me
murları, diplomalı hemşireler 
ve diplomalı ebelerle 500 lira 
veyahut daha fazla maaş al
makta bulunan diplomasız sağ
lık memurları ve hemşire yar
dımcılarının 1942 ve daha ön
ceki yıllarda meslekte geçen 
hizmet müddetlerinin üçte iki
sinin her üç yılı için (A) ben
dine tevfikan artırılan 500, 700 
ve 800 liralık maaşlarına veya 
kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte almakta oldukları maaş 
derecelerine birer derece ilâve 
edilerek maaşları yükseltilir. 

C) (A) ve (B) bentlerine 
göre yapılacak yükseltmeler 
4598 sayılı Kanuna göre veri
lecek iki üst derece farklariy-
le dahi öğretmenlerde 1 250; 
diplomalı sağlık memurlariyle 
diplomalı hemşire ve diplomalı 
ebelerde 1 100, diplomasız sağ
lık memurlariyle hemşire yar
dımcılarında 700 lirayı aşamaz. 

D) Bu kanunla yapılan in
tibak neticesinde maaşları yük
seltilenlerin, intibaktan Önce 
almakta oldukları maaş derece
sinde geçen müddetleri, inti
baktan sonra girecekleri maaş 
derecesindeki terfi müddetle
rinde hesaba katılmaz. 

MADDE 2. — Birinci mad
dedeki esaslara göre yapılacak 
yükseltmeler, usulü dairesinde 
tesbit edilmiş veya icabında 
yeniden tesbit olunacak tezki
ye ve başarı esaslarına daya
nır. Bu kanuna göre yapılacak 
maaş yükseltmelerinde başarı
sız geçtiği, usulüne göre, tesbit 

Sosyal işler Ko. İçişleri Ko. 

MADDE 2. — Mület Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

(J. -̂Vtmtostı S. Snvısı icS ) 



Millet Meclisi metni 
edilen yıllar nazara alınmaz. 

Durumu tesbit edilememiş 
olan hizmet yılları başarılı geç
miş sayılır. 

GEÇÎCI MADDE 1. — Özel 
idarelerle belediyeler bu kanu
nun yayımını taMbeden malî 
yıl başında gerekli kadroları 
almaya mecburdur. 

GEÇÎCI MADDE 2. — Halen 
hemşire yardımcısı unvaniyle 
çalıştırılmakta olup, 194$ tari
hinden önce, üçüncü sınıf hem
şire olarak tâyinleri yapılanla
rın intibakında 450 ve 500 lira
lık hemşire kadrolarından isti
fade edilir. 

GEÇÎCI MADDE 3. — Bu 
kanunda yazılı vasıfları haiz 
olup da umumi veya mülhak 
bütçeli idarelerle iktisadi Dev
let Teşekküllerine bağlı mües
seselerde sağlık memurluğu, 
hemşierlik ve ebelik yapanlar
dan kanunun yayını tarihin
den sonra Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı ile özel ida
reler ve belediyeler teşkilâtın
da sağlık memurluğu, hemşire
lik, ebelik veya öğertmenlik 
alacak olanlar da bu kanun 
hükümlerinden faydalanırlar. 

GEÇlCÎ MADDE 4. — Bu 
kanundan faydalanmak sure
tiyle maaş dereceleri yükselti
lenler, (haklarında 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanunu hü
kümleri tatbiki icabedenler ha
riç) asgari (5) yıl hizmet gör
meden Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı ile özel idare ve 
belediyeler teşkilât ve müesse
selerinden ayrılarak başka yer
lerde vasife aldıkları takdirde 
kıdem ve derecelerinden kazan
dıkları kıdem ve dereceler in
dirilir. 

— 5 — 
Sosyal işler Ko. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Mil
let Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilen geçici 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCI MADDE 2. — Mil
let Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilen geçici 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Mil
let Meclisi Genel Kurulunca j 
kabul edilen geçici 3 ncü mad- | 
de aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 4. — Mil
let Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilen geçici 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Sonalosu , S S;rs ^ı . Gb ) 

İçişleri Ko. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. ^-Mil
let Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilen geçici 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 2. — Mil
let Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilen geçici 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Mil
let Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilen geçici 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Mil
let Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilen geçici 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 



Millet Meclisi metni 

MADDE 3. -— Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Sosyal İşler Ko. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

İ c i ş l o r i K(». 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
i Genel Kurulunca kabul edilen 
I 3 ncü madde aynen kabul edil-
! mistir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
I Genel Kurulunca kabul edilen 
! 4 ncü madde aynen kabul edil-
! mistir. 

(\ Senatosu ( S. Sayısı : 68 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
H ü tce Komisyom ı 

FJsfis No. : 2/i'2 
Karar No. : 6 i 

11 t m s 

Yüksek Başkanlığa 
2f) . 1 . l9bo tarihli of) nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilen Cumhu

riyet Senatosu İstanbul Üyesi Hit'at Öztürkeine ile Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı ve 
dört arkadaşının Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığı merkez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle 
özel idare ve belediyeler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşire ve ebelerin maaş intibak de
receleri hakkında kanun teklifleri komisyonumuza havale edilmekle ilgili bakanlık temsilcierinin iş
tirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Sağlık teknik personeline yeter iieret verilmesi ve personelin her bakımdan terfih edilmeleri 
komisyonumuzea da, temenniye şayan «•örülmüştü ı*. Ancak tarım teknisyenleri; ile hayvan mücadele, 
bakıra memurlarını da ihtiva etmek ve umumi teadül prensiplerini bozmamak kaydiyle Devlet 
Personel Kanunu içinde gerekli hükümlerin süratle derpişi temennisi ile iktifa olunması ve teadülü 
büsbütün bozmamak için bu nevi münferit teklifler yoluna gidilmemesi de uygun mütalâa oluna
rak teklifin reddi kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun öncelik ve ivedilikle tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Konya 
\f. Kike 

Balıkesir 
Söz hakkını nıalıfı 

K. Öztas 

Konya 
M. Dinekli 

uz 

/'' 
Van 
. Is, 

Başkan V. 
Sakarya 

Müstenkif 
A'. Yurdakul 

Bursa 
Söz hakkım mahfuz 
/. tfabri Çağlayanf/iı 

Malatya 
N. Yetkin 

Ta 
>k s. (i 

! 

biî Üye 
ürsoytra 

Sözcü 
Ankara 

N. Ağtrnash 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Ordu 
Ş. Koksal 

k JF. 
Tabiî 

Tun, 
Üye 

Kât ip 
Bitlis 

C. Geboloğlu 

Hakkâr i 
Â Türkoğlu 

Siirt 
L. Aykut 

t;kanal 

\>G<{ 

C. Senatosu ( S. Sayısı ; 68 ) 





Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 70 
Servet beyannamelerinin iadesi ve yeni servet beyannameleri 
alınması hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
komisyonları raporları (M. Meclisi 1/266, 2/109 2 /113 , 2 /121 , 

C. Senatosu 1/138) 

(Not : Millet Meclisi sıra sayısı : 12) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2778 - 14065 

25 . 12 . 1962 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 24 . 12 . 1962 tarihli 21 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, seı-vet beyannamelerinin iadesi ve yeni servet beyannameleri alınması hakkındaki kanun. 
tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 3.9. 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
19, 21 ve 2i . 12 . 1962 tarihli 19, 20 ve 21 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi 
işler Komisyonu 
Esas No. : 1/138 

Karar No. : 29 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

18 . 1 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Servet beyannamelerinin iadesi ve yeni servet beyannameleri alımması (hakkındaki kanun 
tasarısı 8 . 1 . 1963 tarihinde Maliye temsilcisi ve bilâihara Maliye Bakamının 'huzuru ite tetkik 
ve müzakere edildi. 

Gelir Vergisi 'mevzuunda : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 114 - 115 - 116 ve geçici 9 
ncuı maddeleri', Servet Beyannamesinin nasil ve ne suretle ahnıacağıru ve Ibu beyannamelere nelerin 
derçedileceğini tasrih etmiş ve bununla da gelir sisteminde bir otokontrol tesis edilmek isten
miştir. Halbuki : 

1. Servet ıbeyannıameleri dtokonltrolu temin edemez sebebi : Vergi mömlbaları toplumu vergi
nin şümulü dâhiline alınimıyan bir «istemde muayyen mükelleflerin servet beyanıma tâbi tuttuk 
ması otokontrol teminine kâfi değildir, 



2. Dünyamın bir memleketi gösterilemez ki münhasıran otokontrol temin maksadiyle ser
vet. beyanı1 i'hldats etmiş olsun. 

3. Gelir beyaıına'nı'elemnde 'servetin % 90 nıinırı ıbeıyan ed i İnmiş olımiaisı dolayıisiyle piyasaya 
huızıırsuızılu'k veren 'böyle ifkiııci Jbir beyıana lüzum yoik't ur. 

4. Servet Beyanname'si ihdas iO'lumalı beri Gelir Vergisi tuk1 bir arıtıp görülıme'in iştir. 
5. Servet Beyanı piyaLsada dungunlnlk ve tüccarlar arasında tereddüt ylaratımTş, seHbest 

Sökitör yatırım lıarın-ı duudu mı ustur. 
6. 'Servet Beyanı Servet, Vergisi ihdası ihtimalini kuvvetle indirtmiş ve piyateada kıorkunuıı 

hâkim olmasına «dbefbolınruştur. 
Yukarda) marnız sebeplerle tasarlıdaki o neü madde kakinrılııikş ve yeniden Servelt Beyanına^ıeBİ 

abnîmjasi1 derpiş olummuşltur. 
'Tasarının ilhtiVa eittiği diğer maddeler ise komisyonumuzca da, benimsendiğinden aynen ve 

ekseriyetle kalbııl edilmiştir. 
Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 
C. Senatosu Bu bazbatada Sözcü Kâtip 

Malî, İktisadi îşler Kayseri Manisa Gaziantep 
Komisyonu Başkanı Hüseyin Kalpaklıoğlu Refik TJlusoy Muhalifim 

Bursa Zeki İslâm 
Cahit Ortaç 

Tabiî Üye Ankara Giresun Balıkesir 
Söz hakkım mahfuz Millet Meclisi metnini Millet Meclisi metnini I/asan Ali Türkcr 

M. Şükran özkaya kabul ediyorum kabul ediyorum 
Rıfat Etker kabahattin Orhon 

İstanbul İzmir Sivas Denizli 
Sabahattin T anman Hilmi Onat Hulusi tföylemezoğlu (lahit Akyar 

Muhalefet şerhi 

Servet beyanının otokontrol yolu ile vergilemede güvenliği sağlıyacağma ve mükellef için de geli
rini doğru göstermede bilhassa mânevi bir destek olacağına ve sermayenin kaçması veya âtıl bırakıl
ması gibi endişelerin vâridolamıyacağma inandığım için, kanunun Millet Meclisince kabul edildiği şe
kilde kabul edilerek asıl servet beyanı mükelleften yeniden alınmasına dair olan 3 noü maddesinin 
çıkarılarak kabul edilmesine muhalifim. 

Gaziantep Senatörü 
Zeki İslâm, 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 70 ) 



Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 
Esas No: 1/138 
Karar No: 63 

11 İ 063 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi tlenel Kurulunun 19, 21 ve 24 . 12 . 1962 tarihli 19, 20 ve 21 nci birleşimlerinde 
öncelik ve ivedilikle kabul edilen ve komisyonumuza havale edilen «Servet beyannamelerinin iadesi ve 
yeni servet beyannameleri alınması hakkında kanun tasarısı» komisyonumuzun 9 . 2 . 1963 tarihli 
toplantısında ve bizzat Maliye Bakanı ve Hükümet temsilcileri huzurlariyle tetkik ve müzakere edildi: 

Gerekçede belirtilen hususlar ve Maliye Bakanının verdiği izahat komisyonumuzca da yerinde gö
rülmüş ve Millet Meclisince kabul edilen metin aynen kabul edilmiştir. 

Oenel Kurulun öncelik ve ivedilikle tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan vekil i 
Sakarya 

Muhalifim 
Kâzım Yurdakul 

Sözcü 
Ankara 

Niyazi Ağtrnaslı 

Balıkesir 
Muhalifini. 

Kadri Öztas 

Bursa 
Söz hakkım mahfuz. 
/. Sabri Çağlayangil 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

Konya 
Mustafa Binekti 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

Ordu 
Şevket Koksal 

Van 
Malî ve İktisadi İşler Ko
misyonu kararma iltihak 

ederim. 
Faruk Işık 

Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

C, Senatosu ( S. Sayısı: 70) 
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MÎLLET MECLİSİNİN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Servet beyannamelerinin iadesi 
ve yeni servet beyannameleri 

alınması hakkında kanun 
tasarısı 

Servet beyannamelerinin iadesi 

MADDE 1. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
193 sayılı Kanun gereğince Ge
lir Vergisi mükelleflerinden 
alınmış bulunan servet beyan
nameleri açılmadan sahiplerine 
iade olunur. 

ladenin şekil ve usulü 

MADDE 2. — Servet beyan
namelerinin birinci madde ge
reğince iadesi için, bu beyan
namelerin sahiplerinin beyan
nameyi muhafaza etmekte olan 
noter veya noter görevlisine 
veya vergi dairesine bizzat mü
racaatları şarttır. 

Bu takdirde; iade keyfiyeti 
mükellefin soyadını, adını, ika
metgâh ve iş yeri adreslerini, 
bağlı bulunduğu vergi daire
sini ve hesap numarasını ihti
va edecek şekilde tanzim olu
nacak (beyannamenin noter ve
ya noter görevlisi nezdinde 
saklanması halinde üç, vergi 
dairesinde saklanması halinde 
iki nüsha) zabıt varakasiyle 
tesbit ve bu zabıt varakası be
yannameyi muhafaza etmekte 
olanlarla mükellef tarafından 
imza edilir. Zabıt varakasının 
bir nüshası beyannameyi muh
tevi zarfla veya zarflarla bir
likte mükellefe verilir, ikinci 
nüshası noter veya noter gö
revlisi nezdinde yahut vergi 
dairesinde muhafaza olunur, 
üçüncü nüshası (iadenin noter 
veya noter görevlisi tarafın-

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 
Servet beyannamelerinin iadesi 
VG yeni servet beyannameleri 

alınması hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Sfa'vet beyannamelerinin iadesi 
ve yeni servet beyannameleri 

alınması hakkında kanun 
tasarısı 

Servet beyannamelerinin iadesi 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

ladenin şekü ve usulü 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 70 ) 
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dan yapılması halinde) vergi 
dairesine gönderilir. 

Bu beyannamelerden 1 . 1 . 
1965 tarihine kadar sahipleri 
tarafından geri alınmıyanlar 
(193 sayılı Kanunun geçici 9 
ncu maddesi uyarınca noter 
veya noter görevlileri tarafın
dan vergi dairesine intikal et
tirilenler dâhil) Maliye Bakan
lığınca tâyin olunacak zaman, 
esas ve usulleri dâhilinde, ver
gi daireleri tarafından imha olu
nur. Bu beyannameler vergi 
kanunlarının tatbikatı veya 
her hangi sair bir maksatla is
timal olunamaz. 

Yeni beyannamelerin alınması 

MADDE 3. — 193 sayılı Ka
nunun 114 ncü maddesine göre 
servet beyânında bulunmak 
mecburiyetinde olan mükellef
ler; aym kanun hükümleri da
iresinde tanzim edecekleri 
31 . 12 . 1961 tarihindeki du
rumu gösterir servet beyanna
melerini bu kanunun yürürlü
ğe girmesini takibeden ay ba
şından itibaren iki ay içinde 
193 sayılı Kanunun geçici 9 
ncu maddesinde yazılı usul da
iresinde Vergi Usul Kanunu
nun 223 ncü maddesinde sözü 
edilen noter veya noter görev
lisine veya bağlı oldukları ver
gi dairesine verirler. 

Yukardaki fıkra gereğince 
verilen beyannameler 193 sayılı 
Kanuna göre 1962 yılında ya
pılmış servet beyanı yerine ge
çer ve adı geçen kanunun ge
çici 9 ncu maddesinin dördün
cü ve beşinci fıkraları hüküm
leri bu beyanlar için de uygu
lanır. 

- 5 -
Malî ıtkftisadi Ko. B. Ko. 

MADDE 3. — Yeniden ser
vet beyannamesi alınmaması 
derpiş olunmuş ve 3 ncü mad
de metinden çıkarılmıştır. 

Yeni beyannamelerin alınması 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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Hare, resim ve sair masraflar 

MADDE 4. — Üçüncü mad
de gereğince verilecek servet 
beyannameleri ile ilgili olarak 
193 sayılı Kanunun geçici 9 ncu 
maddesi uyarınca tanzim olu
nacak makbuz ve alındılar 
Damga Resmine tâbi değildir. 

Bu beyannamelerin, i nci 
madde gereğince iade olunan 
beyannameleri muhafaza et
mekte olan noter veya noter 
görevlisine tevdii ve bu husu
sun ikinci maddede yazılı za
bıt varakası ile tevsiki halin
de mükellefe; bu beyanname
lerin alınması ve saklanması 
ile ilgili olarak hare, resim, üc
ret ve her ne nam ile olursa ol
sun her hangi bir masraf yük
lenmez. 

MADDE 5. - - Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Malî ıtktisadi ıKo. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
6 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

B. Ko. 

Hare, resim ve sair masraflar 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Mület Mecli
since kabul edilen 6 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

• « * * » 
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