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1. — GEÇEN 1 

Burdur Üyesi Faruk Kınaytürk; Burdur ve 
dolaylarında vukua gelen depremin tevlideittiği 
zararı, yapılan resmî ve özel yardımları ifade 
ile bölgenin âcil ihtiyaçlarını fbeyanla Hükü
metin bu konulara el atmasını istedi. 

25 Mayıs 1971 Salı günü saat 15,00 te Bir
leşik Toplantı yapılacağı bildirildi. 

Burdurlulara Cumhuriyet Senatosunun geç
miş olsun temennilerini iletmek ve yapılan yar
dımları mahallinde görmek üzere bir heyetin 
mahalline gönderilmesini talebeden Erzincan 
Üyesi Fehmi BaysOy'un önergesi okundu ve tek
lif kabul olundu. 

2. — GELEN 

Tezkere | 
1. — Cuımhuriyet Senatosu tamir Üyesi Ne- I 

cip Mirkelâmoğlü'nun yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/986) (Ana- I 
yasa ve Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
1. — MMer&rası Atom Enerjisi Ajansı 

Statüsünün VI neı maddesinin A, B, C ve D 
fıkralarında yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu rapru (Millet Meclisi: 1/431; 
Cuınburiyeli Senatosu : 1/1208) (S. Sayısı : 
1571) 

2. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazır
lık ve esasları hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan meftni ve Cuımhu- 1 
riyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân | 

- * . « •»>©<( 

3ANAK ÖZETİ 

654 sayılı Toplum zabıltası kurulması hak
kında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı görüşüldü ve ge
lecek birleşimde açık oya sunulacağı bildirilldi. 

25 Mayıs 1971 Salı günü, Birleşik Toplantı 
erken sonuçlandığı takdirde, toplanmak üzere 
birleşime saat 19,10 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanvekDi Kastamonu 
Macit Zeren Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Mardin 

Abdülkerim Saraçoğlu 

KÂĞITLAR 

komisyonları raporları (Millet Meclisi: 1/348; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1205) (S. Sayısı : 
1572) 

3. — Ticari İşletme Rehni kanun teklifinin 
Milet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve iktisadi işler ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından 5 er üjre alın
mak sureltiyle kurulan geçici Komisyon rapor
ları (Millet Meclisi : 2/17; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/311) (IS. Sayısı ; 1551 e ek) 

4. — La Haye'de Milletlerarası Beratlar Ens
titüsünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 ta
rihli Anlaşmanın değiştirilmesine dair 16 Şu
bat 1961 tarihli La Haye Anlaşması Protoko
lümün onaylanmasının uygun bulunması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 1/353; Cumhuriyet Senatosu: 
1/1211) (S. Sayısı : 1573) 

..<... 

— 245 — 
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BİRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Abdülkerim Saraçoğflu (Mardin) 

BAŞKAN — 71 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, yoklamada 

bulunmıyan değerli arkadaşlarımız işaret bu
yursunlar efendim. 

Ekseriyetimiz vardır, müzakerelere başüıyo-
ruz. 

4, — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Bitlis Üyesi Orhan Kürümoğlu; Bingöl 
depreminin tevlideUiği zarar ve alınan tedbirleri 
mahallinde incelemeMe görevlendirilen heyet 
adına demeci 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Bit
lis Senatörü Sayın Orhan Kürümoğlu'nün Bin
göl depreminin meydana getirdiği zararları 
Cumhuriyet Senatosu adına tetkik etmek ve alı
nan tedbir konusunda bilgi toplamak için yap
tığımız seyahat izlenimlerini sayın umumi he
yete arz etmek üzere gündem dişi konuşma is
temi vardır. Sayın Kürümoğlu buyurunuz efen
dim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (BitHia) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 
22 Mayıs 1971 günü ilimiz Bingöl'de vâki olan 
deprem sebebiyle meydana gelen durumu, Cum
huriyet Senatosu adma, mahallinde tetkik ede
rek bilgi sunmak üzere, Başkanlık Divanı ka
rarı ile bendeniz, Sayın Necip Mirkelâmoğlu, 
Sayın Ziya Ayrım, Sayın Abdülkerim Saraçoğ
lu "dan müteşekkil bir heyet 25 Mayıs Salı gü
nü sabahleyin Ankara'dan hareket etmek sure
tiyle 26, 27 Mayıs günleri deprem bölgesinde 
tetkiklerde bulunmuş ve 28 Mayıs tarihinde de 
avdet etmiştir. 

Başkanlık Divanınca arz ettiğim heyetin gö
revlendirilmesine sebep, yani Yüce Heyete su
nulmadan bu heyetin görevlendirilmesinin se
bebi yüksek malûmunuz olduğu üzere, 25 Mayıs 
tarihinde, Salı günü müşterek umumi heyet 

toplantısı olduğu için Cumhuriyet Senatosunun 
toplanmama ihtimali mevcut idi. Ayrıca, 27 Ma
yıs 1971 Perşembe günü de tatile tesadüf ettiği 
cihetle Başkanlık Divanı meseleyi Divanda mü
zakere etmek suretiyle vakit kaybına meydan 
verilmemesi niyeti içerisinde bizleri görevlen
dirdi ve mahalline gittik. 

Muhterem arkadaşlar, deprem bölgesinde 
görebildiğimiz kadarı ile; şehir merkezinde du
rumu, kelimenin tam mânasiyle, fecî olarak ni
telendirmek mümkündür. Bundan evvel bende
niz birkaç deprem görmüş idim. Fakat bu ka
dar hasar yapan depremin ancak Bingöl'de ol
duğu kanaatindeyim. Vilâyet merkezinde Yeni
şehir mahallesine bağlı Derei Kasran, Erzurum, 
Çetmi ve Kıbrıs semtleri tek bina ayakta kal-
mıyacak şekilde tamamen çökmüş, yıkılmış du
rumda idi. Bahçelievîer mahallesinin muhtelif 
kısımlarında tek tek sağlam bina kalmış olma
sına rağmen, büyük ekseriyeti ile ağır hasar 
görmüş ve ayakta duran binaların da içlerine 
girilmesi tehlike arz ettiği için, oturulur vazi
yette "bulunmadıkları müşahede olunmuş ve bu 
binaların yıkılarak yenisi yapılmadığı müddet
çe ikâmete elverişli olmadığı da bizzat tarafı
mızdan yerinde görülmüştür. 

Köylerin yol güzergân üzerinde bir kısmın
da depremin ağırlık merkezini teşkil eden Bin
göl hudutları, yani vilâyet hudutları içerisin
deki köylerde hasarın çok ağır olduğu, buna 
mukabil Solhan ilçesine doğru hafiflediği ve 
Solhan ilçesinde tamamen zararsız halde, fakat 

15-İO -
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kuvvetle hissedilmiş durumda bir depremin j 
kaydedildiği öğrenilmiştir. Öyle köyler vardı 
ki, aynen Bingöl'ün demin arz ettiğim birkaç 
mahallesi, semti gibi tek bina ayakta almamak 
kaydı ile, sadece çadırlardan meydana gelmiş 
köyler gördük, yol güzergâhı üzerinde. Bu hali | 
ile Yüce Heyetinizin huzurunda ifade etmek J 
zorundayım M, Yüce Allah'ın verdiği bu âfeti, 
Bingöl bizim orada bulunduğumuz gün 856 olan 
ödü sayısı ile çok ucuz atlatmıştır. 

Müşahede ettiğimiz bâzı hususları ifadeden 
memnun olacağız. Çünkü; izalesi icabeden bâzı 
noksanlar da gördük. 

Bir defa; bütün gayretlere rağmen bir or
ganizasyon noksanlığı, her halükârda bu âfetin 
tesirlerini "giderme konusundaki organizasyon 
eksikliğini görmek mümkün oluyordu. Meselâ, 
yiyecek dağıtımı, çadır dağıtımı ve enkaz kal
dırma faaliyetlerinde, şayet bir kısım yerlerde 
askerî birliklerden temin edilen teknik malze
me olmasa tamamiyle iptidai usullerle ve kas
ma, küreğe dayanan bir şekilde enkaz kaldır
ma durumuyla halk, karşı karşıya kalmıştır.. 
Halbuki, yüksek malûmunuz olduğu üzere, bi
na yıkıldığına göre altındaki bütün eşyasiyle 
birlikte insan cesetlerinin çıkarılması icabet-
mektedir. Biz, orada bulunduğumuz gün dâhi 
birçok eşyaların enkaz altından çıkarılmasiy-
le meşgul insanlar gördük. 

Sağlık konusunda isabetli tedbirler alın
mıştır. Askerî birliklerden, bilhassa 10 ucu 
tümenden temin edilen bir seyyar hastane ve 
Muş Jandarma Komutanlığından temin edilen 
bir sağlık ekibi, Bitlis ve Muş illerinden te- * 
min edilen sağlık ekipleri halen faaliyet ha
lindedirler. Yalnız, müşahade olunan hususlar
dan en mühimi çadır tevziaimdaki ve ibate ko
nusundaki aksaklıktır. Bizim orada bulundu
ğumuz gün yağmur yağmaktaydı ve henüz ça
dır tevziatı tamamlanmamış olduğu için yağ
mur altında titreşen insanlar mevcut idi. Bun
lara âcil tarafından çadır verilmediği, iskân 
ve ibate konularında, yardımlar yapılmak su
retiyle ihtiyaçları giderilmediği takdirde bir 
hastalık olabilirdi. Fakat, bilâhara, buraya 
döndükten sonra aldığımız bilgilere, göre, 
hamdolsun bu hususlar da önlenmiş bulunmak
tadır. 

Yiyecek konusunda gerek Kınlayın kurdu
ğu oşocağı, gerekse askerî birliklerin civar vi- j 
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İİyetlerden temin ettikleri muhtelif cins gıda 
maddeleriyle ekmek devamlı şekilde halka 
dağıtılmakta ve halk bunları ihtiyacı nisbe-
tılnde almaktadır. Yalnız, bu konuda da mazur 
görnısııizi istirham edeceğim husus, bir orga
nizasyon noksanlığının mevcudolduğu idi. 

Yüce Heyetinizi fazla meşgul etmemek 
üzere müşahade ettiğimiz noksanlar arasında 
resmî "binaların enkaz halinde yıkılmış olma
ları dclayısiyle meselede bir suiistimalin ola
bileceği veyahut ciddî tutulmadığı noktası 
üzerinde titizlikle durmak icabettiği kanaatin
deyiz. Yıkıları binalar arasında resmî sek
töre ait lise, ebe okulu, belediye binası, hasta
ne,. postane, özel idare lojmanı bulunmaktadır. 
Bu Ihmaların hepsi resmî kanaldan ve ihale sure
tiyle yapılmış binalar olması hasabiyle tam 
mânasiyle betonarme evsaf taşımasına rağ
men, maalesef, bütünüyle çökmüş vasiyet gös
terdiklerinden bunların üzerinde ilgililerin, 
hiçolmazsa bundan sonraki inşaatlarda daha 
titiz davranmaları icabedeceği kanaatindeyiz. 
Ve şayet mümkün olursa, müruruzaman v.s. 
gibi hususlar yok ise? bu inşaatları yapanların 
ve mütaahhitlerin, teknik personelin, sorum
luluk nisbetleri dairesinde neden bu tip bir 
inşaat yaptıkları hususunda sorguya çekilme
lerinde isabet olduğu kanaatindeyiz. 

Bir noksan da, bu, bilhassa organizasyon 
noksanlığının doğurduğu bir sonuç olarak gözü
müze çarptı. Bu gibi âfetlerde gerek resmî 
tevekküllerin, gerekse halkm âfetin tesirlerini, 
meydana getireceği hasarlarını bertaraf etme 
konusunda eğitilmemiş olması ve hazır ekip 
şeklinde bir müdahale imkânına sahibolma-
nıasıdır. Ümidederis İd, Sayın imar ve İskân 
Bakanlığı bu konu üzerine bilhassa eğilirler 
ve bundan sonra Sayın Bakanın da ifade ettiği 
gibi, vukübulacak âfetlerin; su baskını, heye
lan, deprem v.s. âfetlerin gününde ve anında 
müdahale suretiyle meydana getireceği neti
celerin önlenmesi konusunda faydalı olabile
cek evsafta teknik malzemeyle mücehhez bir 
bölge teşekkülleri kurmak ve bu bölgeler emrine 
yeteri kadar malzeme ve personel vermek ica-
beder kanaatindeyiz. 

Bugün, Bingöl'ün en fazla sıkıntısını çek
tiği ve ileride başımıza dert olması muhtemel 
bulunan en büyük ihtiyacı konut ihtiyacıdır. 
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Bu bölgemiz; yüksek, malûmunuz olduğu üze
re, kış şartlan çok ağır olan ve metrelerce kar 
yağan bir muhittir. Bu sebeple oranın sakinle
rinin kış gelmeden, âzami, Eylül ayma kadar 
konuta kavuşturulması şarttır. Bu konuda tmar 
ve iskân Bakanlığının âcil tedbir alarak der
hal faaliyete geçmesi icabedeceği kanaatinde
yim. 

Bir de meselâ, yıkılan bina altındaki bir 
insanın ne şekilde çıkarılacağı konusunda, dep
remin meydana getirdiği neticeleri hafiflet
mek üzere halen bütün Devlet sektöründe va
zife almış ve aşağı yukarı her dairede bir tem
silcisi bulunan sivil savunma sektörünün, hal
kı âfetlere karşı eğitme konusunda bir faaliyet 
içerisine girmesinin zaruretine de inanmakta
yız. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANINI 

1. — Vazife ile yurt dışma gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Ferid Melen'e, dönüşüne kadar, 
Adalet Bakanı İsmail Arar'ın vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1018) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı Ferid Melen'in dönüşüne kadar; 

6. — S 

A) BAŞKANLIK DİVANINA ÜYE SEÇİMİ 
1. — Başkanlık Divanında münhal bulunan 

iki kâtipliğe üye seçimi. 
BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum 

efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin «Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları» kısmında bulunan kâtip seçimi-

7. — GÖRÜŞ 

1. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
28 . 2 . 1971 günlü ve 1376 sayılı 1971 yılı Büt
çe Kanununda değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo-

Depremin meydana getirdiği sonucu, sözleri
min başında da arz ettiğim gibi, vahîm olarak 
kabul etmenizi, can kaybı dolayısiyle manen 
mustarip olmuş aziz Bingöllülere Yüce Allahm 
sabır vermesini ve muhterem Hükümetimizin, 
Devletimizin âcil olarak yardım elini uzatmak 
suretiyle depremin meydana getirdiği zararla
rın izalesine önayak olmasını gönülden diler, 
Yüce Heyetinizi saygiyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Kü-
rümoğlu. 

Efendim, bu konuyla ilgili olarak Sayın îl-
yas Karaöz tarafından Cumhuriyet Senatomu
zu temsilen Bingöllülere başsağlığı temennile-
rinde bulunmak üzere bir heyetin gönderilme
si istenilmiştir ki, buna mahal kalmadı. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Millî Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı îs
mail Arar'm vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görmüş olduğumu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine su
nulur efendim. 

nin başka bir birleşime bırakılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Muş 
îsa Bingöl 

BAŞKAN — Önerge üzerinde görüşme iste
ğinde bulunan arkadaş var mı?.. Yok. Oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, efendim. 

İÜLEN ÎŞLER 

ru (M. Meclisi 2/511; Cumhuriyet Senatosu 
2/314) (S. Sayısı: 1567) (1) 

(1) 1567 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. • 

İÇİMLER 
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BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum, 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin «Bir defa görüşülecek işler» kıs
mının 7 nci sırasında kayıtlı olup, Millet Mec
lisi idare Âmirlerinin 1971 Bütçe Kanununa 
ekli kadro cetvelinin Sayıştayla ilgili kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi
nin, diğer bütün işlere takdimen görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Sözcüsü 
Ankara Milletvekili 

M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız yok. Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim, 

Komisyon, Sayın Sayıştay Başkanı burada
lar. Sayın Maliye Bakanı "burada, İdare Âmir
leri var. Buyurun efendim. 

Teklifin gerekçesinin maddelerle birlikte 
okunup, okunmamasını oylarınıza sunacağım. 
Okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... Okun
maması kabul edilmiştir efendim. 

Tümü üzerinde söz istiyen Sayın üye?.. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ben. 

lığı nereden meydana gelmiştir, birincisini o 
noktada merak etmekteyim. Komisyonun ve Sa
yıştay Balkanının bu konuda açıklamasını arz 
etmekteyim. 

Diğer bir husus : Ben bu kanuna karşı de
ğilim. Evvelâ onu açıklıyayım. Ama, çıkaın ka
nunun mevcut kanunlara göre de intibakı ve 
uyması gerekmektedir. Şimdi, gerekçe diyor ki : 
«Şöyle ki, yüksek malûmları olduğu üzere 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 
8 nci maddesine göre hâkimler, savcılar, Danış
tay ve Sayıştay meslek mensuplarının intibak
ları işgal ettikleri kadroların dereceleri üzerin
den değil, fakat fiilen almakta bulundukları 
aylık dereceleri itibariyle yapılmıştır» der. Ka
nunun, gerekçesinde bu, T.B.M.M. Bütçe Karma 
Komisyonunun gerekçesinde bu. Bu durum kar
şısında şimdi, önümüze bâzı hususlar haklı ola
rak çıkmaktadır. Şöyle ki, 657 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren 1327 sayılı Kanun 
var. Bu kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fık
rası hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunan
lar, bu mesleklerden sayılan görevlerde olanlar, 
Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sa
yıştay savcı ve savcı yardımcıları bu kanun kap
samı dışımda bırakılmıştır, der. Şimdi 1 nci mad
denin 2 nci fıkrası, ki Devlet Personel Kanunu 
anakanundur, burada Sayıştay mensupları bu 
kanunun kapsamı dışımda bırakılıyor, bundan 
sonra ek geçici 19 ve 21 nci maddelerde Devlet 
Memurları Kanununun hangi hükümlerinin 
uygulanacağı gösteriliyor. Şimdi burada hangi 
hükümlerinin uygulanacağı gösterildiğine göre, 
bu teklif görülüyor ki 1327 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin 2 nci fıkrasına tamamen uyma
maktadır. Gerekçeye esas olan ek 8 nci madde 
okunduğu zaman adliyeye mensübolan, yani yar
gı organlarının, Anayasa Mahkemesinin, Yargı* 
tay, Danıştay ve Sayıştaym bu gösterge tablo
sunda maaşlarının, aylıklarının ne dereceye gö
re hesaJbedileceğimi zikrettiğine göre görülüyor 
ki, getirilen kanunun gerekçesimdeki 8 nci mad
de hiçjbir zaman fiilî kanunun 8 nci maddesi ile 
in'tıfoak etmemektedir. 

Benim istirhamım, Senato olarak kanunları 
mevcut kanunlarla olan irtibatını kesmemek su
retiyle çıkartalım. 

Kaldı ki 3656 sayılı 4598 ve 242 sa
yılı kanunlarla değişik 8 nci maddesinin Danış-

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım. 
İdare Âmirlerinin kanun teklifindeki gerek

çe ile Resmî gazetede yayınlanan Sayıştay Ge
nel Kurulu karar numaralarını tetkik ettiğimiz 
zamanda, üzüntüyle arz etmek isterim ki, ve ne 
yazık ki birbirini tutmamaktadır. İdare Âmirle
rinin vermiş olduğu kanun teklifinde «15 Şubat 
1971 gün ve esas 1971-2, karar numarası da 3492-1 
sayılı karar muvacehesinde» diyor. Sayıştaya 
aidolan hususları Resmî gazetede tetkik ettiği
miz zamanda ilgili kütüpane müdür ve memur-
lariyle baktık. 16 Mart 1971 tarihinde 1971-1 
esas numara, karar numarası burada esas oldu
ğu, karar numarası 1 dir bizim gerekçede de, 
burada diyor 3489-1 karar numarası diyor. Şim
di, Resmî gazetede yazılan 1971 yılma ait iki 
türlü karar numarası var. Birisi 3492-1 sayılı 
karar, diğeri de 3489-1 s-ayılı karardır. Elimiz
deki Resmî gazete kanun hüEmünde olduğuna 
göre, esas olduğuna göre, acaba bunun yaalış-
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tay, Sayıştay mensupları hakkında yürürlükten 
kaldırıldığına dair bir hüküm yok. Böyle bir hü
küm olmadığına öre, demek ki burada bu ka
nunlar mevcuttur, bu kanunlara göre de pekâlâ 
Sayıştayın Cumhuriyet Senatosunldan istemiş ol
duğu kadıiolan vermek mümkündür ve seve seve 
vermiye amade olduğumuzu arz etmeyi bir va
zife bilirim. Ama bu bir şartla olur. Gelen tek
liflerin, kanumlann ruhuna ve gayesine uygun 
olması şartiyle. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —- Sayıştay Başkanı Sayın Rıza 

Turgay, buyurun efendim. 
SAYIŞTAY BAŞKANI RIZA TURGAY -~ 

Ben Sayıştay Başkanı; Yüce Senatonun sayın 
üyelerini ve Sayın Başkanını hürmetle selâmlı
yorum. 

Sayın öztürkçine'ye teşekkür borcum var
dır; bana konuyu izah etmek fırsatını lütfetti
ler. 

Huzurunuzdaki kadro değişikliği teklifinin 
iki büyük zaruretten tevellüdettiğini arz et
mekle söze başlıyacağım. 

Biri Sayıştay Genel Kurulunun aldığı bir 
karar gereğince yönetim mensuplarımızın üc
retli kadrolarda geçirdikleri süreler, eğer tah
sil dereceleri itibariyle girebilecekleri derecenin 
altında idiyse bu sürelerin sayılamıyacağı hak
kındaki kararını yerine getirmek içindir. Tâbi
ri diğerle bir kadro indirmesidir. Tetkik buyu-
rulursa bâzı kadrolarda birer derece, bâzıların
da ikişer derece iniş vardır. Eğer bunun için 
huzurunuza gelmeseydik bu arkadaşlarımız 
kadro yüzünden açıkta kalacaklardı. Yalnız, bu 
konudaki Sayıştay Genel Kurulunun kararının 
tarih ve numarası şu anda yanımda değil, eğer 
bir hata varsa bu hata yalnızca Sayıştay Başka
nının hatasıdır. Kendilerinden ve Yüce Senato
dan özür diliyorum. Döner dönmez bunu tet
kik ettireceğim ve eğer bir hata varsa tekrar... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Resmî 
Gazetede var. 

SAYIŞTAY BAŞKANI RIZA TURGAY 
(Devamla) — Mümkündür efendim, mümkün
dür hata olabilir, bu hata benimdir, bir tapaj 
hatası olarak affınızı istirham ediyorum. 

Sayın üyeler, meslek mensuplarının durumu
na gelince: Esas itibariyle Sayın öztürkçine'-
nin beyanlarını taMbedebildimse; memnuniyet
le karşıladıklarını ve ancak Sayıştay Başkanlı-

| ğının kadro tekliflerinin genel kanuni ilkeler
den ayrılmaması lâzımgeldiğini de bekledikleri
ni ifade ettiler. Müsterih olsunlar, tamamiyle 
kanunidir ve kanuni ilkelerin ihmalini tazam-
mun eden bir teklif olarak, katiyetle ifade edi
yorum, mütalâa edilemez. Şöyle M; Sayıştay 
meslek mensupları; hâkimler, savcılar, Anaya
sa Mahkemesi üyeleri, Danıştay meslek mensup
ları gibi 657 sayılı Kanunun anahükümlerinin 
dışmdadırlar. Bunların statülerini 657 sayılı 
Kanunun ek geçici 8 nci maddesi tâyin eder. 
Yaimz bu madde tâyin eder. Bu madde adeta 
bu tür hizmet gören kamu görevlilerinin minya
tür istihdam statüsüdür. Orada diğer memurlar
da olduğu gibi kadrodan kadroya değil, fakat 
fiilen aldıkları maaştan ona tekabül eden dere
ceye intibak öngörülmüştür. Tatbikatımız da 
böyle olmuştur. Şimdi huzurunuza kişisel kad
rolar getiriyoruz. Kişisel kadroların anlamı şu
dur. Kadroya bağlı olmıyan fakat kadronun 
fevkinde ücret veya maaş alanların o dereceye 
intibakları yapılmış ve fakat kadroları aşağıda 
kalmıştır. Aşağıdaki kadroları bu zevatın iş
gali, terfileri önlemektedir. 

iki alternatif vardır. Terfiler için asli kad
rolar istemek, bir de birinci dereceyi hakkı mük
tesep olarak almış ve terfiye devam edebilecek 
bu kişilere, yalnız bu kişilere, kişisel kadro ve
rip bir suretle ayrıldıklarında; emekliye sevk, 
terfi, vefat, istifa suretiyle ayrıldıklarında kişi
sel kadro tamamiyle ilga edilecektir, sakıt ola
caktır. Bu suretle ilerideki kadro pramidini de 
şimdiden zedelememe endişesi hâkim olmuştur. 
Esas itibariyle hiçbir malî portesi yoktur. Me
murlarımız için Sayıştay Genel Kurulunun ka
rarının uygulanması için zorunludur. Kişisel 
kadrolar ise, bu kadroları vereceğimiz kişilere 
hiçbir maddi hak getirmemektedir. Halen al
makta oldukları maaşı bu kadrolar verilmese 
de alırlar. Ne var ki, bu zevatın alt dereceler
de işgal ettiği kadrolar fuzulen, tâbiri caizse, 
işgal edildiği cihetle terfiler yapılamamaktadır. 
Halbuki Millet Meclisi Genel Kurulu yargı yer
lerine lütfetmiştir; 1971 Bütçesi kabul edilir
ken kişisel değil hattâ asli kadro verilmiş, bu 
suretle yargı yerlerinin terfi problemi halledil
miştir. Bu konuda yalnızca bir Sayıştay zor 
durumdadır. Huzurunuza bunun için geldik. 

I Saygılarımı arz ediyorum. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. Başka söz 
istiyen?. Yok. 

REFET RENDEGİ (Samsun) — Komisyon 
yokken görüşülebilir mi? 

BAŞKAN — Efendim, müzakereler başlar
ken sordum, Sayın Yusuf Ziya Ayrım da Ko
misyonu temsilen bulundu. 

REFET RENDECt (Samsun) — idare Âmi
ridir. 

BAŞKAN — idare Âmiri, teklif de oradan 
geliyor. Evet efendim, Komisyon filhal, hakika
ten yok. Hakkınız var, efendim. 

Biraz evvel Komisyonun mevcudiyeti ifade 
edildi de onun için müzakereye geçmiştik; rica 
ediyorum efendim Komisyondan arkadaşlar ça-
ğırılsın. Bunu tehir edelim. 

2. — Üstü Onbaşıya fiilen taaruzdan hü
kümlü 1946 doğumu, Mehmet oğlu, Şerif e'den 
doğma, Halil Çelik hakkında özel af kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/312; Cum
huriyet Senatosu 1/1213) (S. Sayısı : 1564) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ikinci görüşmesi yapılacak işler 

bölümünün diğer bölümlerden öne alınmasını 
arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Refet Rendeci 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız?.. Yok. Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Komisyon?. Burada. Hükümet adına Adalet 
Bakanı Sayın ismail Arar'ı temsilen gelen Mah
mut Çuhmk'un Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
müşavirlerinden olduğu ve «Bakanlığımla ilgili 
işlerin görüşülmesi sırasında Bakanlığımı tem
sil edeceği» şeklinde Sayın Adalet Bakanının 
bir tezkeresi vardır. 

Tasarının müzakeresine geçiyoruz. 

(1) Tasarının birinci görüşülmesi 6.5.1971 ta
rihli 66 net Birleşim tutan ağtndadır. 
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Üstü onbaşıya fiilen taarruzdan hükümlü 1946 
doğumlu Mehmetoğlu, Şerife'den doğma, Halil 

Çelik hakkında özel Af Kanunu 
Madde 1. — Askerî Yargıtayın 8 Eldm 1968 

günlü 968/708 esas, 968/671 karar sayılı ilâmı 
ile kesinleşen, K. K. Kumandanlığı Askerî Mah
kemesinin 6 . 6 . 1968 günlü 968/29 esas, 
968/264 karar sayılı hükmü iîe Askerî Ceza 
Kanununun 91/2 maddesi uyarınca 7 ay 15 gün 
hapis cezasına mahkûm olan nüfus sicilde, Kır
şehir ilinin Çiçekdağı ilçesi Akbıyıklı köyü ha
ne 15, cilt 1 ve sayfa 167 da kayıtlı Mehmetoğlu, 
Şerife'den doğma, 1946 doğumlu Halil Çeîik'm; 
mahkûm olduğu cezası, bütün hukukî neticeleri 
iîe birlikte affedilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir, efendim. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Millî Savunma Ba
banı ile Adalet Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu 
suretle ikinci görüşmesi de tamamlanmış ve ka
nunlaşmıştır, efendim. 

3. — Tedbirsizlik ve dikkatsizlik 7ieticesi 
ölüme sebebiyet vermekten hükümlü 1947 do
ğumlu Hüseyinoğlu Gülsüm'den doğma öğret
men Nuri Vural hakkında özel af kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/327; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1210) (S. Sayısı : 
1566) (1) 

BAŞKAN — Keza ikinci görüşmesine başlı
yoruz. Adalet Bakanını temsilen, Sayın Mah
mut Çuhruk biraz evvel okunan tezkere ile Sa-

(1) Tasarının birinci görüşülmesi 6.5.1971 
tarihli 66 net Birleşim tutanağındadtr. 



C. Senatosu B : 71 1 . 6 . 1971 O : 1 

yın Bakıanı temsil etmektedir. Ananasa ve Ada
let Komisyonu Başkanı da hazır. 

ikinci görüşmesine başlıyoruz. 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme se
bebiyet vermekten hükümlü 1947 doğumlu Hü-
ıseyanoğlu Gülsüm'den doğma öğretmen Osman 

Nuri Vural hakkında özel Af Kanun 
Madde 1. — Mazıdağı Asliye Ceza Mahke-

nıeslinin 15 . 4 . 1989 tarih ve esas 968/18 ka
rar 969/17 sayılı hükmü ile T. C. Kanununun 
455/1 maddesi gereğince bir yıl sekiz ay ha
pis cezasına mahkûm olan Hüseyinoğlu Gül
süm ̂ den doğma 1947 doğumlu Osman Nuri Vu
ral'ın mahkûm olduğu ceza, bütün hukukî ne
ticeleriyle affedilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yoktur. Maddeyi, oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Millî Eğitim Baka
nı ile Adalet Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul eednler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. Tümünü oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Bu suretle tasarı, ikin
ci müzakeresi de yapılarak kanunlaşmıştır, efen
dim. 

4. — Millet M edişi İdare Âmirlerinin, 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 2/517; Cumhuriyet Senatosu 2/315) (S. Sa
yısı : 1568) 

BAŞKAN — 1568 sıra sayılı kanun teklifi
nin müzakeresine başlanmıştı, komisyon sözcü
sünün önergesi üzerine. Filhal komisyon söz
cüsü bulunmadığı için, komisyonu ternsilen di
ğer bir yetkili de olmadığından bu teklifin mü
zakeresine imkân olmadığını arz ederim, efen
dim. 

5. — Ticari İsletme Kehni kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kundan Geçici Komisyon rapor
ları (Millet Meclisi : 2/17; Cumhuriyet Senato
su : 2/311) (S. Sayısı : 1551 e ek) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
önceki birleşimdeki görüşmelerinde komis

yonumuzca geri alınan Ticari işletme Rehni 
hakkındaki kanun teklifine dair komisyonumu
zun ikinci raporu basılıp sayın üyelere dağıtıl
mıştır. Hakkında öncelik ve ivedilik kararı ve
rilmiş bulunan teklifin gelen kâğıtlardan gün
deme alınarak görüşmelerine devam edilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Sabahattin Orhon 

BAŞKAN — 551 sıra sayılı kanun teklifi 
evvelki birleşimlerde müzakeresine başlanılmış 
ve 15 nci maddeye kadar kabul edilmişken, ko
misyon tarafından geri alınmıştı. Bu kez tekrar 
müzakere ederek teklifin evvelki şekli ile be
nimsenmesi hususunu kararlaştırmış ve hazırla
dığı raporu bastırıp sayın üyelere dağıtmıştır. 
Bu nedenle şimdi gündeme alınması önerilmek
tedir. önerge üzerinde söz istiyen var mı? Söz 
istiyen yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Gündeme alınması ve görü
şülmesi önerge veçhile kabul edilmiştir. Sayın 
komisyon... Saym Sanayi ve Ticaret Bakanı, 
yoklar. 

ADALET BAKANI ADINA FEVZİ UY-
GUNER — Adalet Bakanından temsil belgem 
var, efendim. 

BAŞKAN — önergenizi yollayınız, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Umumi Heyetinde gö

rüşülmesine başlanmış bulunan Ticari işletme 
Rshni kanun teklifinin müzakeresinde hazır 
bulunmaya ve Bakanlığım görüşünü bildirme-
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ye Hukuk işleri Genel Müdürlüğü Başmuavini 
Fevzi Uyguner'in yetkili bulunduğunu arz ede
rim. 

ismail Arar 
Adalet Bakanı 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Temsile yetkili değil mi diyor

sunuz, efendim; buyurunuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; arkadaşım Adalet 
Bakanlığından yetki alarak geldiğini ifade ede
rek bir vesika ibraz etmiş bulunuyor. Bizim 
usullerimizde hangi bakanı bu tasarı ilgilendiri
yorsa, o bakanın imzasını ihtiva eden bir bel
genin ibraz edilmesi meşrut idi ve şimdiye kadar 
da gelenek budur. Bu tasarının son tatbik mad
desi, yürütülmesi* hususundaki 24 ncü madde
sine bakıyorum, «Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür» diyor. Şu hale göre Bakanlar Kuru
lunu da Başbakan temsil ettiğine nazaran Baş
bakandan bir salâhiyetname ile gelmesi lâzım
dır kanaatindeyim. Bu itibarla, maalesef gelen 
arkadaşımızın Bakanlar Kurulunu temsilen bu
lunmasına imkân yoktur, kabul edilmemesi ye
rinde olur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Bir önerge verirseniz, bir usul 
mevzuu yaparak müzakere açarım, efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bir dakika 
müsaade ederseniz yazayım, efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun sayın 
komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYONU BAŞKANI SABA
HATTİN ORHON (Giresun) — Efendim, ka
nun Millet Meclisinden, milletvekili arkadaşla
rımızdan teklif olarak gelmiştir, Hükümet tek
lifi değildir. Sonra bu tasarı 1967 icra plânında 
Hükümetçe ele alınacak konular arasındadır. 
Sorumlu bakanlık olarak Maliye Bakanlığı gös-
terilmişjtir, koordinasyon Bakanlığı olarak da 
Adalet Bakanlığı. Binaenaleyh, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı ile ilgisi dolayısiyle, mutlaka 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulun
masına lüzum yoktur. Adalet Bakanlığı yetki
lisi Bakanlık tezkeresi ile gelmiştir. Maliye Ba
kanlığı temsilcisi de buradadır. Görüşülmesinıde 
bir mahzur olmadığı kanısındayım. 

BAŞKAN — Bir usulî itiraz vâki olmuştur. 
Binaenaleyh, usulen bunu müzakereye aldık. 
önergeyi okutuyorum: 

Başkanlığa 
Adalet Bakanlığını temsilen gelen arkadaş, 

Başlbakanı temsil edemez. Müzakere mümkün 
değildir. Saygılarımla. 

İstanbul 
Ekrem özden 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Tavzih için 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Tavzih için buyurun, efen
dim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; bizim usuli mu
amelelerimizde, yani müzakere usullerimizde 
tasarı ile teklif arasında hiçbir fark yoktur. 
Malûm olduğu üzere tasarı Hükümet canibin
den Meclislere sunulur. Teklif ise T. B. M. M. 
üyeleri tarafından Meclislere verilmiş olan ka
nun lâyihalarından ibarettir. Bu bakımdan me
seleyi incelerken, tasarıdır, tekliftir diye bir 
ayırıma tabi tutmanın hiçbir uygulama ile mü
nasebeti yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında gelen ar
kadaşımız tabiî hürmet ettiğimiz bir ar
kadaştır. Ona, şahsına karşı hiçbir diyeceğimiz 
yoktur. Ama usul meselesi müzakere edildiğine 
göre biz isterdik ki, madem ki Hükümet bu teklifi 
'benimsemiştir ve geçen seferki müzakeresinde 
Hükümeti temsilen zannedersem Ticaret Baka
nı yahut Başjbakan yardımcılarından birisi var
dı, öyle hatırlıyorum, benim önergemle, bu ko
misyon bâzı kanundaki hatalar, kelime hatala
rı v. s, 1er dolayısiyle bunu geri almaya mec-
(bur oldu. Şimdi Hükümet benimsemiştir buyu
ruyorlar. Getirilecek reform kanunları içerisin
de bunlar da vardır, diyorlar. Hükümeti tem
silen de kimse bulunmuyor; bir varak pare ile 
geliyorlar. Alelacele çıkarmak isteniyor. Ben 
bunun mânasını pek anhyamıyorum. Usul ba
kımdan da işi hatalı görüyorum. Bu bakımdan 
bu tasarı veya teklifin müzakere edilmesi müm
kün değildir, kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Bu 

önergenin aleyhinde. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; «Ticari iş
letme Rehni kanun teklifinin» diyor. Bu bir ta
sarı değil tekliftir. Arkadaşımız Hükümet ta
sarısıdır, dedi. illâ Hükümet burada bulunacak
tır, dedi. Bakabm Hükümet bunu tekabbül etti 
mi, etmedi mi dedi. Halbuki bu bir tasarı de
ğil tekliftir. Bâzı milletvekilleri tarafından ve
rilmiştir. Bâzı maddelerin komisyona iadesi hu
susu vâki oldu ve 1551 sıra numarada bulunan 
ve müzakeresine başlanan bu teklifi komisyon 
geri alarak ek bir rapor halinde Cumhuriyet 
Senatosuna tekrar sunmuştur. Gelen Hükümet 
temsilcisi fevkalâde yerindedir. Bilhassa Adli
ye Vekâletini temısil eden bir konudur. Ticari 
işletme Relini Kanunu da Adliye Vekâletini il
gilendirmektedir. Bu itibarla temsilcinin kalma
sını ve kanunun kaldığımız yerden müzakeresi
nin devamını arz ederim ve önergenin de red
dini saygı ile rica ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş
kanlık bir açıklama yapma zorunluğunu hisset
mektedir. Tüzüğümüzün 59 ncu maddesi tasa-

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçinc'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen BeUdiye Gelirleri Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/554) 

BAŞKAN — Sayın Rifat öztürkçine?... Bu
radalar. Sayın Maliye Bakanı?... Yok. Soru 
gelecek birleşime kalmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu. (6/527) 

BAŞKAN — Sayın Halil özmen?... Yok. 
Sayın Adalet Bakanı?... Yok. Soru gelecek bir
leşime kalmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, margarin endüstrisine 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/560) 

rılann ilgili Bakanlık huzuru ile. Bakanlık tem
silcisi huzuru ile müzakeresini âmirdir. Bu bir 
tekliftir, ancak bu teklifin, 1551 sıra sayılı tek
lifin müzakeresine başlandığı zaman Sanayi ve 
Ticaret Bakanı hazır idiler. Komisyonda da 
Adalet, Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
temsilcileri bulunmuşlardır. Bu itibarla önerge
yi mevkii muameleye koydum. Lehinde önerge 
sahibi ve aleyhinde de konuşulmuştur. Heyeti 
Umumiyenin bu nedenle takdirine sunuyorum. 
önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmiştir. 

Sayın Ekrem özden'in önergesi Bakanın biz
zat bulunması veyahut Başbakanı temsilen bir 
sorumlu idare âmirinin bulunmasını, aksi tak
dirde teklifin müzakere edileımiyeceğini nâtık-
tır. Bu nedenle, bu açıklama ile önergeyi tekrar 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... önerge kabul edilmiştir, efendim. Tek
lifin müzakeresine bu nedenle filhal imkân yok
tur. 

BAŞKAN — Sayın Başjbakan?... Yok. Sa
yın Necip Mirkeîâmoğlu... Yok. Soru gelecek 
birleşime kalmıştır, efendim. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'm, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/562) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Ayrım?... 
Yok. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?... 
Yok. Soru gelecek birleşime kalmıştır, efendim. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Son Havadis Gazetesinin 
7.5. 1971 tarihli sayısındaki bir yazıya dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/563) 

BAŞKAN — Esasen mehil istenmiştir, soru 
gelecek birleşime kalmıştır, efendim. 

8. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

6. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/78; Cumhuriyet Sena

tosu 1/1214) (S. Sayısı : 1570) (1) 
BAŞKAN — Tasarı açık oylarınım kalmıştır; 

açık oylarınıza sunulacak, vazifeliler kutuları 
gezdirsinler, efendim. 

(1) 1570 S. Sayılı basmayazı 20 . 5 
tarihli 70 nci Birleşim tutanağındadır. 

1971 

9. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

1. — Cımıhuııyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi. (10/34) 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi ve Sayın 
Bakan da olmadığı için gelecek birleşime kal
mıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul Sağmalcılar ve 
Esenler mıntakalarında vukubulan kolera 
hastalığına dair Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/36) 

BAŞKAN — Sayın önerge saihibi Ekrem öz
den?... Buradalar. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, aylardan beri gündemde duran bir mev
zua Bakanın gelmemesi yüzünden hakikaten 
üzüntü çekiyorum. Niçin gelmezler, neden gö
rüşmezler anhyamadım, ben, bunu. Her bakan 
böyle yapıyor. Ben rica ediyorum, şu gündem
deki meseleleri halledelim de, badema vermiye-
lim böyle meseleleri. 

BAŞKAN 
yuı özden. 

Temenniniz ulaştırılacaktır Sa-

3. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, üniversite ve yüksek okul
larda vukubulan boykot, işgal ve diğer hâdi

selere dair 
(10/38) 

Senato araştırması istiyen önergesi 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Hazer?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. önerge gelecek birleşime 
kalmıştır, efendim. 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, öğrenci olayları ve şiddet ha
reketleri doğuran hususlara dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/40) 

BAŞKAN — Sayın Yiğit Köker?... Yok. Sa
yın Bakan?... Yok. önerge gelecek birleşime 
kalmıştır, efendim. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay hn, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay?... Burda-
lar. Sayın B&kan?... Yok. Gelecek birleşime kal-
mışitır, efendim. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, Bölgelerarasında artan farklılık 
ve bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olma
dığı hususlarında Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/43) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?... Buradalar. Sa
yın Bakan?... Yok. Bu nedenle gelecek birleşi
me kalmıştır. 

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
28 . 2 . 1971 günlü ve 1376 sayılı 1971 yılı Büt
çe Kanununda değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe- Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 2/511: Cumhuriyet Sena
tosu 2/314) (S. Sayısı : 1567) 

BAŞKAN — Komisyona intizar ediyoruz ha
len, gelirlerse görüşebiliriz. 

4. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec-
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lisi 2/517; Cumhuriyet Senatosu 2/315) (S. Sa
yısı : 1568) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu .. 
M. FAİK ANAYURT (Uşak) — Sayın Baş

kan, bendeniz Bütçe Kanma Komisyonunu tem
sile yetkili değilim. 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonunun 
sözcüsü?.. Yok. 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, biraz evvelki mâruzâtımda arız ettim; 
bendeniz Cumhuriyet 'Senatosunun Bütçe ve 
Plân Komisyonunun sözcüsüyüm, Bütçe Kar
ma Komisyonunun da âzasıyım. Fakat Karma 
Komisyonun Başkanlık Divanında bulunmadı
ğım cihetle, temsile yetkili bulummadığımı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Bu 
teklifin de müzakeresine bu nedenle - Hükü
met temsilcisi hazır olduğu halde - imkân (gö
rülememiştir. Ancak oylama sonucuna intizar 

ediyoruz. Oyunu kuUanmıyan sayın üye?.. 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Var 

ef endim. 
BAŞKAN — Sayın Nurettin Akyurt, lütfen 

efendim... Oylama işlemi bitmiştir. 
Açık oylama sonucunu arz ediyorum : 
1570 sıra sayılı 654 sayılı Toplum zabıtası 

kurulması hakkında Kanunun 1 Ve 3 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair olan kanun ta
sarısının açık oylamasına 92 sayın üye iştirak 
etmiş; 80 sayın üye kabul, 12 sayın üye ret 
oyu kullanmıştır. Bu suretle tasarı değiştirile
rek kabul edilmiştir. iGereği yapılacaktır efen
dim. 

Gündemde müzakere konusu başka madde 
kalmadığından 3 Haziran 1971 Perşembe günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere 71 nci Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,15 

» e - « 

8. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyen'nin, İmar ve İskân Bakanlığı ge
cekondu fonundan 1969 ve 1970 yıllarında han
gi belediyelere ne miktar tahsis yapıldığına dair 
yazılı soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı 
Selâhattin Babüroğlu'nun cevabı (7/728) (1) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10962-7/728 

21 . 1 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun imar ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 

(1) Cevaba ekli cetveller Kanunlar Müdür
lüğündeki dosyadadır. 

delâlet buyıırulmasmı saygı ile arz ederim. 

16 . 1 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep üyesi 

Salih Tanyeri 

Soru : 

îmar ve İskân Bakanlığı gecekondu fonun
dan 1969 ve 1970 yıllarında hangi belediyelere 
ne miktar tahsis yapmıştır. Miktar ve yer tas
rihi suretiyle açıklamak mümkün müdür? 

Tahsis hangi objektif kıstasa g"öre ve ne 
oranda yapılmıştır? 

Tahsislerin gayesi dışında kullanıldığı vâki 
mıdır. Vâki ise cezai takibat yapılmış mıdır? 

Tahsisten sonra iptal ve transfer vâki mıdır. 
Vâki ise nerenin ne miktar tahsisi iptal ve ne
reye transfer edilmiştir. Sebebi nedir? 
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Bakanlık Müşavirliği 
M. 28^ 22 . 5.1971 

Sayın Salih Tanyeri'nin yazılı 
soru. önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 21 . 1 . 1971 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/728-10962-9402 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sayın 
Salih Tanyeri'nin gecekondu fonundan 1969 -
1970 yıllarında hangi belediyelere ne miktar 
ayırma yapıldığına dair yazılı soru önergesi aşa
ğıda cevaplandırılmıştır. 

1. Bakanlığımız gecekondu fonundan 1989 -
1970 yıllarında belediyelere yapılan ayırmalar 
ilişik cetvellerde gösterilmiştir. 

2. Ayırmalar, 775 sayılı Gecekondu Kanu
nu ve buna ilişkin yönetmelik esaslarına uygun 
olarak yapılmıştır. 

3. Ayırmaları gayesi dışında kullandığı ile
ri sürülen Diyarbakır ve Afşin belediyeleri hak
kında gerekli teftiş ve incelemeler yapılmakta
dır, 

4. Ayırmadan sonra yapılmış bozma ve ak
tarmalara ait bilgi ilişik cetvellerde sunulmuş
tur. Arz ederim. 

İmar ve iskân Bakanı 
Selâhatin Babüroğlu 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Ragıp Üner'in, Gümrük Muhafaza ve Muamele 
sınıfı memurlarına dair yazılı soru önergesi ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'in ceva
bı (7/761) (1) 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 21. 5 .1971 

Zat ve Sicil İşleri Müdürlüğü 
KI/373 -1/22204 

Konu : Kontenjan Senatörü Sayın 
Ragıp Üner'in yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdür

lüğü) 28.4.1971 gün ve 11214-10243/7-761 
sayılı yazıları, ve 11. 5 .1971 günlü, KI.373/1 -
21814 sayılı yazımız : 

(1) Soru 13 . 5 . 1971 tarihli 68 nci Bir 
leşim tutanağındadır, 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sa
yın Ragıp Üner'in Gümrük Muhafaza Teşkilâtı 
mensupları ile alâkalı 28 . 4 . 1971 .günlü soru 
önergesine ilgi yazımımla verilen cevapta; Ma
liye Bakanlığına yazılan yazılarımıza henüz ce
vap alınamadığı arz edilmişti. 

Bu defa Maliye Bakanlığından alman ve 
Gümrük Muhafaza memurları dışında ka
lan muhafaza kısım ve bölge âmirleri ile 
muhafaza müdürlerine, Muhafaza Teşkilâ
tında görevli gemi adamlarına iş güçlüğü 
zammı verilmesi hususundaki taleplerin Devlet 
Personel Dairesine yapılması, 

Gümrük Muhafaza Teşkilâtında 11 nci dere
cede bulunan Gümrük Muhafaza memurlarının 
tekâmül kursuna katılarak başarı göstermeleri 
halinde 10 ncu derecedeki Gümrük Muhafaza 
kısım amirliğine terfi ettirilmelerine, Devlet 
Memurları Kanununun 36 nci ve 68 nci madde
leri uyarınca mümkün görülemediği mütalâası
nı ihtiva eden yazıların örnekleri ilişikte sunul
muştur. 

Yüksek bilgilerine arz ederim. 
Haydar Özalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 12.5.1971 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürlüğü 
Kamu Yöneiîimi 

Sayı : 117020-25/12425 
Konu : îç güçlüğü zammı Hk. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
İlgi : Zat ve Sicil İşleri Müdürlüğü ifadeli 

21.4.1971 tarih Vs E4/373-1/47139 sayılı yazı
nız : 

28.2.1971 tarih ve 1376 sayılı 1971 malî yılı 
Bütçe Kanununun 17 nci maddesinde kurumla
rın iş riski, iş güçlüğü ve eleman teminindeki 
güçlük zamlarının hangi görevler için ve ne 
miktarda ödeneceği hususundaki tekliflerini Dev
let Personel Dairesin© göndermeleri gerektiği 
hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla gümrük muhafaza memurları dı
şında kalan bakanlığınız memurlarından muha
faza kısım âmirleri, muhafaza bölge âmirleri, 
muihafaza 'müdürleri ve muhafaza teşkilâtında 
görevli gemi adamlarının iş güçlüğü zammı ve-
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rilmesi 'hususundaki taleplerinizin Devlet Per
sonel Dairesine yapılması gerektiği mütalâa edil
mektedir. 

Arz olucıur. 
Maliye Bakanı 

îmza 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 12.5.1971 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürlüğü 
Kamu Yönetimi 

Sayı : 117007-21/12426 
Konu : Gümrük Muhafaza Kı
sım Amirliğine terfi edecek Mu
hafaza memurlarımın durumu 
hakkımda 

Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
îîgi : 20.3.1971 tarih KI/373-1/20142 sayılı 

ve 9 Msan 1971 tarih ve Kî. 373-1/20896 sayılı 
yazılarınız : 

Bakanlığınıza bağlı Gümrük Muhafaza Teş
kilatında 11 nci derecede bulunan gümrük mu
hafaza memurlarının, tekâmül kursuna katıla
rak başarı göstermeleri halinde, 10 ncu derece
deki gümrük muhafaza kısım amirliğine terfi 
ettirilmeleri, Devlet Memurları Kanununun 36 
ncı ve 68 nci maddeleri uyaranca mümkün gö
rülememektedir. 

Bilgi edinilmesi arz olunur. 
Maliye Bakanı 

îmza 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Ozmen'in, Kırşehir ilinin Akçakent buca
ğından Çelikli istasyonuna kadar bozuk olan 
yolun yapım ve bakımının Karayollarına veril
mesine dair, yazılı soru önergesine bayındırlık 
Bakanı Cahit Karakaş'ın cevabı (7/765) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Muhterem 
Makamına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygiyie arz ve istirham ede
rim. 

11.Î2.1968 
Halil özmen 

Kırşehir Senatörü 

1. Karayolları bir memleketin ekcdomik ve 
malî vaziyetini ayakta tutan ve piyasaya alış -
veriş bakımından canlılık veren bir müessesedir. 
Yani, karayolları bir memleketin can damarı
dır. 

2. Biz, Kırşehir ili olarak, karayolları bakı
mından yıllarca bir kenara itildik. Hiçbir idare 
elimizden tutmadı. Hiçbir Devlet dairesinde de 
isimiz kolaylıkla halledilmedi, hattâ güçleşti-
rildi. 

3. Geçen yıllarda Kırşehir'den itibaren To-
sunburınu, Hashöyük, Durkadirliinlimurat, Mah-
senüi Kös ef akılı bucağı ve Polatlı köylerinden ge
çerek Akçakent bucağında son fbulao. ve yeni ya
pılan yolun bakımı karayollanmıza verilmiştir. 
1968 yılı içinde bu yolda karayollanmızın bakımı 
çok zayıf olduğundan köylerimiz bu yolda haylice 
aahmet ve sıkıntı çekmişler, kamyollarını ça
murun içerisine batırmışlardır. Batırılan kam
yonlar ve araibalar günlerce bu yollarda kalmış
lardır. Bu yolun bilhassa Mahsenli köyü ile Kö-
sef akılı bucağı arası çok bozulmaktadır. Her ne
dense bu kısım fenne uygun olarak yapılmamış
tır. Buradaki büzlerin kuturları çok küçüktür. 
Kıs aylarında ve yağmurlu günlerde seller yolu 
derhal bozuyorlar. O zaman arabalar ve kam
yonlar parça kırıyorlar. Ve millî servetin heder 
olmasına sebeboluyorlar. 

4. — Biz Kırşehir halkı ve bu civarın köy
lüleri olarak Karayollanmıza devredilen bu yo
lu Akçakent bucağımızdan itibaren Ankara'mı
zın Deliceye bağlı Çelikli istasyonuna bağlamak 
arzusundayız. Çünkü, Çelikli istasyonunda haf
tanın her Salı günü büyük bir pazar kurulmak
tadır. Bu pazar çok kalabalık olduğu için köy
lümüzün alışveriş ve ticaret bakımından yüzü
nü güldürmektedir. Kırşehir'in Çelikli'ye bağ
lanması ve Akçekent bucağımızın Çelikli'ye 
bağlanması, bugün için artık bir zaruret hali
ne gelmiştir. 

Yalnız, Akçakent bucağından itibaren bu yo
lun Çelikli istasyonuna kadar yapılması ve ba
kımının da .Karayollanmıza verilmesi lâzımgel-
mektedir. Halkımızın ve o civanndaki köylü
müzün yıllardan beri arzuları budur. 

iktidarda bulunan Devlet ve Hükümetler her 
zaman vatandaşa hizmet edecekleri ve hizmeti 
vatandaşın ayağına götüreceklerini, İsrarla bil-
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dimdiklerine göre, bu işin yapılmasını biz Kırşe
hir olarak istirham ediyoruz. 

iSayın Bayındırlık Bakanımızın bu husustaki 
kıymetli düşünceleri nedir? 

ikinci Beş Yıllık Plânda böyle bir düşüncele
ri var mıdır? Eğer var ise hazırlıkları nedir? 

Şimdilik böyle bir düşünceleri yoksa Kırşe
hir'in yoksul halkı ve köylüleri için çok önem
li olan bu yolu ne zaman yapacaklardır? 

•Cevap verilmesini en derin saygılarımla rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar- Müdürlüğü 
Sayı : 160 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 20 . 5 . 1971 

Hususi Kalem' 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : a) 24 . 12 . 1968 gün ve 9449-526/ 
2841 sayılı yazınız. 

b) 13 . 5 . 1971 gün ve 9449-765/10399 sa
yılı yazınız ; 

1 . 6 . 1971 O : 1 

Kırşehir ilinin Akçakent bucağından Çelikli 
istasyonuna kadar bozuk olan yolun yapım ve 
bakımının Karayollarına verilmesine dair olan 
ve ilgi (a) yazınızla sözlü olarak cevaplandı
rılmak üzere gönderilen ve bilâhara ilgi (b) ya
zınızla yazılı soruya çevrilen Kırşehir Senatörü 
Sayın Halil özmen'in, sorusu aşağıda cevaplan
dırılmıştır. 

a) Tosunburun - Kösefakılı - Akçakent il yo
lunda şimdilik yalnız yaz bakımı yapılabilmek
tedir. 

•Söz konusu yol bütçe imkânlarımıza göre 
ilerdeki yıllarda onarım programına alınabi
lecektir. 

b) Akçakent'in bağlı olduğu kaza merkezi 
Çiçekdağ ile ve ayrıca Çiçekdağ üzerinden Yer
köy istasyonu ile irtibatı vardır. 

Akçakent ile Çerikli arasındaki direkt yo
lun, Karayolları Genel Müdürlüğünün Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 
16 ncı maddesindeki tarife uymadığından Dev
let ve il yolu ağlarına alınmasına imkân görül
memektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Cahit Karakaş 
'Bayındırlık Bakanı 
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654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 183 

Oy veroater : 92 
Kabul edonter : 80 

Reddedenler : 12 
Çekiaserler : 0 

Oya katîlsuyanlar : 89 
Açık üyelikler : 2 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şemocak 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Manıur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Cemalettin înkaya 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaatürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Al t ta 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiı Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Env@r Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Milimin Kırlı 
Orhan Kor 

[Kabul edenler] 
| Necip Mirkelâmoğlıı 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

I Sami Turan 
KOCAELİ 

Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Oaman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevri Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etsin Erdkıç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süergan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mahmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C UMHUEBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELBH 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Fahri Eoratürk 
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BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

TABÎI ÜYELBR 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mueip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Shsfriû Karaman 
Kâaaü Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Se*ai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş (B.) 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahsa.et Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1 A.) 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
M. Yılmaz Mtte 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V. 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 
(Bşk. V.) 

[Reddedenler] 
İÇEL j 

Lûtfi Bilgen. j 
İSTANBUL j 

Mebrure Aksolty J 
Ekrem özden j 
Cemal Yıldırım i 

KARS 
Sırrı Atalay 

MANİSA 
Doğan Barutçmoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

[Oya katılmtyanlar] 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
İ. Sabri ÇağLayangil 
Saffet Ural 

r*i A XT A T/~T7~ A T T l 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket öcçetin 

' 3 f w ' w™ w J " 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaea 

DİYARBAKIR 
Selâhattin CizreHoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl İ r t u ğ 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlta. (B.) 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Naaif Çağatay 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tun akan 

TOKAT 
Zihni Betil 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Peatilti 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İmebeyli 

SİVAS 
Adil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aradan Bora 

URFA 
Hasan Oral 
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VAN 

Fe,rid Melen (B.) 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHUKBA§KANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELEE ! 
Hayri Dener 
Vahap Güvenç 
Mehmet îımen 
Osman Koksal 

[Açtk üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüaün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Sııad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

71 NCI BİRLEŞİM 

1 . 6 . 1971 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

2. — Başkanlık Divanında münhal bulunan 
iki Kâtipliğe üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Qztürkçine*nin Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/554) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu. (6/527) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, margarin endüstrisine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'm, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özerin, Son Havadis Gazetesinin 
7 . 5 . 1971 tarihli sayısındaki bir yazıya dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/563) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X I . — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se

natosu İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/78; Cumhuriyet Se
natosu 1/1214) (S. Sayısı : 1570) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 5 . 1971) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mmtakalarmda vukubulan kolero 
hastalığına dair Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/36) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, üniversite ve yüksek okul
larda vukubulan boykot, işgal ve diğer hâdi
selere dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/38) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, öğrenci olayları ve şiddet ha
reketleri doğuran hususlara dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/40) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştırma
sı istiyen önergesi (10/42) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, Bölgelerarasında artan farklılık 
ve bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olma
dığı hususlarında Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/43) 

X 7. —. Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
28 . 2 . 1971 günlü ve 1376 sayılı 1971 yılı Büt
çe Kanununda değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/511; Cumhuriyet Senatosu 
2/314) (S. Sayısı : 1567) (Dağıtma tarihi : 
10 . 5 . 1971) 



X 8. — Millet Meclisi idare Âmirlerinin, 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 2/517; Cumhuriyet Senatosu 2/315) 

(S. Sayısı : 1568) (Dağıtma tarihi : 11.5.1971) 
V 

ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - IKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Üstü Onbaşıya fiilen taarruzdan hü-

hümlü 1946 doğumlu Mehmetoğlu Şerife'den 
doğma Halil Çelik hakkında özel af kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/312; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1213) (S. Sayısı : 
1564) (Dağıtma tarihi : 4 . 5 . 1971) (Birinci 
görüşmesi : 6 . 5 . 1971 B - 66) 

2. — Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi 
ölüme sebebiyet vermekten hükümlü 1947 do
ğumlu Hüseyinoğlu Gülsümden doğma öğret
men Nuri Vural hakkında özel af kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul okman metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/327; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1210) (S. Sayısı : 
1566) (Dağıtma tarihi : 4 . 5 . 1971) (Birinci 

görüşmesi : 6 . 5 . 1971 B - 66) 
B - BÎRtNCl GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 



Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 28 . 2 . 1971 günlü ve 1376 sayılı 
1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2 /511; 

C. Senatosu : 2/314) 

Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Makamına 

1971 malî yılı Bütçe Kanununa ekli kadro cetvelinin (Sayıştay) kısmında değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifimiz ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ve rica ederiz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
Samsun Milletvekili (Siirt Milletvekili Van Milletvekili 
Nafiz Yavuz Kurt Âdil Yaşa Salih Yıldız 

GEREKÇE 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 8 nci maddesine göre hâkimler, savcılar, Da
nıştay ve Sayıştay meslek mensuplarının intibakları, işgal ettikleri kadroların dereceleri -üzerinden 
değil, fakat fiilen almakta bulundukları aylık dereceleri itibariyle yapılmıştır. 

Kanun teklifinin amaçlarından biri, aylık dereceleri kadrolarının üstünde bulunan meslek men
suplarının aylıklarına uygun derecelerden kadrolandırılmalarını sağlamaktır. Üst derecelerdeki 
kadrolar (kişisel) olarak teklif edilmektedir; bir suretle inhilâl vukuunda tekrar kullanılmaları ba
his konusu olmadığı için bu tür ihdaslar, bir kadro genişletmesi niteliği arz etmiyecektir. Sayıştay 
meslek mensuplarının istihdamında aylık - kadro ilişkisini vuzuha kavuşturacak olan bu değişiklik, 
aynı zamanda kadrosuzluk dolayısiyle derece terfiinden mahrum kalan denetçilere terfi imkânı sağ
lamış olacaktır. 

Kanun teklifinin ikinci amacı, Sayıştay Genel Kurulunun intibaklarda yapılacak düzeltmeler 
hakkındaki 15 Şubat 1971 günlü ve E. 1971/2 - K. 3492/1 sayılı kararı muvacehesinde dereceleri 
indirilen yönetim mensuplarına - kadro yüzünden açıkta kalmalarını önlemek için - durumlarına uy
gun kadro sağlamaktır.. 

Teklifin, hiçbir malî külfeti bulunmamaktadır. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 8 . 5 . 1971 

Esas No. 2/511 
Karar No. 123 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 28 . 2 .1971 
gün ve 1376 -sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununda derişiklik yapılması hakkında kanun teklifi), Sayış
tay Başkanı ile Maliye Bakanlığı temsilcisinin hazır bulundukları oturumda görüşüldü; 

1567 



— 2 — 

Kanun teklifi ile, aylık dereceleri kadrolarının üstünde 'bulunan Sayıştay [meslek mensuplarının. 
aylıklarına uygun derecelerden kadrolandırılmaları öngörülmektedir. 

Şöyle ki, yüksek malûmları olduğu üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek (geçici 
8 nei maddesine göre hâkimler, savcılar, Danıştay ve Sayıştay meslek mensuplarının intibakları 
işgal ettiklerii kadroların dereceleri üzerinden değil, fakat fiilen almakta bulundukları aylık de
receleri itibariyle yapılmıştır. 

Teklif, özellikle bu mahzuru bertaraf 'etmekte, ikinci amaç olarak da, Sayıştay Genel Kurulu
nun intibaklarda yapılacak düzeltmelerle ilgili 15 Şubat 1971 günlü ve E. 1971/2 - K. 3492/1 sa
yılı Kararı (muvacehesinde dereceleri indirilen yönetim mensuplarına (kadro yüzünden açıkta kal
malarını önlemek için) durumlarına uygun kadro temin 'edilmektedir. 

Yukarıda mâruz hususlar muvacehesinde, Bütçeye de malî külfet ihtiyar etmiiyen teklifin tümü 
üzerinde vâki görüşmeleri mütaakıp, (maddelerin görüşülmesine geçilerek, 

Birinci madde metninde bahis konusu (2) sayılı cetvelde tadadedilen kadrolar unvansız olan
ların 1322 sayılı Kadro Kanunu muvacehesinde unvanlandırılmaısı gereği üzerinde durularak, Baş
kanlık Divanı, Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından birer temsilcinin iştirakiyle konu 
incelenmiş ve (2) sayılı cetvel yeniden düzenlenmiştir. 

2 nei ve 3 ncü maddeler, Teklifteki şekilleriyle aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Y. 
Sözcü 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Bailılkesiir 
C. Bilgehan 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Bolu 
H. t. Cop 

Ankara 
H. Balan 

Eskişehir 
M. î. Angı 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Hatay 
H. Özkan 

içel 
C. Okyayuz 

İzmir 
'M. Akan 

Izımir 
A. N. Erdem 

Kars 
K. Okyay 

Kütahya 
î. E. Erdinç 

Malatya 
H. Gökçe 

Manisa 
O. Karaosmanoğlu 

Manisa 
H. Okçu 

Maraş 
A. îmamoğlu K. Baykan 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Siatoarya 
N. Bayar 

Samsun 
1. Kılıç 

Tokat Uşak 
t. H. Balcı (Muhalifim. Zina, (teklif yeoii ve yüksek derece ve 

kademeden kadrolar ihdas ediyor. Bu, daha önce 
tedvin edilmiş mevzuat prensiplerine ve kanun

ların genellik ve eşitlik ilkesine aykırıdır.) 
M. F. Atayurt 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1567) 



MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRLERİNİN 
TEKLİFİ 

28 . 2 . 1971 günlü ve 1376 sayılı 1971 yılı 
CBütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkın

da kanun teklifi 

MADDE 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununun 
9 neu ımaddesti ile Sayıştaya tahsis edilen kad
rolardan, ekli (1) sayılı cetvelde gösterilenler 
kaldırılmış, (2) sayılı cetvelde gö$teırtiiLeniler 
ilâve ledüm'iiştilr. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . 3 . 1971 den 
geçıerdi akmak üzere yayımı tariihıkıde yürürlüğe 
girter. 

'MADDE 3. — Bu kanunu Cumhuriyet Se
natosu ve MüÜlett Meclisi Başkanları yürütür. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

28 . 2 . 1971 gfünlü" ve 1376 sayılı 1971 yılı 
Bültçje Kanununda değişiklik yapılması hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Tekliflin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(MADDE 2. — Teklifin 2 noi maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 noü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1567) 



Sınıfı 

Mes. Men. 
» » 
» » 
» » 
» » 

Gen. İda, 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» .» 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Tek. Hiz. 
» » 
» » 
» » 

Sağlık Hiz. 
Yard. Hiz. 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Derecesi 

4 
7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 
12 

7 
9 
8 

10 
12 

6 
8 
9 
8 

10 
7 

13 
13 
12 

8 
9 

12 
9 

10 
12 

9 
10 

9 
10 
11 

7 
11 
13 
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Teklife bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

Sayıştay 

Unvanı 

Başdenetçi 
3 ncü Sınıf Denetçi 
4 » » » 
1 nci » » Yardım. 
2 » » » » 
Tetkik Memuru 
Z. T. Dosya Memuru 
Kâtip 

» 
Daktilograf 

» 
Mekanograf 

» 
» 

Daire Müdürü 
Tasnif çi 

» 
öiltçi Yardımcısı 
Teksirci 
Hesap Maki. Teknisyeni 
Telefon ve Elektrikçi 

» » Yardım. 
Usta 
Hemşire 
Bahçıvan 

» Yardım. 
Dağıtıcı 

» 
» 

Gecebekçisi 
Arşiv Taşıyıcısı 
Odacı 

» 
» 

Boyacı ve Badanacı 
Kaloriferci Yardımcısı 

» » 

Adedi 

40 
6 
7 
7 

16 
2 
1 
9 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
7 
1 
1 
1 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1567) 



Sınıfı 

Mes. Men 
» » 
» » _, 
» » 
» » 
» » 

Gm. İdare ! 
» » 
» > 
y> » 

» > 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» ,» 
» » 

Tek. Hizmet. 
» » 
» » 
» » 

Sağ. Hizmet. 
Yardım. Hk. 

» » 
» » 
» » 
ı» » 
» » 
» » 

Yar. Hiz. 
» ,» 
» » ! 

» » 
» » 
» » 
,» » 

Derecesi 

1 
2 
2 
3 
4 
9 

13 
14 
8 

10 
12 
15 
7 
9 

11 
7 

10 
12 
13 

9 
11 

8 
12 
12 
13 
10 
12 
10 
11 
13 
12 
11 
12 
13 
14 
8 

13 
11 
12 
14 

— a — 
(2) SAYILI ÖETVEL 

Unvanı 

• — 

Uzman Denetçi 
— 
— 

5. Sınıf Denetçi 
Kâtip 

1» 

Daktilograf 
i» 
I» 
» 

Mekanoğraf 
Mekanoğraf 

» 
Daire Müdürü 
Tasnifoi 

» 
,» 

Oiltei Yardımcısı 
Teksire! 
Hesap Mak. Teknisyeni 
Telefon ve Elektrikçi 
Telefon ve Eleiktriikçi Yard. 
Usta 
Hemşire 
Ahçı Yardımcısı 
Bahçıvan 
Dağıtıcı 

» 
GecebekçjM 
Arşiv Taşıyıcıisı 

» » 
Odacı 

» 
Boyacı ve Badanacı 
Boyacı ve Badanacı Yaatd. 
Kaloriferci Yardım. 

» » 
» » 

(*) 
• < # ) 

'(*) 
(•) 

(# #) 

Adedi 

29 
21 
15 
28 

8 
26 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(*) Bu kadrolar halen bulundukları kadro derecesinin 1, 2 veya 3 üst derecesine intibak ettiril
miş olan meslek mensuplarına aidölup kişiseldir. Her hangi bir suretle boşalmaları halinde iptal olu
nur. Bunlardan, halen 3 ncü derece kadroda olanlar, 2 nci derecenin; 4 ncü derece kadroda; olanlar, 
3 ncü derecenin; 5 nci, derece kadroda olanlar, 4 ncü derecenin unvanlarını ihraz ederler. 

(**) Bu kadrolara, 1 sayılı cetvelle kaldırılan 1 nci sınıf Denetçi yardımcılığı kadrosunu işgal 
eden Denetçi yardımcılarından meslek sınavını vermiş olanlar atanmış sayılırlar. 

Cumhuriyet Senatosıı (S. Sayısı : 1567) 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER 

töelfcveUer 

Teklife bağılı (1) sayılı cetvel aynm kabul edöJlımiiı§ıtâr. 
Teklife bağlı (2) sıayıllı cetvel değiştirilerek - 'kabul (edilmiştir. 

(BÜTÇE KARMA KOMİSYONU DEĞ1ŞT1RİŞ1) 

(2) SAYILI CETVEL 

f! 

Mas. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

G*ı. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tek. 
,» 
» 
» 

Sağ. 

SHllfl 

Men, 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

îdare 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hizmet. 
» 
» 

» 
Hizmet 

Yardımı. Hiz. 

Derecesi 

1 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
9 

13 
14 
8 

10 
12 
15 

. 7 
9 

11 
7 

10 
12 
13 
9 

11 
8 

12 
12 
13 
10 
12 

Unvanı 

Uznuan Deneitçi t; 
» » 

Başdeınetçi 
Uzmıa/n Denetçi 

» » 
Başdenetçi 
Başdenıetçi 
5. Sınıf Denetçi 
Kâtip 

» 
Daktilograf 

» 
» 
» 

Mekanograf 
» 
» 

Daiire Müdürü 
Tasnif çd 

» 
» 

öiltoi Yardımcısı 
Teksdrcıi 
Hesap Mak. Teknisyeni 
Telefon ve Elektrikçi 
Telefon ve Elektrikçi Yard. 
Usta 
Hemşire 
Ahçı Yardımcısı 

(*) 
(*) 
'(*) 

(*) 
(*) 
(#) 

/#*\ 

Adedi 

29 
18 
3 

15 
26 

2 
8 

26 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(*) Bu kadrolar halen bulundukları kadro derecesinin 1, 2 veya 3 üst derecesine intibak ettiril
miş olan meslek mensuplarına aıdolup kişiseldir. Her hangi bir suretle boşalmaları halinde iptal 
olunur. Bunlardan, halen 3 ncü derece kadroda olanlar, 2 nci derecenin; 4 ncü derece kadroda olan
lar, 3 ncü derecenin; 5 nci derece kadroda olanlar, 4 ncü derecenin unvanlarını ihraz ederler. 

(**) Bu kadrolara, 1 sayılı cetvelle kaldırılan 1 nci sınıf denetçi yardımcılığı kadrosunu işgal 
eden denetçi yardımcılarından meslek sınavını vermiş olanlar atanmış sayılırlar. 

Cumhuriyet Senatosu (İS. Sayısı : 1567) 
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Sınıfı Derecesi Unvanı Adedi 

Yandım. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hiz. 
» 

» 
» 
» 
;» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

10 
11 
13 
12 
11 
12 
13 
14 
8 

13 
11 
12 
14 

B-ahçıvan 
Dağıtıcı 

» 
Gece Bekçisi 
Affişiv Taşıyıcısı 

» » 
Odacı 
Odacı 
Boyıacı ve Badanlacı 
Boyacı ve Badanacı Yardi 
Kaloriferci Yard. 

» » 
» » 

1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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