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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkındaki^ Başkanlık tezkeresi okundu ve kp-
bul edildi. 

Orman Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı gö
rüşüldü ve açık oyla kabul olundu. 

1961 yılı sanayi ve işyerleri sayımının 1964 
yılma bırakılması hakkındaki kanun tasarısı

nın ikinci görüşülmesi yapıldı ve kabul edildi. 
Er ve erbaş harçlıkları kanunu taşansın»' 

birinci görüşülmesi yapıldı. 
20 Şubal 1961 Pazartesi günü saat 10,00 da, 

Kurucu Meclis halinde toplanılmak üzere Bir
leşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 
Ahadh Lûtfi Çini Rıfat Eksi Oktay 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı (1/51) 

(Adalet Komisyonuna) 
2. — Türk farmakopesi hakkında kanun ta

sarısı (1/52) (Sağlık ve Sosyal Yardım ye 
Adalet komisyonlarına ve Maliye Komisyonu 
ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komis
yona) 

3. — Çiftçi mallarının korunması hakkın
daki 4081 sayılı Kanuna üç geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı (1/53) (Tanm 
ve içişleri komisyonlarına) 

4. — Halk Sağlığı Akademisi kuruluş ve 
vazifeleri hakkında kanun tasarısı (1/54) 
(Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna ve Ma
liye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyona) 

5. — Medenî Kanunun 641 nci maddesinde 
zikrolunan menfaati umuma ait mallardan 
mera, yaylak ve kışlaklar hakkında kanun ta
sarısı (1/55) (Tarım, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarına ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyona) 

6. — Temyiz Mahkemesinde bir yayın ku
rulu teşkili hakkında kanun tasarısı (1/56) 
(Adalet Komisyonnuna ve Maliye Komisyonu 
ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komis
yona) 

7. — Veteriner sağlık zabıtası kanunu tasa
rısı (1/57) (Tarım, İçişleri, Gümrük ve Tekel, 
Adalet komisyonlarına ve Maliye Komisyonu 

ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komis
yona) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında 22 Eylül 1960 tarihinde Ankara' 

,da imzalanan Veteriner Sözleşmesinin tasdiki 
hakkında kanun tasarısı (1/58) (Dışişleri Ko
misyonuna). 

9. — Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanunn tasarısı (1/59) (Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve İçişleri komisyonlarına ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyona) 

10. — Sosyal hizmetler kurumu kanunu ta
sımı (1/60) (Sağlık ve Sosyal Yardım ve İç
işleri komisyonlarına ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komis
yona) 

11. — Ankara'da İstatistik Umum Müdür
lüğü binası yaptırılması için gelecek yıllara 
geçici taahhütlere girişilmesi hakkında 6805 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı (1/61) (Bayındırlık 
Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclisi Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye
lerden mürekkep Karma Komisyona) 

12. — Ankara Üniversitesi 1960 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/64) (Ma
liye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko -
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misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürek
kep Karma Komisyona) 

13. — Devlet Su Işl'eri Genel Müdürlüğün
ce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak 
üzere bono ihracına yetki verilmesi hakkında 
kanun tasarısı (1/65) (Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep. Karma Komis
yona) 

14. — İstanbul Üniversitesi 1960 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(i/66) (Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyona) 

15. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 
analı yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/67) (Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyona) 

16. — Kara Yolları Genel Müdürlüğü 1960 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/68) (Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyona) 

17. — 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/69) (Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyo
nuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Ka ımıa Komisy< > na) 

Raporlar 

18. —• Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad-
rolariyle merkez kuruluş ve görevleri hakkında
ki 2287 sayılı Kanunda, değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cet
vele makam tazminatı kadroları konulması hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim Komisyo
nu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyon raporları (1/22) 

19. — Millî Eğitim (Bakanlığı kuruluş kad-
rolariyle "merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 

tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu ve Maliye 
Komisyonu'ile Kurucu M<eelis Bütçe Komisyo
nuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporları (1/23)^ 

'20. — Çeşitli teadül ve teşkilât kanunkriyle 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı 
Kanunda, değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
ıbâzı hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Büt
çe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mü
rekkep Karma Komisyon raporu (1/34) 

21. — Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyo
nuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (1/32) 

22. —• İdare Âmiri Acuner Ekrem ve iki ar
kadaşı ile Temsilciler Meclisi İdare Âmiri Kı
nık Nuri'nin, 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürek
kep Karma Komisyon raporu (2/6) 

23. — 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü kuruluş Kanununun 32. 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Tarım Komisyonu ve Maliye Komis
yonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna 
seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma 
Komisyon raporları (1/43) 

24. — Sivas eşrafından ölü İsmail Şekeroğlu' 
nun eşi Şefika Şekeroğlu'na vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
•mürekkep Karma Komisyon raporu (1/47) 

25. — 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Maliye Ko
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonu
na seçilen Temsilci'üyelerden mürekkep Karma 
Komisyon raporu (1/69) 

26. — Ankara Üniversitesi 1960 malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı . cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Maliye Ko
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisy onu
na-seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Kcıraa 
Komisyon raporu (1/64) 
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B : 20 23.2 ; 1961 O : 1 
27. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1960 malî 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürek
kep Karma Komisyon (1/68) 

2 8 . — İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 malî 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mü
rekkep Karma Komisyon raporu (1/67) 

1. —r- Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Temsilciler Meclisi Başkanlığı tez
keresi (3/34) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı sayın üyelerin hizala

rında gösterilen müddetlerle izinleri, Başkanlık 
Divanının 21 Şubat 1961 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Temsilciler Meclisi 
Başkam 
K. Orbay 

Çolakoğlu Bahri, 15 gün, hastalığına binaen, 
21 Şubat 1961 tarihinden itibaren. 

29. — 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Kanununun 34 ncü maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mü
rekkep Karma Komisyon raporu (1/48) 

30. — istanbul Üniversitesi 1960 malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci "üyelerden mürek
kep Karma Komisyon raporu (1/66) 

Tengirşenk Yusuf Kemal, S gün, hastalığına 
binaen, 17 Şubat 1961 tarihinden itibaren, 

Gökçen Eauf, 6 gün, hastalığına binaen, 21 
Şubat 1961 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN T— isimleri birer birer okuyarak 
oyunuza arz ediyorum.. 

Çolakoğlu Bahri, 15 gün hastalığına binaen, 
21 Şubat 1961 tarihinden 'itibaren. 

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

Tengirşenk Yusuf Kemal, 8 gün, hastalığına 
binaen, 17 Şubat 1961 tarihinden itibaren. 

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

Gökçen Eauf, 6 gün, hastalığına binaen, 21 
Şubat 1961 tarihinden itibaren. 

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

B Î B Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Akadlı Lûtfi. 

KÂTİPLER — Kitapçı Şahap, Çini Rif a t . 

• 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. j arkadaşlar Divan Kâtipliklerine başvurarak 
(Yoklama yapıldı.) i geldiklerini bildirsinler. 
BAŞKAN — Yoklama sırasında bulunmıyan | Nisap tahakkuk etmiştir. Birleşimi açıyorum. 

4. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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I : 20 23.S.İ96İ 6 : İ 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLBR 

./. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1960 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

, v 
kanun tasarısı ve Maliye Komsyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye
lerden mürekkep Karma Komisyon raporu (1/35) 
(D 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyenl... 
Yok. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1960 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli 

cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde gösteri
len tertipleri arasında 189 100 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

CETVEL 
B. Tenzil ' Zam 

(A/ l ) 
307 Harcırahlar 30 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğin
ce ödenecek tedavi masraf
ları ve harcırahları 9 100 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

476 Kum masrafları 9 100 

BAŞKAN — Kabul eden-
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 8 S. Sayılı basmayazt tutanağın sonun-
dadır. 

B. Tenzil Zam 

(Madde 1 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin 786 ncı (6200 sayılı Kanunun 
şümulüne giren işler) faslının 11 nci (Yapım ve 
esaslı onarım masraflara) maddesine 8 000 000 
lira ek ödenek verilmiştir. 

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

MADDE 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaret
li cetvelin 8 nci (Devlet bütçesinden yapılacak 
yardımlar) faslının sonunda yeniden açılan 3 
ncü -(Yatırımlar için geçen yıldan devrolunan) 
maddesine 8 000 000 lira konulmuştur. 

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

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanun 'hükümlerini Ma
liye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

'BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oylarınıza sunuyo
rum. 

(A/2) 
786 6200 sayılı Kanun şümulü

ne giren işler , 180 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

788 Teknik hizmetler muvakkat 
vazife harcırahı 150 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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2. — îdare Âmiri Acııner Ekrem ve iki ar

kadaşı ile Temsilciler Meclisi İdare Âmiri Kınık 
Nuri'nin, 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Malî
ye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporu (2/6) 

BAŞKAN — Tümü. üzerinde söz istiyen var 
mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velin Münfesih Büyük Millet Meclisi (T. C. Mil
lî Birlik Komitesi) kısmının ilişik cetvelde ya
zılı 'tertipleri arasında 84 504 liralık aktar
ma yapılmıştır. 

CETVEL 

B. 
Düşü
len 

301 

304 

309 

453 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon 
ücrel, ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Taşıt giderleri ' 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin davetlisi olarak 
memleketimize gelecek ec
nebi misafirlerin her çaşit 
masrafları 84 504 
(BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ekle
nen 

20 369 

43 510 

14 625 

B. 
Düşü- Ekle-
len nen 

6 000 601 Çeşitli yardımlar 

BAŞKAN — Kabul •eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 171 sayılı Kanunla 453 ncü 
(ahdî münasebetler) faslının 23 ncü (NATO 
memleketleri Parlâmentoları Birliği Asamble ve 
komisyonlarına iştirak .edeceklerin harcırahları) 
maddesinden düşülerek 477 nci (Yeni Meclis 
binasının gerektirdiği masraflar) faslına eklen
mek suretiyle yapılan 75 000 liralık aktarma 
iptal edilmiştir. 

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

MADDE 3. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza, arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

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

•Tasarının tümü açık oyunuza sunulmuştur. 

3. — 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye Komisyonu 
ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçüen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komisyon 
raporu (1/69) (1) 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(i) 14 #. 'Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 

bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerin ilişik 1 sayılı cetvelde yazılı-
tertipleri arasında 56 282 357 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

[1] SAYILI CETVEL 
(A/ l ) 

B. 

307 

204 

209 

303 

Tenzil Zam 

209 

Danıştay Başkanlığı 

5434 sayılı Kanunun 14. 
maddesinin (D) fıkraisiyle 
34, 38 ve 39. maddeleri ge
reğince T. C. Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul eden- ' 
ler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 
Har çıralılar 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

İstatistik G^enel Müdürlüğü 

Ecnebi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı per
sonelin ücretleri 32 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14. 
maddesinin (D) fıkraisiyle 
34, 38 ve 39. maddeleri ve 
6122 sayılı Kanunun 1. 
madddesinin (G) fıkrası 
gereğince T. C. Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 50 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... 'Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 5 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

11 000 

5 000 

196 
B. 

305 

307 

1 0 : 1 
Tenzil Zam 

Kira bedeli 17 000 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmiyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

Harcırahlar 40 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 6 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

417 Çeşitli anket masrafları 50 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

418 Sayım masrafları 458 000 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 30 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre 
tstaj için ecnebi memleket
lere . gönderileceklerin har-
cırahlariyle başka her çeşit 
masrafları 10 000 

BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diyanet işleri Başkanlığı 

201 Maaşlar 500 000 

(BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

202 Ücretler 333 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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O : 1 

206 4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak 
zam ve yardımlar 33 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Efcmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 25 000 
BAŞKAN — Kabul eden- ' 
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve masrafları 2 000 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

305 Kira bedeli 48 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğin
ce ödenecek tedavi masraf
ları ve harcırahları 12 700 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

403 Eiyaset temsil ve ağırlama 
masrafları 2 700 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okul
larda okutulacak öğrencile
re verilecek burslar 14 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

201 Maaşlar 150 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

202 Ücretler 100 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tenzil Zam 

203 Geçici hizmetliler ücreti 10 000 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı per-
soleni ücretleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kpıun-
lar gereğince yapılacak 
zam ve yardımlar 148 000 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro mas
rafları 10 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 50 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenkr... Kabul 
edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 5 000 
BAŞKAN— Kabul eden
ler... Etmiyenkr... Kabul 
edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları 15 000 
BAŞKAN— Kabul eden
ler... Etmiyenkr... Kaibııl 
edilmiştir. 

305 Kira bedeli 5 000 
BAŞKAN— Kabul eden
ler... Etmiyenkr... Kabul 
edilmiştir. 

306 Giyecekler 115 000 
BAŞKAN— Kabul eden
ler... Etmiyenler... .«Kabul 
edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğin
ce ödenecek tedavi masraf
ları ve harcırahları 33 000 
BAŞKAN— Kabul eden
ler... Etmiyenkr... Kabul 
edilmiştir. 
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30 000 309 Taşıt masrafları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 

417 Kadastro, tapu yarana he
yetleri masrafları 17 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

418 Tapulama Kanunu uygula
ma umumi masrafları 150 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenl-er... Kabul 
edilmiştir. 

450 Teknik okulda kadastro mü
hendisi ve Hukuk ve Siya
sal Bilgiler fakültelerinde 
tapu sicil muhafızı olarak 
yetiştirilecek öğrencilere ve
rilecek burslar 50 000 
BAŞKAN— Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı 

201 Maaşlar 1000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

219 Hâkim tahsisatı « 1000 000 
BAŞKAN— Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

307 Harcırahlar 40 000 
BAŞKAN— Kabul eden
ler... Etmiyenl-er... Kabul 
edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğin
ce ödenecek tedavi masraf
ları ve harcırahları 40 000 
BAŞKAN— Kabul eden^ 
ler.'.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

417 Kovuşturma masrafları 500 000 
(BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edümilştir. 

B. Tenzil 

Millî Savunana Bakanlığı 

414 Taşıma masrafları 
'BAŞKAN— Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı 

• 

Zam 

600 000 

201 Maaşlar 2137 700 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

202 Ücretler 125 700 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 
34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 24 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

229 Sivil savunma hizmetleri
nin gerektirdiği her çeşit 
giderler 2 564 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

307 Harcırahlar 441000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 10 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... < Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

408 Yabancı ad taşıyan meskûn 
yerlerin adlarının değişti
rilmesi için toplanacak ko
misyon azalarına verilecek 
ücret 5 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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450 Üniversite ve yüksek okul
larda okutulan öğrencilere 
verilecek burslar 48 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Maaşlar 7 500 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ücretler 200 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14. 
maddenin (D) fıkrasiyle 
34, 38 ve 39. maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler 500 000 
BAŞKAN. — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4367 sayılı Kanun gereğin-
ğince verilecek er tayını 200 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6564 sayılı Kanun gereğin
ce verilecek fazla mesai üc
reti 155 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Konferans ücreti 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları 200 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. n 

22 500 

Tenzil Zam 

405 

416 

201 

202 

206 

209 

302 

307 

Binek hayvanlarının yem, 
muytabiye, nal, mıh ve baş
ka malzemeleri, tedavi ve 
ilâç bedelleri ve köpekler 
için yiyecek masrafları 100 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Okullar masrafları 300 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 

Maaşlar 500 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ücretler 200 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak zam 
ve yardımlar 116 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. ^ 

5434 sayılı Kanunun 14. 
maddesinin (D) ve 15. mad
desinin (E) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39. maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler 3 500 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 71 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edümiştir. 
Harcırahlar 198 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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308 4598 ve 5501 sayılı kanun
lar gereğince ödenecek te
davi masrafları ve harcı
rahları 

309 Taşıt masrafları 300 000 
BAŞKAN — Kabııl eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

409 Muayyenat 2 300 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

412 Tıbbi ecza ve sağlık mal
zemeleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

414 Taşıma masrafları 600 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 

101 Vekil tahsisatı 4 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

201 Maaşlar 400 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

202 Ücretler 320 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

203 Merkez geçici hizmetlileri 
ücreti 25 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14. 
maddesinin (D) fıkrasiyle 
34, 38 ve 39. maddeleri ge
reğince T. C. Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 150 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler. .. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tenzil Z&m 

301 Merkez daireleri büro mas
rafları 35 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

302 Ecnebi memleketlerdeki 
teşkilâtın büro ve umumi 
masrafları 646 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon 
masrafları 550 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

305 Ecnebi memleketlerdeki 
teşkilâtın kira bedelleriyle 
belediye vergi ve resimleri 300 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

307 Harcırahlar 400 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 19 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

403 Temsil ve ağırlama mas
rafları 19 000 
BAŞKAN -— Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebet
lerin gerektirdiği masraf
lar 1192 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 

201 Maaşlar 
BAŞKAN —- Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 300 000 
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218 
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229 

408 

417 

418 

419 

423 

476 

75 000 

200 000 

Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
i edilmiştir. .' 
4910 sayılı Kanunun 15. 
maddesi gereğince ödenecek 
kasa tazminatı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Savunma sekreterlikleri
nin gerektirdiği her çeşit 
masraflar 500 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Komisyonlar huzur ücret
leri 250 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vergi tahsil masrafları 600 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hazine muameleleri masraf
ları 1 900 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Millî mülkler muameleleri 
masrafları 250 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5420, 5826 ve 6093 sayılı 
kanunlar gereğince yapıla
cak ödemeler karşılığı 340 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... L'tmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Kurs ve okullar umumi 
masrafları 150 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B. Tenzil Zam 

605 Ankara Üniversitesine yar
dım 400 000 

. BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

606 İstanbul Üniversitesine yar
dım 500 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

607 istanbul Teknik Üniversi
tesine yardım 600 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

616 Kızılay Kurumuna yardım 550 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

662 Kurulacak olan Basın - Ya
yın ve Turizm Vekâleti ile 
Koordinasyon vekâletleri
nin her türlü masrafları 
(Bu tahsisatı mezkûr vekâ
letler başlıkları altında 
mevcut veya yeniden açıla
cak tertiplere aktarmaya 
Maliye Vekili salahiyetli
dir.) 119 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

* 
Devlet Borçları 

821 Hükme 'bağlı borçlar 500 000 
BAŞKAN — KaJbul eden
ler... Etmiyenler... Kaftul 
edil'miştir. 

826 1375, 2745, 5676, 5824, 
6336, 6377 ve 6849 sayılı 
kanunlar gereğince ^emin 
olunan kredi ve istikraz
lar 2 250 227 • 
BAŞKAN -~ KaJbul eden
ler... Etmiyenler... Kaimi 
edilmiştir. 
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Millî Eğitim Bakanlığı 

15 400 000 

000 

201 Maaşlar 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

202 Ücretler 1503 000 
BAŞKAN — KaJbul eden
ler... Etoniy enler... Kabul 
edilmiştir. 

204 Ecnelbi uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle bunlara yar-

• dımcı personelin ücretleri 1 500 000 
BAŞKAN ^ KaJbul eden
ler... Etmiyenler... Kaimi 
edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaimi 
edilmiştir. 

217 Kanunları gereğince veri
lecek ücret ve tazminatlar 8 500 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaimi 
edilmiştir. 

307 Harcırahlar 370 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaimi 
edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğin
ce ödenecek tedavi mas
rafları ve harcırahları 250 000 
BAŞKAN -~ Kabul .eden
ler... Etmiyenler... Kaimi 
edilmiştir. ' 

452 4489 sayılı Kanuna, göre 
staj için ecnelbi memleket
lere gönderileceklerin har-
cıralhlariyle başka her çe
şit masrafları 100 000 
BAŞKAN — Kabul eden
le'- .. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği masraflar 40 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka'bııl 
edilmiştir. 
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615 5*375 sayılı Kanuna göre 
açılmış ve açılacak olan 
yüksek öğrenim öğrenci 
yurtları ve aşevlerine yardım 40 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı * 
201 Maaşlar 1750 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

202 Ücretler 500 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

203 Geçici hizm'etliler ücreti 650 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro mas
rafları 15 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

307 Harcırahlar 75 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı 
201 Maaşlar 200 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

207 Ecnelbi dil bilenlere 3656 
«ayılı Kanunun 5. maddesi 
gereğince Ödenecek para 
mükâfatı 0 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğin
ce ödenecek tedavi masraf
ları ve harcırahları 3 225 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmiyenler'... Kabul 
edilmiştir. 
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421 Su mahsullerine ait ilmî 
araştırmalar umumi mas
rafları 9 225 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul • 
edilmiştir. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

201 Maaşlar 1 000 000 
' BAŞKAN — Kabul eden

ler... Etmiyeuler... Ka'bııl 
edilmiştir. 

202 Ücretler . 300 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka'bııl 
edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak 
zam ve yardımlar 318 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14. 
maddesinin (D) fıkrasiy-
Je 34, 38 ve 39. maddeleri 
gereğince T. C. Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 100 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

307 Harcırahlar 642 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğin
ce ödenecek tedavi masraf
ları ve harcırahları 90 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

fî-ümrük ve Tekel Bakanlığı 

201 Maaşlar 250 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

202 Ücretler .100 000 
BAŞKAN — Kabul eden-
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ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

212 4367, 6706, 6811 ve 7046 
sayılı kanunlar gereğince 
verilecek er tayını 60 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

214 6535 sayılı Kanuna göre 
verilecek tazminat 10 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedeli 250 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

307 Harcırahlar 20 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

423 Para gönderme masrafları 20 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı 

201 Maaşlar 2 250 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

202 Ücretler 750 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14. 
maddesinin (D) fıkrasiyle 
34, 38 ve 39. maddeleri ge
reğince T. C. Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 50 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro mas
rafları 30 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

'«TT.'l. 
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323 000 

30 000 

100 000 

307 Harcırahlar 
BAŞKAN — Kabul -eden
ler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğin
ce ödenecek tedavi masraf
ları ve harcırahları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaim! 
edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

418 Tarla ziraati, tohum ıslâhı, 
deneme, üretme, çayır ve 
mera, kauçuk ve hayvan 
besleme işleri ^ümumi mas
rafları 20 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

419 Bahçe ziraati işleri, bağcı
lık, meyvacılık, sebzecilik, 
süsnebatları, zeytin ve çay 
umumi masrafları 200 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

423 Tohum temizleme evleri ve 
makina işleri umumi mas
rafları 5 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

424 Veteriner mücadele, tahaf
fuz evleri, hastaneler bak
teriyoloji ve serum kurum
ları ve lâboratuvarlar kur
ma^ ve idare işleri umumi 
masrafları 750 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

429 Kimyevi madde, ecza ve 
ilâçlar 1000 000 
BAŞKAN — Kabul eden-
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ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

452 Staj masrafları 30 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

» 453 Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği masraflar 62 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

457 îç kongreler ve teknik top
lantılar umumi masrafları 17 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

476 Kurs umumi masrafları 293 900 
BAŞKAN •— Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 

211 3656 sayılı Kanunun 22. 
maddesi gereğince mesai 
saati haricinde çalıştırıla
caklara verilecek ücretler 200 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

417 işletme umumi masrafları 2 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ülaşştiirma Bakanlığı 

201 Maaşlar 45 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

202 Ücretler 75 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14. 
maddesinin (D) fıkrasiyle 
34, 38 ve 39. maddeleri ge
reğince T. C. Emekli San-
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dığma yapılacak ödemeler 20 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etırıiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

306 diyecekler 1 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etıniy enler... Kabul 
edilmiştir. 

307 Harcırahlar 10 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etnıiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

309 Taşıt masraf lan 1 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği masraflar 20 000 
BAŞKAN — Kabul eden-

* 1er... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Halısına Bakanlığı 

201 Maaşlar 73 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14. 
maddesinin (D) fıkrasiyle 
34, 38 ve 39. maddeleri ge
reğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

302 Vilyâyetler büro masraf
ları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve masrafları 36 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

305 Kira bedeli 36 000 
BAŞKAN" — Kabul edeıı-
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6 050 

4 000 

ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 

306 Giyecekler . 4 000 
BAŞKAN ^ - Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 

307 Harcırahlar 79 550 
BAŞKAN — Kaıbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 

Sanayi Bakanlığı 

201 Maaşlar 200 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 

202 Ücretler 150 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 

209 5434 sayılı Kanunun 14. 
maddesinin (D) fıkrasiyle 
34, 38 ve 39. maddeleri ge
reğince T. C. Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 20 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul . 
edilmiştir... 

301 Merkez daireleri böro mas
rafları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 

303 Basılı kâğıt ve defterler 33 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 

304 Posta, telgraf ve telefon üc-
retve masrafları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 

305 Kira bedeli 120 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 

4 000 

9 000 
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419 

422 

451 

Harcırahlar 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenlet*... Kabul 
edilmiştir... 
Tahlil lâboratuvar mas
rafları 
BAŞKAN — Kaibııl eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 
6309 sayılı Maden Kanu
nu gereğince yapılacak bi
lûmum ilân ve sair mas
rafları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 
Sanayi sayım ve anketleri 
bilûmum masrafları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler.. . Etm iyeni er... Kabul 
edilmiştir... 
Yayın masrafları 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 

20 000 

25 000 

10 000 

50 000 

5 000 

Basın - Yayın ve, Turizm Genel Müdürlüğü 

201 Maaşlar * 380 000 
BAŞKAN — Kaibul eden- * 
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 

202 Ücretler 400 000 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 

204 Ecnebi uzman ve (hizmetli
lerle bunlara yardımcı per
sonelin üsretleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 
sayılı Kanunun 5. maddesi 
gereğince ödenecek para 
mükâfatı 3 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir... 

417 

453 

201 

202 

204 

206 

207 

Tenzil Zam 

209 5434 sayılı Kanunun 14. 
maddesinin (D) fikrasiyle 
34, 38 ve 39. maddeleri (ge
reğince T. C. Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 100 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 
Radyo istasyon ve stüdyo
ları yönetim ve işletime mas
rafları 90 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 
Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği masraflar 20 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 

îmar ve İskân Bakanlığı 

Maaşlar 457 000 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 
Ücretler 122 000 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 
Ecnebi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı per
sonelin ücretleri 178 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak 
zam ve yardımlar 31 000 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlerle 3657 
sayılı Kanunun 5. maddesi 
gereğince ödenecek para 
mükâfatı 1 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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301 

302 

304 

307 

422 

451 

452 

458 

5434 sayılı Kanunun 14. 
maddesinin (D) fıkrasiyle 
34, 38 ve 39. maddeleri ge
reğince T. C. Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 44 000 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 
Merkez daireleri böro mas
rafları 
BAŞKAN •— Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kaibııl 
edilmiştir. 
Vilâyetler ibüro masrafları 49 595 
'BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları 1 750 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
•Harcırahlar 54 710 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Teknik araştırma masraf
ları 290 000 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Yayın masrafları 10 000 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Staj masrafları 10 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Fuaf ve sergi masrafları 25 000 
BAŞKAN — Kaibııl eden
ler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Tenzil Zam. 

74 595 

Toprak ve tskân işleri Genel Müdürlüğü 

9 687 
301 Merkez daireleri böro maş

ları 
BAŞKAN — Kalbul eden-

13 000 

8 000 

ler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

302 Vilâyetler ıbüro masrafları 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kaıbul 

• edilmiştir. 
304 Posta,--telgraf ve telefon üc

ret ve masrafları 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

414 Taşıma masrafları 
BAŞKAN — Kalbul eden^ 
ler... Etmiyenler... Kaıbul 
edilmiştir. 

427 Toprak bayramının gerek
tirdiği masraflar 
BAŞKAN — Kalbul eden-
1 er... Etmiyenler... Kaibu 1 
edilmiştir. 

451 Yayın masrafları . 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

457 îç kongreler ve teknik top
lantılar umumi' masrafları 2 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

(A/2) 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

751 Satınalmaeak maikina, alet 
ve malzeme 10 000 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

701 Yapı onarımı ve küçük ya-

6 500 

000 

1 000 

2 000 

Yapı onarımı ve kü 
pılar 15 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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751 Satmalınacak makina vası
ta ve malzemeler 275 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 

751 Satmalınacak motor, mafci-
na ve malzemeler , 600 000 
BAŞKAN— Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 

701 Yapı onarımı ve küçük ya
pılar 475 000 
ler... Etmiyenler... Kabul 
BAŞKAN — Kabul eden-
edilmiştk*. 

Maliye Bakanlığı 
735 Millî Emlâk tefevvüz ve sa-

tmalma masrafları 150000 
BAŞKAN— Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka!bıü 
edilmiştir. 

741 Yatırımlar için îstanlbul 
Teknik Üniversitesine 400 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul • 
edilmiştir. 

752 3827 sayılı Kanun gereğin-
cesatma lınacak taşıtlar 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

792 5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası ge
reğince Karayolları Genel 
Müdürlüğüne 10 000 000 
BAŞKAN —' Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
761 Yeni tesisler 220 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tenzil Zam 

741 

746 

748 

763 

776 

783 

711 

731 

753 

Bayındırlık Bakanlığı 

Yapı işleri ve esaslı onar
malar 400 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Mec
lisi yeni binasiyle müştemi
lâtının tefriş ve tezyin işle
rinin yapılması masrafları 4 000 000 
BAŞKAN— Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
'Sığınaklar inşaatı, tesisi, ta
miri ve her türlü masrafları 400 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
5367, 5843, 6213 ve 7415 
sayılı kanunlar gereğince 
bava meydanları yapımı 
için girişilecek yüklenmeler 800 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir.-
Demiryolları yapım masraf
ları 2 250 000 
'BAŞKAN — Kabul eden-' 
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Limanlar yapım masrafları 615 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı 

Makina, alet ve malzemeler 
onarımı 100 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
istimlâkler 75 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Teknik ziraat ve teknik 
bahçıvanlık okullarından 
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mezun olacaklara 4486 sayı
lı Kanun gereğince verile
cek vasıta ve malzemeler 69 900 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

771 Türkiye Cumhuriyeti Zira
at Bankasına yapılacak öde
meler 394 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
742 Meteoroloji istasyonları ya

pı masrafları 2 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

751 Satmalınacak makina alet 
ve malzemeler 200 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı 

712 Liman idarelerine ait deniz 
taşıtlarının onarımı 10 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sanayi Bakanlığı 

753 Lâboratuvar tesis masraf 
l an 240 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

741 Radyo istasyonları yapımı 
her türlü masrafları 250 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

761 Mevcut istasyonların esaslı 
surette genişletilmesi ve dü
zenlenmesi' masrafları 21 000 
BAŞKAN — Kabul eden-

Tenzil Zam 

ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cet veliyle birlikte oyu

nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 
721 433 lira düşülerek ilişik (3) sayılı cetvelde 
yeniden açılan tertiplere olağanüstü ödenek ola
rak aktarılmıştır. 

B. 

826 

[2] SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 
Devlet borçları 

1375, 2745, 5676, 5824, 6336, 
6377 ve 6849 sayılı kanunlar ge
reğince temin olunan kredi ve 
istikrazlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Düşülen 

467 433 

Basın 
(A/2) 

Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

741 

761 

Radyo istasyonları yapımı her 
türlü masrafları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mevcut istasyonların esaslı su
rette genişletilmesi ve düzen
lenmesi masrafları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 

250 000 

4 000 

B. Eklenen 

(A/ l ) 
Adalet Bakanlığı 

421 Temsilciler Meclisi seçim gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

20 000 
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Eklenen ! 

Toprak ve tskân tşleri Genel Müdürlüğü 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız 
borçları 4 «1.3 
BAŞKAN — Kabul edenler... . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
Maliye Bakanlığı 

767 Antalya Kalkınma projesi Fonu 
karşılığı olarak Osmanlı Banka
sına 442 «20 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

731 İstimlâk bedeli 254 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (R) işaretli cetvele 
ilişik 4 sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi formülle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir . 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
• Devlet Su tşleri Grenel Müdürlüğü 1960 yı

lı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki 'kanun tasarısına (184) oy verilmiş olup 
(181) kalbul, (1) ret, (2) çakinser. Tasarının 
müzaikeresi Meclisimizce bitmiş ve kabul edil
miştir. 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 

1961 O : 1 
yapılması ıhakkındaki kanun tasarısına (190) 
oy verilmiş olup (188) kabul, (1) ret, (1) çe-
kinser, tasarı Meclisimizce kafbul edilmiştir. 

1960 malî yılı müvazeni Umumiye Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısım verilen oyların 
neticesini arz ediyorum : 

181 oy verilmiştir. (176) kabul, (2) ret, (3) 
çekinser, kanun Meclisimizce kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 4 numaralı tasarı 22 .2 .1961 
günü dağıtılmıştır. Tüzük gereğince 48 saat 
geçmemişti r. Bugün görüşülmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edi'lmiştir. 

i. — Ankara Üniversitesi 1960 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Maliye Ko
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna 
seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporu (î/64) (1) 

BAŞKAN — Heyetti umıımiyesi üz'erinde 
söz istiyen var mı? Yok. Maddelere geçilmesi
ni oyunuza sunuyorum. Kabul edenler-... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1960 malî yılı Bütçe Ka-
r ununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE J. — Ankara Üniversitesi 1960 ma
lî yılı Bütçe Kanununa, bağlı (A/ l ) işaretli cet
velin 424. (Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin 
masrafları) bölümünün 14. (Çocuk Sağlığı Bi
limsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü Hasta
nesi umumi masrafları) maddesine 400 000 li
ralık ek ö'denek verilmistir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Ktmiyenler... 
Kabul •edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara, Üniversitesi 1960 
malî yılı Bütçe Kanununa, bağlı (B) işaretli 
cetvelin 1. (Umumi'•bütçeden verilecek tahsi
sat) bölümünün 1. (Yatırımlar dışındaki mas
raflar için verilenler) maddesine 400 000 li
ra e'klenmiştir. 

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

(1) 15 8. Sayılı basmayazı tutanağı sonun-
dadır. 
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MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Btmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —tBu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

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

5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1960 ma
lî yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyo
nuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma 
Komisyon raporu (1/68) (1) 

İBAŞKAN — Tasarı 22 . 2 . 1961 günü da
ğıtılmıştır. 48 saat geçmediği için müzakeresini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1960 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya

pılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1960 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
15 000 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

CETVEL 
B. Eklenen 

781 Yollar, köprüler ve binalar 15 000 000 
BAŞKAN — Faslı oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 1 tekrar okundu.) 
ıBAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1960 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa-

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

2.1961 O : 1 
retli cetvelin (2 nci) Hazineden yardım bölümü
ne 10 000 000 lira ve ayni cetvelin sonunda (Ge
çen yıldan devreden Hazine yardımı) adiyle açı
lan 8 nci bölümüne 5 000 000 lira konulmuştur. 

[BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarilıinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

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

Tasarı açık oyunuza sunulmuştur. 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 malî 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında, kanun tasarısı ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporu (1/67) (1) 

. BAŞKAN — Tasarı 22 . 2 . 1961 de dağıtıl
mıştır. Henüz aradan 48 saat geçmediğinden şim
di müzakeresini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
im? Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişik

lik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1960 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaret
li cetvelin 1. (Umumi bütçeden verilecek tahsi
sat) faslının 1. (Yatırımlar dışındakiler için ve
rilenler) maddesine 600 000 lira ve 2. (Yatırım
lar için verilenler) maddesine de 400 000 lira ilâ
ve edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 26 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 

1960 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 5. (Eski yıllardan devredilen nakit) 
faslından 1 000 000 lira düşülmüştür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bıı kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oylarınıza sunulmuştur. 

7. — İstanbul Üniversitesi 1960 malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna 
seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporu (1/66) (1) 

BAŞKAN — Yedinci sıradaki tasarı da 22 . 
2 . 1961 tarihinde dağıtılmıştır. Görüşülmesi için 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Heyeti Umumiyesi üze
rinde söz istiyen var mı? Yok. Maddelere geçil
mesini oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1960 malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1960 malî 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
1. (Umumi bütçeden verilecek tahsisat) faslının 
1. Yatırımlar dışındakiler için verilenler) mad
desine 500 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen var 

(1) 28 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

2.1961 O : 1 
j mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
I MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1960 ma

lî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velin 5. (Eski yıllardan devredilen nakit) fas
lından 500 000 lira düşülmüştür. 

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. •— Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

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

Tasarı açık oyunuza sunulmuştur. 

8. — Er ve erbaş harçlıkları kanunu tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu ve Maliye Komis
yonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna se
çilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporları (1/25) (1) 

BAŞKAN — İkinci görüşmedir. Maddeleri 
j okuyoruz. 

Er ve erbaş harçlıkları Kanunu 
Bölüm : 1 

I Kanunun şümulü ve tarifleri 
MADDE 1. — Millî Savunma Bakanlığı ve 

' Jandarma Genel Kumandanlığı kuruluşuna dâ-
i hil er ve erbaşlara ödenecek harçlıklar bu ka-
i rıunun hükümlerine tâbidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

J Bölüm : 2 
I Harçlıklar 
| MADDE 2. — Er ve erbaşlara aşağıda gös-
i terilen miktarlarda harçlık ödenir : 

(1) Birinci görüşmesi 17.2.1961 tarihli 19. 
Birleşim tutanağındadır. 
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Kara Kuvvetleri er ve erbaşları 
» » » » 
» » » » 
» . » » » 

Deniz Kuvvetleri er ve erbaşları 

23 . 2.1961 0 : 1 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
• » 

» 
» 
» 

» 

(Çavuş) 
(Onbaşı) 
(Er) 

(Güverte çavuşu) 
(Güverte onbaşısı) 
(Güverte eri) 
(Makina çavuşu) 
(Makina onbaşısı) 
(Makina eri) 

5. 

» » 
» » 
» » 
» » 

Hava Kuvvetleri er v.e erbaşları : 
» » » » (Çavuş) 
» » » » (Onbaşı) 
» » » » (Er) 

Radar müfrezeleri, antrak postalarında görevli : 
» » » » (Çavuş) 
» ' » » » (Onbaşı) 
» » » » (Er) 

Hudut birlikleri er ve erbaşları : 
» » » » (Çavuş) 
» » » » (Onbaşı) 
» » » » (Er) 

Jandarma Genel Kumandanlığı er ve erbaşları : 
» » » (Kıta çavuşu) 
» » » (Onbaşısı) 
» » » 
» » » 

• (Kıta eri) 
(Namzet er) 

Lira 

30 
15 
10 

30 
15 
10 
40 
20 
15 

30 
15 
10 

40 
20 
15 

40 
20 
15 

40 
20 
15 
10 

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

MADDE 3. — Erler askerlik hizmetine gir
dikleri tarihi, erbaşlar ise terfi tarihlerini ta-
kibeden aybaşından itibaren, harçlığa müsta
hak olurlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenlpr... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Askerlik Kanununa göre as
kerlik hizmetinden sayılan günler için harçlık 
verilir. Terhisleri izinleri hitamında yapılmak 
üzere izinli bırakılanların harçlıkları kıtaların
dan ayrıldıkları tarihi takibeden aybaşından 
itibaren kesilir. 1111 sayılı Askerlik Kanunu
na ek 6794 sayılı Kanun gereğince maden ocak
larında çalıştırılmak üzere birliklerinden ayrı
lan er ve erbaşlara ayrıldıkları tarihi takib
eden aybaşından itibaren harçlık ödenmez. 

BAŞKAN — Kabul edenler. 
Kabul edilmiştir. 

Etmiyenler. 

Bölüm : 3 
Munzam harçlıklar 

MADDE 5. — A) Gizliliği veya amele yok
luğu gibi özel ve gerekli hallerde sürekli tah
kimat işlerinde ve arazide bilfiil harita alma 
hizmetlerinde çalıştırılacak er ve erbaşlann 
harçlıkları, 

B) Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz, 
Hava, Harita Genel Müdürlüğü ve Jandarma 
Genel Kumandanlıklarının kadrolarına dâhil 
askerî sanatkârlar, memurlar ve sanatkâr ast
subaylarla sivil sanatkârlar kadrolarında ça
lıştırılacaklardan ehliyetleri tasvibolunacak er 
ve erbaşların harçlıkları, 

C) Millî Savunma Bakanlığına ait anata-
mir, ağırbakım, ordudonatım gibi tamir bölük
leri kadrolarına dâhil harb sanayii ve ordudo-

— 307 — 



B : 20 23. 2 
natım er ve erbaşlarından ehliyet gösteren er 
ve erbaşların harçlıkları, 

D) A, B, C fıkraları dışında kalan ve 8. 
maddede zikredilen talimatname ile tâyin edi
lecek sanatkâr ve meslek gruplarına mensup er 
ve erbaşların harçlıkları, 

Yaptıkları fazla iş, sağladıkları menfaat veya 
gösterdikleri ehliyet nispetinde bir misline ka
dar artırılabilir. 

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

MADDE 6. — a) Millî Savunma Bakanlı
ğı, Kara, Deniz, Hava, Harita Genel Müdürlü
ğü ve Jandarma Genel Kumandanlıklarının kad
rolarına dâhil ücretli sivil şoförler ve operatör
ler yerinde kullanılacak şoför veya iş makina-
ları operatörü er ve erbaşlarına ayda 30 lirayı 
geçmemek üzere, 

b) Staj, kurs veya her hangi muvakkat 
bir vazifenin ifası . maksadiyle yabancı memle
ketlere gönderilen er ve erbaşlara. Türkiye dı
şında bulundukları müddetçe yiyecek, yatacak, 
giyecek, tedavi ve nakil masrafları karşılandık
tan başka günde 10 lirayı geçmemek üzere. 

c) İnzibat (askerî polis) birlikleri kadro
suna dâhil bulunan ve bilfiil askerî polis göre
vinde çalıştırılan er ve erbaşlardan Millî Sa
vunma Bakanlığınca lüzumu kabul edilen kad
rolu yerlerde vazife görenlere her ay 5 lira, 

d) Tank. sınıfı (zırhlı otomobil dâhil) er 
ve erbaşlarına sınıfta görev yaptıkları süre 
içinde harçlıklarının âzami bir misli nispetinde, 

Munzam harçlık ödenebilir. 

BAŞKAN — Kabul 
Kabul edilmiştir. 

edenler... Etmiyenler... 

. 1961 0 : 1 
MADDE 7. — Hizmetin fiilen görülmediği 

zamanlar için munzam harçlık ödenmez. 6. mad
denin (b) bendinde gösterilen er ve erbaşlara 
ödenen munzam harçlık birinci fıkra hükmün
den müstesnadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : 
Çeşitli 'hükümler 

MADDE 8. — Bu kamında bahsi geçen istih
kakların tevzi şekilleri, takdir mevzuu olan 
miktarların ve ehliyetlerin tâyin ve tesbiti ve 
bu kanunun tatbiki ile ilgili sair Ihusu'slar İçiş
leri ve Maliye ve Millî Savunma bakanlıkların
ca müştereken hazırlanacak bir talimatnamede 
gösterilir. 

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

MADDE 9. — Er ve erbaş harçlıkları ma
aş tertiplerinden ve ay sonunda ödenir. 

BAŞKAN — Kaimi edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanuna göre ödenecek 
harçlıklar, yardım veya her hangi bir hizmet 
karşılığı olarak veya sair suretlerle h'içJbir ke
sintiye tâbi tutulamaz ve (borç için haczedilemez. 

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

MADDE 11. — Er ve eı^baş harçlıkları mev
zuu ile alâkalı hükümler ancak bu kanuna ek 
olarak çıkarılacak kanunlarda yer alır. 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Aşağıda yazılı kanunlarla bu kanuna muihalif olan diğer hükümler kaldırılmıştır. 

Tarihi Numarası 

Erkân ve ümera ve zâbitan ve efradı askeriye muhas'sesatı hak 
kında Kanun. 
Tahsisatı fevkalâde Kanununa nıüzeyyel Kanun. 

.Askerî Fabrikalar harfe sanayii kıtaları erlerine verilecek yevmiye 
hakkında Kanun. 

Millî Müdafaa Vekilliği kadrolarına dâhil sivil sanatkâr müstah
demler ve askerî sanatkâr memurlar yerinde kullanılacak şoför 
ve sanatkâr erlerle onbaşı ve çavuşlara verilecek ücret ve yevmi
yeler hakkımda Kanun. 

19 Temmuz 1330 

9 Mart 1338 
24 Kânunuevvel 1937 

19 Temmuz 1943 

— 

200 
3289 

4479 
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2 Ağustos 1944 

13 Haziran 1945 

4 Şubat 1946 

4636 

4754 

4848 

Muvakkat bir vazife ile yabancı memleketlere gönderilecek cı-ata 
harçlık verilmesine dair Kanun. 
Sürekli talhkimat işlerinde çalıştırılacak erlere verilecek gündelik 
hakkında Kanun. 
Bahriye efrat ve küçük zâbitaniyle gedikli zâibitan hakkındaki 24 
Şubat 1330 tarihli Kanunun 26. maddesinde değişiklik yapıl
masına dair Kanun. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 
MADDE 13. — Aşağıda yazılı kanunların hizalarında gösterilen hüküm ve fıkraları kaldırılmış

tır 

24 Şubat 1330 

22 Nisan 1341 

19 Temmuz 1931 

21 Temmuz 1931 

9 Haziran 1936 

25 Nisan 1341 

30 Ocak 1946 

12 Şubat 1954 

648 

1841 

1861 

3015 

4005 

28 Kânunusani 1942 4178 

4843 

6251 

BAŞKAN — Kabul edenler, 

Bahriye efrat ve küçük zâbitaniyle gedikli zâbitan 'hakkındaki 
Kanunun 26. maddesinin, nefer, ateşçi nefer, onbaşı, ateşçi on 
başı, çavuş ve makina çavuşlarının maaşlarına taallûk eden hük
mü. 
Küçük zâbitan maaşa ti hakkındaki Kanunun 1. maddesinin ça 
vuş maaşlarına dair hükmü. 
Gümrük muhafaza memurlarının askerî teşkilâta göre tensikı hak
kındaki Kanunun 17. maddesinin (c) fıkrasındaki çavuşların, 
onbaşıların ve neferlerin maaşlarına taallûk eden hükmü. 
Jandarma Efradı Kanununun 6348 sayılı Kanunla muaddel 12. 
maddesinin jandarma namzetlerine, jandarma muvazzaf askerle
rine ve jandarma onbaşılarına verilecek maaşlar hakkındaki hük
mü. 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı teşkilatındaki deniz kuru
luşlarına dâhil olan erata verilecek maaşlar hakkındaki Kanunun 
22. maddesinin er, onbaşı ve çavuşlara dair hükmü. 
Jandarma efradı hakkındaki 1861 sayılı Kanuna ek Kanunun 1. 
maddesinin 2. fıkrasının jandarma kıta çavuşlarının maaşlarına 
mütaallik hükmü. 
Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam hakkındaki Ka
nunun-1. maddesinin 5. fıkrasındaki erat aylıkları hakkındaki 
kısmı. 
Tank (Zırhlı otomobil dâhil) sınıfı eratının ; aylık ve gıdalarına 
yapılacak zam hakkındaki Kanunun 1. maddesi. 
Askerî polis birlikleri astsubay ve eratına müteferrika verilmesi 
hakkındaki Kanunun 1. maddesinin erata taallûk eden hükmü. 

Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 14. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari

hinde yürürlüğe girer. 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Madde kalbul edilmiştir. 

MADDE .15. —̂  Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul -edilmiştir. 

Tasarının ikinci müzakeresi bitmiştir. Tasarı
yı açık oyunuza sunuyorum. 

Birinci görüşülmesi yapılacak işlere geçiyo
ruz. 

9. -— Subay ve askerî memurların maaşahna 
dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 sayılı Ka
nunun muaddel 1 nci maddesi ve 4600 sayılı Ka
nunun •muaddel 3 ncü maddesiyle 8 nci maddesi
nin deği.ştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Maliye Komisyonu, ile Kurucu Mec
lis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyeler
den mürekkep Karma Komisyon raporları (1/24) 
(1) 

BAŞKAN — Raporlar ve tasarı 1 6 . 2 . 1961 
tarihinde dağıtılmıştır. Bunların tekrar okunma
sına lüzum görülüyor mu acaba? (Lüzum yok 
sesleri) Tekrar okunmasına lüzum görülmüyor. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyenler? 
OĞUZ AHMET — Efendim, daha evvel söz 

istiyen vardır. Okunsun lütfen liste. 

BAŞKAN — Efendim, daha evvel söz istiyen 
Ahmet Oğuz Bey arkadaşımız vardır. Başka söz 
istiyenler de lütfen isimlerini yazdırsınlar. 

'Ferda Gül ey, Arslan Bora. 
Buyurun Ahmet Bey. 

• OĞUZ AHMET — Muhterem arkadaşlarım; 
adı geçen kanun vesilesiyle Türkiye Devletinin 
maaş ve ücret politikasına ait bâzı ana kaide ve 
esasların göz önüne serilmesine zaruret görülmek
tedir. Yüksek malûmunuz olduğu üzere, 1939 yı
lı ciıvarmda Türkiye Devleti, 3656, 3659, 3661 sa
yılı kanunlarla o zamana kadar bir mâna ifade 
etmiyen, mesnedini kaybeden ücret ve maaş poli
tikasını kendi görüşüne göre bir esasa bağlamış
tı. O günden sonra İkinci Dünya Harbi ve ikti
sadi ve malî birtakım hâdiselerin tekevvünü ve 

(1) 5 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

. 1961 O : 1 
bunun milletçe olduğu gibi, erbabı maaşa da şâ
mil olması hasebiyle birçok tetkikler yapıldı, ta
diller yapıldı. Bugün Türkiye'de maaş ve ücret 
durumu o hale geldi ki, hiç. kimse, hangi memu
run ne kadar maaş almakta olduğunu bilemez 
hale geldi. Doğrusu da budur, hangi memurun 
ne kadar maaş aldığını söyliyecek durumda deği
liz, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Açık oya sunulan tasarıların oy
lama muameleleri bitmiştir. 

OĞUZ AHMET (Devamla) — Tekrar ediyo
rum, bugün hiç kimse, Devlet memurunun ne ka
dar maaş almakta, olduğunu, eline para olarak, 
ayniyat olarak ne geçtiğini bilmez. 

1939 dan sonra, maaşlara birtakım tazminat, 
mesai ücreti namı altında, ek ödenekler, hattâ ve 
Shat'tâ'bâzı memurlara harcırahlar, daha geniş tu
tulmak suretiyle tayınat verilerek, maaşlara zam
lar yapılarak, bazen mukavele sistemi ile bütçe
den maaş verme yoluna gidilerek, bâzı memurla
ra lojman vermek suretiyle, dolayısiyle ücretini 
artırarak, Devletten ödenen ücret ve maaşlar çok 
karışık duruma girmiştir. Eski, mevhum kıymet, 
esasını kökünden kaybetmiştir arkadaşlar. Bugün 
hiç. kimse, şu adam 500 lira alıyor, bununla geçi
niyor iddiasında bulunamaz. Hükümet için de, 
memleket için de böyle bir iddiada bulunmaya 
imkân yoktur. Hassaten büyük şehirlerde topla
nan birtakım umum müdürlerin maaşları yanın
da ek ödenekler, ders ücretleri, lojmanlar tahsisi 
ve saire vardır. Ne suretle ne ile geçinildiğiniıı 
mihveri kaybolmuş vaziyettedir. > 

Şimdi bunu arzdan maksadım,, arkadaşlar; 
Türkiye memur statükosu bakımından bütün ma
aş ve ücret sistemi yeni baştan ele alınmak zo
rundadır. Bu öylesine bir mecburiyettir ki, büt
çeden alınan paraların nereye gittiğini sarih ola
rak bilmek, Türk milletinin verdiği vergilerin 
kimlere ne şekilde maaş olarak •ödendiğinin tes-
biti bakımından da zarurettir. 

Hal böyle olunca; Devlet çapında maaş ve ba
rem esaslarının yeniden görülmesi lâzım geldiği 
zaruretine kail olunca, ikinci mevzuu; bu ücret 
ve maaşlara mesnet ne olmalıdır?... Etrafımızda
ki devletlerin, memur maaşları yüksek standarda 
sahip Garp memleketlerinin, memur maaşlarının 
büyük şehirlerdeki geçinen insanların, hayat stan
dardını mı, yahut gayritalbiî şartlar içinde büyük 
servet iktisabeden insanların yaşama seviyesini 
mi ölçü almak veyahut Türk Milletinin ekseriye-
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tini teşkil eden ve yıllık millî gelirden sadece 568 
lira hisse aldığı söylenen büyük bir kitleyi mi 
gözönüne alarak bunların durumunu, yaşama se
viyesini mi kıstas, ölçü almak gerekir? 

Arkadaşlar, bir millî varlığın ayakta dura
bilmesi ancak millî gelirin sağlandığı milletin, 
memleketin hizmetlerinin ve gerekli esaslarının 
sağlanması ile mümkün olur. Bir milletin maaş 
ve ücret statükosunu tanzim ederken ona civar 
memleketlerin ilgili statükosu esas olamaz. Bu 
demek değildir ki, biz kendi millî varlığımız için
de fikir ve kalem erbabım teşkil eden bir kısım 
vatandaşlara biteviye bir taksim yapılarak ge
reken para vesilsin. Ama bunu meşakkate göre, 
mesai tarzının zorluğuna, kolaylığına göre ka-
demelendirmek lâzımdır. Bu zarurete inanmış ol
mak lâzımgelir. 

Şimdi arkadaşlar, bu iki ana noktaya kısaca 
temas ettikten sonra, şunu arz edeyim ki, Tür
kiye'de, Devlet sektöründeki, İktisadi Devlet Te-
şekküllerindeki kadrolar, bugün öyle biı» hale 
gelmiştir ki, kimse içinden çıkamaz.. Bir kadro 
enfilâsyonu içinde bulunulmaktadır. Hakiki he
saplar yapılırsa korkarını ki, bütçeden 2,5 mil
yar gibi büyük bir tasarruf temin edilmiş olur, 
bu hesabın çok faydalı olacağı meydana çıka
caktır. 

Bir memlekette maaş ve ücretlilerin adedi tes-
bit edilirken bâzı esaslar düşünmeli, üç kişinin 
yapacağı işi 15 kişiye yaptırmak suretiyle maaş 
dağıtma yoluna gitmemeli. Bu olamaz! İnsanla
rın normları, işlerin normları tesbit edilmelidir. 

Bu zaruret yıllarca önce, 15 yıl önce duyul
muş, Hükümetçe de derpiş edilmiş, ele alınmış
tı. Fakat gene de olmadı, yapılmadı. Bugün 
memleket idaresinde kullandığımız insanlar, öy
le şahsi, öyle partizanca görüşlerle işe alınmış, 
taraf tutularak kadrolar şişirilmiştir ki, me
murun terfihi düşünülünce, imkânsızlık kendini 
gösteriyor. Memurlara ödenen paralar, işler, in
san normuna göre. onun icabına göre yapılmış 
olsaydı, kadrolar buna göre tanzim edilmiş bu
lunsaydı, her halde memurun refah seviyesi da
ha çok yükseltilebilirdi. Bu durumda, bu züm
renin refah seviyeleri' yükseltilemiyecektir. 

Binaenaleyh hir memleketin sevk ve idaresinde 
hareket noktasını eski bozuk, tenkid* ettiğimiz kö
tü bir sistemin seline kaptırmak suretiyle yapı
lan zam taleplerinde bulunmak bu memleketi çı
kara götürmez, batırır arkadaşlar. Asıl olan bir 
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zihniyet değişikliği, memleketin idare telâkkisin-
de'ki değişiklik! Bundan evvel senelerce şu, bu 
hislerin tesiri altında şişirilmiş bir kadronun tam 
sonuna gelip şimdi ne mebde alınmasını tenkid 
etmiş olmamıza rağmen, bir de onun üzerine ye
ni zamlar talep etmek bu memleketin malî kud
retini heder eder arkadaşlar. 

Bu vesile ile şunu da belirtmek isterim ki; biz 
Bütçe Komisyonunda bu sene maaşlara umumi 
zam yapılması mevzuubahistir düşüncesi ile (D) 
cetvellerindeki kadrolara terfih hakkı tanımadık. 
Yani Bütçe Komisyonu olarak umumi bir zam 
vardır, kadroların itilmesine imkân vermiyelim 
diye bir karara vardık ve tatbik ettik. O komis
yonun üyelerinden bir kısmının katıldığı Temsil
ciler Meclisi Bütçe Komisyonu mahiyetindeki 
kom'isy ondan bunun tamamen zıddı bir kanun ge
tirildi. işte yüksek huzurunuza sunulan kanun 
bu kanundur. 

•Şimdi arkadaşlarım; gelelim yüksek huzuru
nuza sunulan bu kanunun esbabı mucibesine : 

Bilindiği üzere, umumi maaşlar seviyesi dı
şında hir mâna ifade eden bir taslaktır bu. Asıl 
hüviyeti, ordu mensübini arkadaşlarımızın maaş
larının bir üst dereceye itilmesi konusudur. Bu
rada şu noktaya işaret etmek isterim ki, arkadaş
larım, ilk arz ettiğim mucip sebeplerden dolayı 
Türkiye'nin bir maaş ve ücret sisteminin yeniden 
kurulması zaruridir. O kadar zaruridir ki, ordu, 
kendisine has meşakkatleri ve hizmetleri ile kendi 
kendine bir harem yapmak zorunda, durumunda
dır. Devlet memurları da aynı şekilde bu durum
dadır. 

Benim burada belirtmek istediğim şudur ki, 
arkadaşlar, bir Bakanlık bütçesi geliyor, Sanayi 
Bakanlığı; 63 kişilik teknik kadrosu var ve üç ta
ne de memuru var. Niçin biri boş bunlardan? Ce
vap olarak bu para ile memur bulunamıyor, taz
minat yolu ile maaş hadlerinin yükseltilmesini is
tiyoruz deniyor. Sağlık Bakanlığı geliyor; Şark
ta falan yerde doktor yok, buraya doktor gönde
remiyoruz, verilen para az diyor. Dolrtor istih
dam salâhiyeti almak arzusundadır. Bu suretle 
maaş sistemine tekrar büyük bir darbe vurulmak
tadır. Adalet Bakanı gelir, «Adalet mülkün teme
lidir, ben Temyiz Mahkemesi üyesini 150 liradan 
aşağı başlat amam,» der. 

Haklıya hakkını vermek bir zarurettir. Bü-
• tün sıkıntılarımıza rağmen başka ücret ve maaş

lılar bekler dururken, bir tek bu işi, istenen üst 
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derece (tasarısını ele alma zaruretini duymakta
yız. Benim kanaatime göre, bu işi ele alacaksak, 
tüm olarak ele almamız İrzını gelir. 

Muhalefet prensibi; bu tasarının esbabı mu-
eibesinde çok sakat bir görüş, hareket noktası 
olarak ele alınmıştır. Ordu mensubinine, askerî 
memurlara bir üst derece hakkı vermek suretiy
le muadeleti temin etmek! Yüzde doksan, hare
ket noktasını bu muadelet fikri teşkil etmekte
dir. 

Bu prensibi savunan arkadaşlarıma sunu arz 
etmek isterim ki, acaba kendi bünyeleri içinde 
bu muadeleti temin etmiş vaziyette midiıiler/ 

'Memleketin yüksek menfaatleri göz önünde 
tutulma esbaibı mueibesi ile ordudan birçok arka
daşlar emekliye sevkedil mistir. Yüksek .huzuru
nuzda a>rz «tmek isterim ki, 42 sayılı Kanun ile 
tanınan hak, orduda fiilen 5 sene daha hizmet 
edecek sufbaya da tanınmıştır. Bu üst derece ka
bul edilmeden önce ayrılmış olan bir subay ile, 
bir üst derece kabul edildikten sonra ayrılacak 
subay arasındaki adaletsiz durumu düşününüz. 
Biri hir üst derece alacak, maaşı % 35 fark ede
cek, altı ay önce ayrılan 800 lira, bundan sonra 
ayrılan 1 500 lira emekli maaşı alacaktır. Bunun 
muadelet neresinde? Şu halde adaletin, teadü
lün kendi bünyesi içinde sağlamadığı bu kanun 
tasarısı muvacehesinde dikkatle durmak lâzım-
gelir. 

Dahası var; ihtilâlin yapılması akaJbinde bir 
sene kıdem de bu kadrodaki arkadaşlara tanın
mış vaziyettedir. «Diğer devlet kadrolarında 
teadül, muadelet var mı, yok mu?» suali karşı
sında söylenecek karşılıklı çok fikirler var, ar
kadaşlar. Mevzuu 'bu yönden tutunca bir neti
ceye varmak mümkün değildir. Birisi çıkar, 
der ki, ben çocuğumu yüksel tahsil yaptırıncaya 
kadar şu kadar bin lira masraf ettim, bu vazi
yet karşısında 25 yaşında onu iki bin, üç bin 
lira ile işe başlatabiliyorum. Birisi d e r k i , on 
sekiz yaşında tertemiz aldığım çocuğumu Har-
ibiye Okulunda subay yapıncaya kadar Devlet 
kesîsnden. yediriyor, millete emanet ediyorum. 
Birisi, dağ başında memleket müdafaa ettiğini 
iddia eddbilir. öteki maden ocaklarında, bir di
ğeri kıraç. ıssız topraklarda petrol aramasında 
şu bu müşküller içinde çalıştığını ifade edebilir. 
Bunun ölçüsü, terazisi yoktur. Hangisi güç, 
hanıgfei kolay, belli değildir. Bedenîsi mi güç, 
yoksa fikrî olanı mı güç, belli değildir. Bu iti-
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barla hareket noktasını bu yönden almakta 
bence mahzur vardır, fayda yoktur. 

Dahası var; bir genç asteğmen Harb Okulu
nu bitirdiği zaman yirmi buçuk yaşındadır. 
Yirmi birinde asteğmen olur, yirmi beşinde üs
teğmenin bu vaziyette alacağı para bin liraya 
yakın bir miktara tekabül etmektedir. Ben ço
cuğuma 18 ilâ 19 yaşında liseyi bitirteceğim, 
4 ilâ 6 yıl yüksek tahsil ,iki sene askerlik, böy
lece 25 yaşından sonra 2 500 lira ile işe başla
tacağım. Bunu, hareket noktasının yanlış oldu
ğunu tebarüz ettirmek için arz ediyorum. 

Şimdi arkadaşlarım; yaptığım bu konuşmayı 
telhis etmek isterim. Yüksek huzurunuza sunulan 
l.uı kanun dolyısiyle bu memleketin derdi olan 
bir maaş ve ücret bareminde, karanlıkta, el yor
damı ile âdeta tesbit edilmiş adedlerin artık Dev
let mekanizmasını işleten ellerden ırak olması ge
rektiğini belirtmek isterim. Maaş ve ücret statü
kosunu yenihaştan ele almak ve kendi 'millî ge
lirimizle mütenasip ve mütevazin, kendi ölçüle
rimizle ve kendi kaynaklarımızla yapmak zo
rundayız. Hal böyle olunca, kalkıp da Sanayi 
Bakanlığının ihtiyacı, Sağlık Bakanlığının ih-' 
tiyacı. Adalet Bakanlığının ihtiyacı vardır, ele
man sıkıntısı vardır, diye sadece hu noktalar
dan işi tutmak doğru olur mu"? Gene bu tasarı
da önümüze' geldiği gibi. sadece bir zümreyi 
terfih için kadrolarının bir derece yukarı itil
me arzusu görülmektedir. 

Ben bir sistem kurulmasına, diğer teşkilâtta 
olduğu gibi muamele yapılmasına taraftarım. 
Hepsinin hususiyetleri göz önünde tutularak 
'birlikte ayarlanmasına taraftarım. Fakat şu an
da, memlekette ıbir ihtilâl olmuş, yeni bir kuru
luşa doğru ilerlerken, yeni bir devlet nizamı 
kurarken, bu iddia ile ortaya çıkmışken, şimdi, 
bütün hu dâvaları bir kenara çekip, milletin 
karşısına çıkmanın doğru olmıyacağma kaa-
ııiira; büyük dâva ile kalbili telif edilemiyeceği 
kanaatindeyim. 

Sayın arkadaşlarım, çok önem verdiğim bir 
nokta var. Şimdi onu arz edeceğim. Türkiye 
âdeta inkırazın arifesindeydi; münkariz olma
nı a'k için çabalıyordu. Silâhlı Kuvvetlerin bir 
müdahalesi ile yeni bir hamle yaptı. Ben, bu 
yaptıklarının karşılığını almak istiyorlar dedirt
memek için de bu tasarının aleyhindeyim. Bu 
vatansever insanlar, yaptıklarının karşılığını 
beklemezler, İm karşılığı istiyecek durumda 
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insanlar değildirler, 'buna inanıyorum. Böyle 
düşünenlerin bulunacağına katiyen inanmıyo
rum. 

Ama, arkadaşlar şunu arz ederim ki; bu 
anda yeni bir sistemin kuruluşu arifesindeyiz. 
Bu milletin kanını taşıdığımız için de şu işi yap
tıktan ısonra bütün Devlet teşkilâtına raci olan 
diğer sıkıntılarımız karşısında, öbür arkadaşla
rımızın da hakkı olduğu halde, bunu işin bütünü 
içinden çıkarıp da bu şekil ve derecede talebet-
mek yerinde olmaz. Bu itibarla ben Sayın Millî 
Birlik Hükümetinden rica ederim, çok rica ede
rim; bizim mücadelemize, bizim yerine müte
veccih çalışmalarımıza gölge düşürmesinle r, 
çok rica ediyorum bu kanunu geri alsınlar. Bu 
mücadeleyi 21 milyonluk bir para ile şu ve bu şe
kilde yersiz bir telâkkiye meydan verdirecek 
şekilde' gölgeletmesinler. 

Hükümetten bilhassa rica ediyorum, bütün 
samimiyetimle şunu arz ederim ki, bu mevzuda 
en ufak bir bölge düşürmemek, gayrimemnun 
fesat yuvalarının dillerini açtırmamak için, 
haddizatında îzam edilmiyeeek bu farkın or
taya çıkmamasında dâvamızın yarını için bizi 
sevindirecek işaretler görmekteyim. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, söz a] an arkadaşların 
adlarım okuyacağız, bu arkadaşlarımız lütfen 
lehte mi, aleyhte mi konuşacaklarını tesbit ettir
sinler. Buna göre Riyaset Divanı konuşacakları 
sıraya koysun efendim. 

Ferda Güleyf 
IGÜLEY FERDA — Lehte efendim,. 
BAŞKAN — Artflan Bora? 
BORA ARSLAN — Lehte efendim. 
BAŞKAN — İhsan Kabadayı? 
KABADAYI İHSAN — Lehte efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz F<erda Güley. 
GÜLEY FERDA — Muhterem arkadaşlarıan, 

mâruzâtıma 'başlamadan evvel hepinizce malûm 
bâzı mütearitfeleri bu vesile ile tekrar edeceğim 
için Yüksek Heyetimizden özür dilerim. 

Ordu, nedir? Ne demdktir? 
Ordu, bir milletin millî varağının, Siyasî var-

lığının, medenî varlığının, coğrafî varlığının, 
tarihî varlığının, temelindeki teminat demektir. 
Böyle bir teminat olan orduya, o milletin göz
bebeği olan orduya yine o milletin maddî, mâ-. 
nevi bütün imkânlarını en geniş bir cömertlikle 
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vermesi kadar tabiî hiıçnir şey olamaz, düşünüle
mez. (Bravo sesleri) 

Ordu, subayı ile, astsulbayı ile, eri ile sınırda 
nöbet bekliyen bir kuvvettir. Bir savaş olduğu 
takdirde, ilk defa göğsünü vatanına siper edecek, 
gözünü kırpmadan bu vatanseverliği yapacaktır. 
Ordunun kuvvetli olmiaısı, milletin, memleketin 
kuvvetli olması demektir. Onun endişesiz, maddî 
ve mânevi (kayıtların üstünde bulunması ve mil
letin huzur ve sükûnunun teminatı olması lâ
zımdır. 

Ordumun milletin huzurunu temin/ edecek bir 
hüviyette olması için ne lâzımıdır? Onun perso
nelinin karnını doyuracaksın, erinden kumanda 
eden en üst rütbelisine kadar 'hepsinin gönlünü 
ve kalbini doyuracaksın; gönlü dolu, karnı doy
muş olacak. Hiçbir ihtiyacını düşünmiyecek du
rumda olacak; subay, astsubay ve erler bir cemi-

•yette, yaptığı vazifenin ehemmiyeti nispetinde, 
kendisine değer verilmekte olduğunu bilirse, o 
ordu, kendisine tevdi edilecek vazifeleri lâyı-
kiyle yapar, eksiksiz yapar. 

Muhterem arkadaşlarım, her yıl Meclisler
den selâm ve şükran mesajları gönderdiğimiz 
Cumhuriyet ordumuza; milleti, memleketi 
için vazifelerin en kutsisini ifa eden ordumu
za, millet olarak biz ne verebildik? 38 yıllık 
Cumhuriyet tarihimizin derinliklerine kadar ine
rek, yani1 kendi mensup bulunduğum siyasî teşek
külün uzum mesuliyet yıllarına da inerek, bütün 
'bir samimiyetle soyuyorum, asîl ve cesur ordumuz 
yaptığı engin hizmetlerin tam karşılığını mille
tinden görmüş müdür? 

ÖZTÜRK SEYFİ — Karşılıksız •hikmet var. 

GÜLEY FERDA (Devamla) — Karşılıksız 
hizmet vatanseverliğin çekirdeğini teşkil eder. 
Karşılıksız hizmetin asaletini bu memlekette 26 
milyon içinde 38 seneden beri en fazla hiçbir 
iddia v»e istekte bulunmalksıizın feragatle temsil 
etmiş olan ordu ve ordu mensuplarıdır. (Alkış
lar) Hele son 10 şene, ordu ne kadar ihmal edil
miştir? Maddî ve mânevi olarak ne kadar ihmal 
edilmiştir? Biz tam 10 sene bu faciayı gözlerimi
zin önünde yaşadık, biliriz. Bir yerde biir şeker 
fabrikası yapılır, projeleri hasırlanır, daha fab
rikanın kendisi ortada yokken oraya eksperler 
gider, Devlet temsilcileri gider. Daha fabrika 
ortada yokken orada pahalı lojmanlar her türlü 
konforu haiz lüks yatacak yerler, yıkanacak biU 
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yük havuzlar, kauçuk yataklar, sinema salonları 
ve saire gilbi bugün bizim şartlarımız içinde 

„ konfor hudut! arının da dışında kalacak, lüks de
necek bir çok eşyalar, istirahat vasıtaları şu, bu 
temin edilir ve ondan sonra şeker fabrikası açılır, 
müd'irana buyurun denir. Alna, bir yerden diğer 
bir yere askerî zaruretlerle, iktisadî zaruretlerle 
(her hanıgi bir hacilmide bir kıtanın nakline karar 
verilirsse; bu kıtadan evvel, onun nakledileceği 
yere bunların hiç birisi, gitmez. Bu kıtla hangi 
bâelmde olursa olsun onun yüksek subayları, 
astsubayları ve erleri için nihayet bir kaç yüz 
yırtık, yamalı çadır gider. Bu çadırlar da, yağ
murda, karda, çamurda olduğu yere kurulur. 
Oraya !bir kaç gün ekmek bile gelmiyebilir. Olsun 
varsın; asker acıkır mı, asker yorulur mu, asker 
uykusuz kalır mu? Kalırsa kalsın, ölür mü? Bu 
görüş, asırlarca evvel ıgelmliş olan bu yeniçeri an
layışı yıllar ve yıllar boyu kavuğunu sallıyarak. 
ordumuzun kaderini takibetmiştir. 

İkinci Cumhuriyetin kuruluş hazırlıklarını 
yapmakta olan Yüksek Meclisiniz, 2 nci Cumhu
riyetin de bekçisi ve teminatı olan kahraman ve 
fedakâr Ordumuzun kaderini bu yeniçeri anlayı
şından kurtulmayı hedef tutan, bu istikamette 
ilk adım olan, bu tasarıyı benden evvel konuşan 
muhterem arkadaşımızın teklifine uyarak elbette 
reddetnıiyecektir. 

Muhterem arkadaşlar, gece demeden, gündüz 
demeden çalışan, yataklarınızda yatarken sizleri 
ve bizleri bekliycn ordu mensuplarımıza önünüz
de tasarı ile verilen mütevazı imkân onlara çok 
görülmemelidir. Size kendi hayatımdan bir misal 
vereceğim : * - / 

Genç bir teğmenim. Bolu'da vazife görüyoıum. 
22 - 23 yaşındayım. Akşam olunca benim de isti
rahat etmek, mahfelde oturmak, cvim.de boş saa
timi kullanmak hakkım. Ben de başkaları gibi şe
hirde gezmek, bir lokantada, yiyip içmek isterim. 
Ama, gece talimi vardır. Bolumun soğuğunda, ge
ce yarısından sonraya kadar talim edeceğim. Evi
me dönerken ayaklarım sızlıyacak. Düşündüm, o 
zamanlar ben ne alıyorum, ayda? 66 lira. Aynı 
maaşı alan diğer memur şimdi ne yapıyor? İstira
hat ediyor, geziyor eğleniyor. Benim ondan insan 
olarak ve memur olarak ne farkım var? 

'Bölük komutanı, İstiklâl Savaşının pişirdiği 
bir asker. Sabahın beş buçuğunda bölüğe geliyor. 
Benim geç gitmem mümkün mü, Doğru olur mu? 
Annem gün ışımadan beni kaldırır, bölük komu- | 
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tanından önce bölüğüme varmalıyım. Saat beş, 
komutanım belki de bölüktedir. Gelmiştir, yahut 
gelmek üzeredir. Muhterem arkadaşlar sivil sek
tördeki memurlar, ile ordu memuru denebilecek 
subay bunları ve astsubay arasındaki vazife ifa 
etme farkını Yüksek Heyetiniz huzurunda tesbit 
etmek için söylüyorum. Sivil sektördeki memur
ları aynı bareme yükseltmcdikçe ordu mensupla
rını yükseltmek doğru değildir. Diye biraz evvi1! 
bu kürsüden ifade edilmiş olan fikre mukabelede 
bulunmuş olmak için söylüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, son on senede bilhassa 
ordu moral bakımdan da, maddî bakımdan da bü
yük imkânsızlıkların çukuruna düşürülmüştür. 
Harb Okulunun kapıları ardına kadar açılmış, 
fakat gelen yok. Neden gelsin, göreceği ağır gö
revin karşılığı eline sivil bir memurdan farklı 
olarak ne geçecek? Bilâkis, ordu mensupları kıy
metli subaylarımız kanunun kendilerine tahmil 
ettiği müddetleri biter bitmez hemen ordudan ay
rılarak sivil sektörde vazife aldılar. Nihayet 27 
Mayıs sabahı gözlerimizi açtık. Ordu kendisin
den kurban vererek, karşısındakinin burnunu da
hi kanatmadan bizi kurtardı. O gün namuslu ve 
tertemiz bir havayı ciğeri erimize doldurduk. Çıl
gınlar gibi sevindik, bayram ettik. O gün ordu 
bizden değil böyle mütevazi birkaç yüz lira canı
mızı istese hiç düşünmeden seve seve verirdik. 
27 Mayısa kadar ki, o kasvetli yılları, ayları, gün
leri bir düşünün? O günleri düşünen bir insan, o 
günleri unutmıyaıı bir hafıza Ahmet Oğuz arka
daşımın ifade ettikleri tek taraflı tedaül fikrine 
iştirak edemez. Tek taraflı maaşta tedaül ancak 
vazifede de teadül ile muhteremdir. O karanlık 
günleri, o kasvetli günleri ve .geceleri unutmadı 
ğımız için, unutamadığımız için biraz evvel ko
nuşan Sayın Ahmet Oğuz'u tasvibe! m em. iz müm
kün değildir. Muhterem arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım; ordu; 27 Mayıstan 
beri de kendisini temsil eden Millî Birlik Komi
tesinin eli ile Türk Milletinin menfaati için bir
çok hareketlerde bulunmuş birçok kanunlar çı
karmıştır. Bu kanunların 'bir kısmı şu veya bu 
sınıf zümre veya bölgelerce mil ete. faydalı görül
memiş olabilir. Fakat, büyük bir samiyetl'C bu 
kanunlar çıkarılmıştır. Millî Birlik Komitesi 
Türk Milletinin menfaatlerinin bu kanunlarla 
tanzim edileceğine inandığı için bu kanunları çı
karmıştır. Komiteyi terkibeden bir avuç. vatan
perver 8 - 9 aydır ordunun gece gündüz deme-
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den, uyku istirahat demeden süratle, milletin 
bir yakasındaki ihtilâl iliğini diğer yakasındaki 
millî irade düğmesine bitiştirmek için, iki yaka
yı, tarihte nadir görülen bir ihtimamla birleş'tir-
nr?k için mücadele halindedir. (Bravo sesleri al-. 
akışlar) 

Ahmet Oğuz arkadaşımın bunu bilmiyor mu? 
Orduyu temsil eden vatanseverlerin, 10 aydan 
'beri gece gündüz, evine, çoluk, çocuklarının ara
sında kalmaya vakit bulamadan çalışmakta ol
duklarını bilmiyor mu? Hiç duymamış mı? 
İşitnıemişjııi? 

Mulhtere'm arkadaşlarım, bir daha tekrar et
mek ihtiyacını duyuyorum. Evet orduyu temsil 
eden Millî Birlik Komitemiz sosyal, idarî, ikti
sadî, çeşitli mevzularda kanunlar çıkardı. Bu 
kanunlardan bâzıları iyi. işlemiyöbiİir veya iyi 
'hazırlanmamış olabilir. Ama, iyi niyetle çıkarıl
mışlardır. îşlemiyen hükümleri zararlı kısımları 
ilerde pekâlâ değiştirilebilir, düzeltileb.ilir. Ya 
kendisine ne getirmiştir? Gazetecilere vermiş, şu
na vermiş, buna vermiş. Ama, kendisine ne ver
miştir. Hiçbir şey... Evet her imkân elinde iken 
kendisine hiçbir şey vermemiştir. Bilâkis, bün
yesi içinden, en kıymetli 5 bin küsur subayını, 
güzide subayım kadro dışı bırakmış, emekliye 
•sevk 'eimifştir. 235 yetişmiş generalini ciğerini 
söker gibi, kendi kendisinin içinden söküp ko
parmıştır. Ordumuzu imkânlarımıza uygun, ik
tisadî durumumuza uygun bir şekilde, millî takat 
ve maksatlarımızla telif ve realize etmiş olmak 
için 27 Mayıs sabahı, ellerinde tabancalar saat 
5 te sokaklara dökülerek biz uyurken inkilâbı ta
hakkuk ettirmekte inkilâbı plânlıyan subaylar 
kadar aşk ve şevk göstermiş olan 5 bin mensu
bunu emekliye sevk etmiştir. 

Sonra bu kadar kanun çıkaran, Büyük Millet 
Meclisine tekabül ettiği için elbette çıkaran, çı
karması tabii ve hufeıki malı ve vazifesi olan 
Millî Birlik Komitesi orduya zam verme mev
zuuna gelince, bunu kanunlaştırmamiştır. Hal
buki pekâlâ, kanunlaştırabilirdi. Millî Birlik Ko
mitemiz bu meseleyi sadece bir teklif olarak, bir 
temenni olarak ikinci Cumhuriyeti kurmak üzere 
burada toplanan ve bir aydan beri bu tarihsiz 
binaya tarih kazandırmakta olan Yüksek Heye
tinizin huzuruna getirmiştir. Ahmet Oğuz ar
kadaşımızın huzuruna getirmiştir. Evet hepsini 
kendisi yapmış fakat bu kanunu kendisi yapma
mıştır. Böyle bir tasarının aleyhinde konuşmak, 
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tarihi yapılmakta olan bu çatının altında ikinci 
Cumhuriyeti kurmak için 26 Mayısın karanlığın^ 
dan-buraya gelmiş olan her hangi h i r temsilci için 
nasıl mümkün olabiliyor, doğrusu •bumu iz'amıma 
ve vicdanıma sığdıramıyorum. m 

Muhterem arkadaşlarım, ordu, Muhterem Ah
met Oğuz arkadaşınızın ifade ettikleri gibi 26 
Mayısta yaptığı hizmetin karşılığını istemekle de
ğildir. Bir ordu mensubu olarak, 20 yılını or
duda geçirmiş, bir kışla mensubu olarak bu çir
kin ithamı şiddetle reddederim. (Bravo sesleri, al
kışlar) . 

Muhterem arkadaşlar; Millî Birlik Komitesin-
deki 23 arkadaşımız bu önümüzdeki kanun tasa
rısı ile son derece hürmetkar, son derece asîl bir 

* baş döndürüşiyle bize dönerek diyorlar ki : «Biz 
iş başına geldik. Şu şu işleri yaptık. Ve şu tarih
te gideceğiz. Her alanda memleketimize ve mille
timize faydalı olmak istedik. Bunun için geceli 
gündüzlü çalıştık. Hesabımız tarihe karşıdır,. An
cak sizden tek bir şey istiyoruz : Silâh arkadaşı
mızdan subay, astsubay ve erlerimizi âlicenaplığı
nıza emanet ediyoruz. Atıfetinizle... (Atıfet de
ğil, hak sesleri). 

ÇAĞA ESAT — Atıfet olamaz, hak hak. 

GÜLEY FERDA (Dramla) — Peki. Cömert
liğinizle şu tasarıdaki ikramı lütfeder bu arka
daşlarımıza verirseniz, müteşekkir kalırız» diyor
lar. 

İhtilâli yapmış, birçok kanun çıkrmış olan or
du, isteseydi, bu kanunu daha önce Kurucu Mec
listen önce çıkarabilirdi. Çıkarmadı. Millî Birlik 
Hükümeti, ordunun bu ihtiyaç ve ıstırabım huzu
runuza getirmeyi tercih etti. Buna karşı hayır 
demek, 26 Mayıstan önceki durumu unutmak ve
ya kör bir hafıza ile malûl olmak demektir. 

Muhterem arkadaşlar, orduya olan borcumuzu 
ödiyeceğiz. Ben bunu şahsan ödenmesi şart olan 
bir borç telâkki ediyorum. Ben 20 yıl o camiada 
çalışmış bir subay olarak değil, bu milletin nâçiz 
bir ferdi olarak, orduya karşı kendimi borçlu his
sediyorum. Ben Ferda Gül ey olarak, bu kanuna 
müspet rey vermek suretiyle, esasen hakkı olamn 
hakkını hak sahibine iade edeceğim. Yıllardan 
beri haketmiş oldukları bir hakkı kahraman su
bay, astsubay ve er arkadaşlarıma teslim edece
ğim. (Bravo sesleri) 

Şimdi arkadaşlarım diğer Devlet memurları-
I mız için de Yüksek Heyetiniz veya ileriki millî 
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irade Meçlisi Devlet Personel Dairesinin çizece
ği hudutlar ve yapacağı muameleleri mütaakıp el
bette ki yaraya merhem sürecek kanunları geti
recektir. önümüzdeki tasarı bu istikametteki 
yürüyüşün ilk adımıdır, sonuncusu değildir. Yal
nız bu vesile ile iki hususa nazarlarınızı çekmek 
istiyorum, önümüze gelen tasarıda 1959 da çı
karttığımız 7244 sayılı Kanunda derpiş edilen, 
hattâ bu defa Hükümetin getirdiği % 35 nispe
tinde maaşların yükseltilmesini mutazammm ta
sarıda da mevcut bir kayıt bu tasarıda zühul ola
rak yer almamıştır. Bu da şudur : Emekli San
dığı Kanununun 14. maddesi ki Emekli Sandığı
nın gelirlerini tanzim eder, Bu 14. maddenin 
(C) fücrasını Yüksek Heyetinize müsaadenizle 
olnıyayım : 

«Emekliliğe esas aylık, maaş ve ücretlerde 
yükselme suretiyle artışlarda ilk aya ait artış 
farkları ile, bunlara ait kurumlarca verilecek 
karşılıklar»1 Sandığa verilir. 

Şimdi 1 Mart tarihinden itibaren bir yük
sek barem üzerinden subaylarımıza verilecek 
olan bir derece yukarı nispetindeki maaşlar 
7244 sayılı Kanunda ve biraz sonra görüşece
ğimiz tasarıda olduğu gibi küçük bir geçici 
madde eklenmediğinden dolayı Mart ayında 
Emekli Sandığına kesilmek mecburiyetindedir. 
Millî Savunma Bakanlığı da ayrıca biraz evvel 
okuduğum (C) fıkrası gereğince, (Ait kurum) 
olarak Sandığa 2 milyon lira ödemiyecektir. 
Yani subaylar, astsubaylar bu ay fazla maaş, 
almak şöyle dursun, bir de vekâlet bu 2 mil
yonu ödemeye mecbur kalacaktır. Halbuki ar
kadaşlar baremi bir derece yükseltme işi 5434 
sayılı Kanunun 14. maddesinin (C) fıkrasının şü
mulü içine girmiyen bir tasarruftur. Bir maaş 
yükseltilmesi değil, bir barem yükseltilmesi
dir. Demek ki, bu t a sa rca da tıpkı 7244 sa
yılı Kanunda olduğu gibi, tıpkı biraz sonra 
görüşeceğimiz maaş zammı tasarısında olduğu 
gibi bu tasarının getirdiği aylıkların 5434 sa
yılı Kanunun 14. maddesinin (C) fıkrasının şü
mulü dışında bırakılmasını derpiş eden bir mad
de ilâve etmek lâzımdır. 
, Ben bütçe ile ilgili bir teklif olduğu, Millî 
Birlik Komitesinin de tasvibini icabettiren bir 
şey olduğu için huzurunuzda bir teklifte bulu
namıyorum. Ama evvelâ Millî Savunma Ba
kanlığımıza ve sonra Hükümete yüzümü dönü
yorum ve istirham ediyorum : Millî Savunma 
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Bakanlığı ve Hükümet bunu takabbül etsin ve 
böyle bir ek maddeyi Yüksek huzurunuza getir
sin. 

İkinci istirhamım şudur : Muhterem arka
daşlarım, ordu subay sisteminde bir talihsiz 
merhale vardır. Albaylık rütbesi. Bu mer
hale hakikatte ordunun meslek tavanıdır. Ordu 
albaylıkta tatbikî meslek olarak biter. Nasıl 
ki mülkiyede de meslek tavanı kaymakamlık
tır. Albaylıktan sonra generallik mahrutu ge
lir. Bu, yüksek komuta kısmıdır. Yıllarca na
musu ile, faziletiyle, cesaretiyle hizmet eden 
albaylardan % 80 - 85 i bu mahrutun içine gi
remez, bu noktada kalır, 3 sene, 6 sene, hattâ 9, 
12 sene kalır; 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet memurla
rının maaşlarının tevhit ve teadülü ile ilgili 
3656 sayılı Kanunun ve bilâhara bu kanun üze
rine bina edilen 4598 sayılı Kanun gereğince 
üç senesini dolduran, yaşı sicili temiz bir dev
let memuru yüksek tahsilli ise 150 lira asli maa
şa kadar yükselebilir. Ve ayrıca sicili yaşı yine 
müsait ise 150 lira asli maaşı aldıktan üç sene 
sonra 100, bir üç sene sonra yeniden 100 lira 
tazminat da alabilir. 

Yukarı doğru terfi edemiyen Devlet memu
ru ufkî olarak da terfih eder. 4598 sayılı Kanun 
1944 veya 1945 te çıkmıştır, yani 15 seneden 
beri tatbik edilmekte olan bir kanundur. Bun
dan kim istifade' eder? Devlet memuru, yüksek 
tahsil yapmış adam Devlet memuru. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin ısdar ettiği bu kanun 
16 seneden beri meriyette ve sivil sektördeki 
Devlet memurları bundan faydalanmaktadır. 
Halbuki albaylar, elbette ve evleviyetle yüjrsek 
tahsilli Devlet memuru olan albaylar, 15 sene
den beri 12 seneye kadar aynı rütbede tutul
muşlar ve 100 lira albay aslî maaşını almaya mec
bur edilmişlerdir. Neymiş*, kanunların içinde bir 
kanun varmış, bu kanun orduda maaş, rütbe 
esasına müstenittir, diyormuş. Kör olasıca ka
nun. Tatbikatta değişmemiş mi bu kanun? De
ğişmiştir. Üsteğmeni 6 sene bu rütbede tutmak 
icabe'tmiş. 3 sene sonra kıdemli üsteğmen den
miş, bir üst derece maaş verilmiş. Yüzbaşıyı 9 
sene bu rütbede tutmak zarureti hâsıl olmuş, 
yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı, önyüzfbaşı denmiş her 
üç senede bir kendisine kıdemine göre maaş ve
rilmiş. Binbaşılar da böyle. Ne yazık ki, bu ka
nun yalnız albaydan kalmamış, albay 12 seneye 
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kadar aynı maaşı almıştır. Halen orduda - fiilî 
kadroyu bırakıyorum - Kara Kuvvetlerinde 753, 
Deniz Kuvvetlerinde 145, Hava Kuvvetlerinde 
119 olmak üzere ceman 1 017 albayımız vardır. 

Tensikattan sonra ordumuzda kalan bu 1017 
albayın hizmet yıllarını size arz edeyim : Birinci 
senelik yekûn 341, ikinci senelik yekûn 223, 
üçüncü senelik yekûn 149, . . . . . beşinci 
senelik yekûn 92, altıncı senelik yekûn 40 ve 
yedinci senelik yekûn 35. Yani şu kadar albay 
yüksek tahsilli Devlet memuru olduğu halde 
4 * 5 - 6 hattâ 7 seneliktir ve 100 lira aslî maaş 
almaktadır. Tensikattan evvel bunların içerisin
de 8, 9, 10, 11, 12 senelikler de vardı. Mebus 
bulunduğum sırada bir kanun teklifi yaptım. 
Millî Savunma Encümeninde görüşüldü. O gün
kü sakıt iktidarın Millî Savunma Encümeninde 
bulunan, Orduyu temsil etmekten mahrum kim
seler dahi bu çıplak gerçeği gördüler ve teklifi
mi ittifakla kabul ederek Bütçe Encümenine 
havale ektiler. Benim teklifim şu idi; bu nokta
lardan hareket ederek albay rütbesindekilerin 
sicili müsâidolduğu takdirde general yapılamı
yorsa üç sene sonra 1 üst dereceye terfihleri 
idi. Halen meriyette bulunan kanun der ki, al
baylık müddeti üç senedir. Arkadaşlarım, bu 
lâftır. Tatbikatta teğmenden itibaren subay 
malhrutunun üstü olduğundan dolayı albaylık 
müddeti asgarî 6 senedir. Millet olarak, Meclis 
olarak oe hakkımız var, üç sene sonra yaşı mü
sait, sicili müsaidolan albay rütbeli bir Devlet 
memuruna aynı maaşı vermeye, onu aynı maaş
ta emekli olmaya mahkûm etmeye? İşte bu 
nazik mesele, yıllardan beri devam etmekte olan 
bu haksızlık subay maaşlarının bir barem dere
cesi üste çıkarılması vesilesiyle nâçiz arkadaşı
nız tarafından bugün son derece mes'ut, müsait 
şerait içinde, o günkü ağır, kasvetli atmosfer
den uzak, -huzurunuza getirilmiştir. 

Gene yüzümü evvelâ Millî Savunma Vekili 
Generale dönerek istirham edeceğim : Benim dile 
getirmeye çalıştığım bu büyük ıstıraba tercüman 
olsunlar bu meseleyi bu vesile ile mutlaka hal
letsinler. Benimi sakıt, iktidarın Millî Savunma 
Encümeninde ittifakla kabul ettirdiğim bir ha
kikati İkinci Cumılıuriyetin kurucuları olan sizler 
ve Hükümet elbette reddedemez. 

Aziz arkadaşlarım, Bundan sonra albaylıktan 
generalliğe ancak 15 kişi geçebilecektir. Bu al-
bavlara ordunun biivük ihtiyacı olacaktır. Bir al-
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I bay tatbikatta 8 - 10 sene ay»ı rütbede kalmaya 

gene mecbur olacaktır. General olamıyor 
8 -10 sene aynı rütbede kaldığı halde 3 senede 
bir sadece maaş noktasından terfih edememek 
için suçu ne? Sicili iyi, yaşı müsait, Alfbay ola-

I rak pekâlâ vazife görüyor. Onun için albayları
mızın da Devlet memurlarının 15 seneden beri 
faydalandıkları 4598 sayılı Kanunun statüsü içi* 
ne alınması ve 3 senede bjr terfih ettirilmeleri 

I şarttır. 
i On beş seneden beri bu haksızlığı ordu sessiz

ce kabul etti. Bu defa yüzümü size dönüyorum, 
Ahmet Oğuz Beyefendi. 1946 - 1950 arasında, 
Mecliste idiniz, siz bir mebus olarak ne yaptınız? 

I Niçin bugüne kadar üstünde durduğunuz «tea
dül» ün icâbını yerine getirmek için ortaya atı
lıp gayret sarf etmediniz? Hayır Şaym Ahmet 
Oğuz Bey teadül hem bu tasarıyı, hem de bu 2 
teklifimi kabul buyurduğunuz takdirde hâsıl ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Heyetinize, 
uzun mâruzâtımdan dolayı özür diler saygi ile 
huzurunuzda eğilirim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 8. tasarıya oy verme muame
lesi bitmiştir. Açık oy verme neticelerin: arz edi
yorum. ' 

Ankara Üniversitesi 1960 malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına (170) oy verilmiş
tir. (165) kabul, (2) ret, (3) çekinser vardır. Ta
sarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1960 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya-

1 pılması hakkındaki Kanuna (166) oy verilmiştir. 
(160) kabul, (3) ret* (3) çekinser vardır. Tasarı 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde d6-
ğişiklik yapılması hakkındaki Kamuna (171) oy 
verilmiştir. Bunlardan (168) kabul, (1) ret, (-2) 
çekinserdir. Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1960 malî yılı Bütçe Ka-
ı nununa bağlı (©) işaretli cetvelde değişiklik ya-

pılması hakkındaki kanun tasarısına (169) oy ve-
j rilmiştir. Bunlardan (166) kabul, (1) ret, (2) 

çekinserdir. Kanun tasarısı Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN —• Hükümet adına Sayın Başbakan 
| Yardımcısı. 
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BAŞBAKAN YARDIMCISI KIZILOĞLU 

MUHARREM İHSAN — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, bu sözü alıp buraya çıkmaktaki 
kasdım Sayın Ahmet Oğuz'un aleyhteki konuş
malarına, uzun yıllarını orduda geçirmiş bir ar
kadaşımız olarak, meslek ıstıraplarını dile geti
ren ve kendi sahasındaki hususları büyük bir 
açıklıkla tebarüz ettiren Ferda Güley arkadaşı
ma birkaç noktada cevap vermektir. 

Arkadaşlarım sözüme büyük Türk hükümdarı 
ve kumandanı Timur'un bir sözü ile başlıyaeağım. 
Timur der ki .: «Devletimin ikbali, milletimin ik
bali ve saadeti Devlet memuru ve ordu mensup
larının ikbal ve saadeti ile kaimdir. Devletimin 
ve milletimin ikbal ve saadeti ordunun onur, şe
ref ve haysiyetine bağlıdır. Aksi takdirde Devlet 
ç ö k e r . » ' . . . . . ' - . 

Arkadaşlarım, dünya kurulduğu tarihten ve 
toplumlar teşekkül edip de toplumun müdafaa 
sistemi meydana gelmeye başladığı vakit ordu
larda bugün de cari olan iki önemli prensip hâ
kimdi : Ya imtiyaz, ya refah. 

İmtiyaz, cümlenizcc bilindiği gibi tarih bo
yunca otokrat Devletlerin ordusunun başında 
bulunanlarda vardır. Bugünkü devirde bile demir
perde gerişinde bulunmaktadır. 

Demokratik rejimle idare edilen devletlerde 
ise vefalı sistemi kabul edilmiştir. 

Demokratik nizam ve hakları bütün bir mil
let olarak kabul ettiğimize göre, Devlet ordusu 
mensubunun ve-memurların refahının sağlanması 
lâzımdır. Hepimiz, hepiniz şu kürsüde, .komisyon
larda--şikâyeti er ettik. Ahmet Oğuz arkadaşımızın, 
büyük bir memur enflâsyonu tasfiyesinin tatbiki
ni istiyeıı sözlerini işittik. 

Arkadaşlar; kaliteli, ehliyetli memur, kaliteli 
insanların yetiştirilmesi için önce vasat bir sevi
yenin tesbiti ye sonra da o vasat seviyenin üs
tündeki büyük bir kütleyi teşkil edecek olan ka
filiye subay ve memur o vasat geçim haddi üs
tünde imkân vererek eleman seçme kudretine sa-
hibolabilirsiniz, Bu yaşama şartını vasatın altına 
düşürürseniz kim gelir? Hiçbir fert aşağıya düş
mek istemez, herkesin gözü yukardadır. 

İleri gitmiş cemiyeti erdeki orduların tetkika-
tmı yaparsanız subayın hayat seviyesi memleke
tin vasat yaşamasının üstündedir. Talih ve kader 
bana birçok orduları tetkik etmek fırsatını ver
di. Türk Ordusu kadar feragat, fedakârlık, tâbi
rimi mazur görün, sefalet ve ıstırap içinde yaşı-
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yan bir ordu ile karşılaşmadım. Ben 38 senelik 
hayatımı geçirdiğim bu meslek içinde, 1926 sene
sinde 42 lira maaşla vazifeye başladım. O zaman 
vazife aşkı ve gençlikle, beni tanıyan arkadaşlar 
bilirler, sabahın erken saatlerinden gece yarıla
rına kadar bütün ömrümüz dağda bayırda geç
miştir. Aylarca ve günlerce türlü mahrumiyetler 
içinde* bütün içimiz bit dolu olduğu halde, bir 
çamaşır değiştireni]yerek vazife yaptığımız olmuş, 
kimse ne yapıyorsunuz dememiştir. Bugün bu 
şartlar değişti mi? Hayır! Ordudan yeni çıkmış 
daha bir sene evvel bir tümenin kumandasından 
ayrılmış bir arkadaşınız olarak bunu ifade edi
yorum. İstanbul'un yakınındaki Muhaköy'e gi
din, Çatalca'ya gidin oradaki birliklerin durumu
na bir bakın. 

Yalnız maaşta değil, vazifede de, hakta da 
teadül lâzımdır. Muadelet bir taraflı ve yalnız 
para ile düşünülmez, önümüze gelen kanun bu
nu sağlıyor mu? Hayır. Fakat bugünün imkân
ları ancalr buna müsaittir. 

Ahmet Oğuz arkadaşımız enflâsyonist bir me
mur kalablığmdan bahseder ve bunların atılma
sını, kovulmasını talebeder bir ifade kullandılar. 
Hükümet olarak yüksek tetkikinize arz ediyo
rum : 10 bin memuru kapı dışarı atmak ve mem
lekette sosyal bir kriz yaratmak kimin hakindir? 
Yüksek tasvibinize, düşüncenize, tetkikinize 
arz ediyoruz. 

On binlerce memuru, kadını dışarı atmak, 
suretiyle memlekette son derece vahini bir kriz 
yaratmaya hakkımız yoktur. (Bravo sesleri) 

Geçmiş politikanın enfilâsyonist hareketi ile 
birçok vatandaşlar, Devlet memuriyetine ve 
iktisadî Devlet teşekküllerine alınmışlardır. 
Alınmış olan. bu insanları kapı dışarı edecek 
olursak zavallıların sefalete sürüklenmesine se
bep oluruz. . 

AHMET OĞUZ — Öyle bir talep yok. Tef
sirde yanlışınız var. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI KIZILOĞLU MU
HARREM İHSAN (Devamla) — Enfilâsyonist 
bir Devlet idaresinin memurlar için yaptığı üç 
beş misli zamların tadilini ve buna son verilmesini 
istiyorsunuz. Bütçe dolayısiyle ve Devlet Demir
yolları misâlini ileri sürerek yetmiş bin kişilik 
mevcudundan 35 bininin-kapı dışarı edilmesini 
teklif ediyorsunuz. 

AHMET OĞUZ — Kırk bine indirileceğini 
Hükümet söylüyor. 
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BAŞBAKAN YARDIMCISI KIZILOılLU I 

MUHARREM ÎHSAN (Devamla) — Bu va
tandaşlar, diğer sektörlerde çalışma ve yaşa
ma imkânlarını buldukça, her biri İktisadi Te
şekkülü en normal şekle, rasyonel ve rantabl 
şekle sokmak için çalışmaktadır. Başka yer 
bulmadan, " oradan kapı dışarı etmek bilmem 
ne derece doğru olur f. I 

Bir Af Kanununun reperküsyonunu gazetelerde 
görüyorsunuz, ve affedilen mahkûmların cemiyet 
hayatında yarattığı işsizliği biliyorsunuz. Sos
yal problemleri halletmeden kapı dışarı adam 
atmak yeni yeni problemleri ortaya koymak de
mektir. Rijit ekonomik mütalâalarla, sosyal, 
pisikolojiyi dikkate almadan söylenen sözler, 
omuzlarında Hükümet mesuliyetini taşımıyan 
kimselere raci olabilir. | 

Beni en çok üzen, teessüre sevkeden ve bu
raya çıkmaya zorlıyan diğer bir ifade de, bu | 
kanunu inkılâp ve ihtilâl Hükümetinin, bu ih
tilâli yapanlara bir ulufesi gibi huzurunuza ge
tirdiği mânasına gelen ifadelerdir. Hayır ar
kadaşlar, Ferda Güley arkadaşımız bu husus
ta uzun boylu konuştular ve bu ifadeyi kulla
nan arkadaşımıza cevap verdiler. Arkadaşlar 
müsaadenizle arz edeyim ki, ben bu ifadeleri 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine hakaret telâkki ede- i 
rim. Bunu konuşan arkadaşımıza üzüntülerimi 
ve teessüflerimi bildiririm. «Bütün meseleler 
içinden kıl çeker gibi orduyu ayırmak ve bu ka
nunu getirmek» ifadelerini milletten ve cemi
yetten orduyu ayırmak mânasına gelir ve oıdu 
ile millet arasına bir nifak sokmak mânasına 
gelir. (Yok öyle şey, sesleri) 

. Arkadaşlar, Türk milleti tarih boyunca or
dusundan hiçbir şeyini esirgememiştir, tçitdzde 
istiklâl Harbini yaşıyanlar, o zaman yoksul
luklar içindeki Türk milletinin orduya karşı ne 
büyük fedakârlıklar yaptığını ve sırtındaki tek 
gömleğini çıkarıp orduya nasıl verdiğini bilir
ler. Memleketin o günkü şartları bunu istiyor
du. Bugünkü şartlarla kalkınması, muasır or
dularla münasebeti düşünülürse, Türk ordusu
nun refah seviyesine ulaştırılması talebi çok geç 
kalmıştır. 

Bu terfi ve zamların yapılan bir hareketin 
karşılığı olarak yapıldığı iddiası da doğru de
ğildir. Şayanı şükrandır ki, hiçbir Türk bunu 
asla kabul etmez, millet bunu asla kendisine 
mal etmez. 
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Millî Birlik Komitesinin Hükümeti bugün 

Yüksek Meclisinize bunu getirmiyebilirdi. Şe
refli Türk ordusunun milletle beraber olduğu
nu gösterecek en bariz misali sizler Arereceksi-
niz. Şayet Millî Birlik Komitesi bu kanunu 
çıkarmış olsaydı Ahmet Oğuz arkadaşımızın 
sözlerine hak verenler belki olurdu, fakat Yük
sek Heyetiniz kanun üzerinde eğilerek müspet 
oyu verdiğinizden milletle beraberliğin bir alâ
metini verecektir*. Binaenaleyh Millî- Birlik Ko
mitesi arkadaşlarımız, hakikatte ve aslında ta
rih boyunca milletin orduya yapageldiği bir 
yardımı, millet temsilcileri tarafından da is
tendiği takdirde kabul edilsin. Kanun bugün 
önümüzdedir. 

Yalnız bir noktaya temas edeceğim, bilhassa 
Ferda Güley arkadaşım alınmasın, ifadelerimle 
yeniçeri ordusunun çadırlarını bugünkü ordu ile 
mukayese ettiler. Tarihî bir tegafül var. Keşke 
bugünkü ordunun refahı, yeniçeri ordusunun ilk 
devirlerdeki refahına eşit olsa. Arkadaşlar, inan
la, itimatla, katiyetle, bilerek ve görerek ifade 
edeyim ki, bugünkü Amerika ordusu, dünün ye
niçeri ordusunun refah, saadet, otorite ve disipli
ni içindedir. Yeniçeri ordusu kuruluşunda kuv
vetli olan tarihî bir ordu idi. Fn müstebit padi
şah olan Abdülhamid'in Tayın at ve Yem Kanunu 
teklifleri dahi, bilmem kaç tarihli, en yüksek 
meblâğı veriyordu. Tarih boyunca Türk ordusu 
varlığından, maneviyatından hiçbir şey kaybet
memiştir. Yakın tarihte dahi bu kuvveti muha
faza etmiş, fakat daima sıkıntı ve zorluklar çek
miştir. y 

1956 senesinde •Erzurum'da düşük Cumhur
başkanı ile aramızda geçen bir konuşma ile söz
lerime son vereceğim : KlrzUrıım Şeker Fabrikası
nın karşısında bir ulaştırma taburumuz vardır. 
Ben o zaman Ordu Kurmaybaşkanıydım, Sakıt 
iktidar evvelâ Şeker fabrikasını gezdi. O şeker 
fabrikasında 10 gün evvel istifa etmiş talrarun en 
güzide yüzbaşısı idare amirliği vazifesini kabul 
etmişti. Yolun bir tarafında izbeler içinde tabur, 
yolun öbür tarafında henüz faaliyete başlamamış 
fabrikanın lüks ve konfor içindeki"1 "lojmanları. 
Düşük Bumhurbaşkanma dedim ki, bakınız geçini 
ve hayat seviyesi bu ordunıui;en güzide subayını 
karşıdaki sektöre, çekiyor. Arzu eder iniciniz bir 
de taburu gezin. Bunu sÖyliyerek.izbeler Cindeki 
taburu gösterdim. Ses yok. Kafasına.;: aksi-istika-
mete çevirdi. I' 
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&0Y8AL EMİN — Ordudan anlamazdı ki; 

asker kaçağı idi. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI KIZILOĞLU 

MUHARREM İHSAN (Devamla) — Anladığını 
iddia eden yok ki. 

İşte kaderin şevki ile bir Devletin başıma geç
miş olan adamın görüşü bu idi. Gece ordu evinde 
büyük bir müjde veriyormuş gibi tayın bedelleri
nin 110 liraya çıkarılacağını ifade etti. Hata edi
yorsunuz dedim. Bu enflâsyonbt politika içinde 
bu paranın verilmesi fiyatları yükseltir, gene su
bay bir şey kazanamaz, dedim. 

Hulâsa arkadaşlar, bu problem bütün sistem
lerin üzerinde durulması lâzımgelen bir problem
dir. Orduda terfi ve terfih sisteminin düzeltilmesi 
için çalışmalar yapıyoruz. Ferda Güley arkada
şımızın albaylar hakkındaki endişeleri bu çalış-
malanmın sonunda sona erecektir. Prensip ola
rak terfi ve terfih meselesi üzerinde, ordunun va
ziyetine uygun bir sistem üzerinde Millî Müdafaa 
Bakanlığı durmaktadır. Bu çalışma neticelendik-
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ten sonra elbette huzurunuza yeni bir kanun tek
lifiyle gelinecektir ve bu husus da bu suretle hal
ledilecektir. Bendeniz de albaylıkta altı sene bek
ledim, 10 sene de yüzbaşılıkta tek maaş aldım. 
1932 den 1942 ye kadar 10 sene aynı maaşta va
zife yaptım. Bu hakikaten bir fedakârlıktır. O 
günkü şartları takdir ediyor ve sabırla karşılı
yorduk. 

Teknik ve malî bakımdan, Maliye Vekili ar
kadaşımız kainat verecektir. Sözlerimi burada bi
tiriyorum. Saygılarımla, 

BAŞKAN — 8 numaralı tasarının' oylama 
neticesini arz ediyorum. Zira bunlar Millî Birlik 
Komitesinde konuşulacaktır. 

Er ve erbaş harçlıkları kanun tasarısına 176 
oy verilmiştir, oyların hepsi de kabul, tasarı 37G 
oyla kabul edilmiştir. 

, Saat 14,45 te toplanmak üzere oturuma .son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13,10 

M < • » 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 14,45 

BAŞKAN — Akadh Lûtfi. 
KÂTİPLER : Kitapçı Şahap, Ekşi Oktay. 

BAŞKAN — Yeterlik var, ikinci Oturumu 
açıyorum. 

,; OĞUZ AHMET — Şahsını mevzuulbahsedil-
di. İfadelerim yanlış aksettirildi ve sataşmada 
bulunuldu. Tüzük gereğince söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına, Sait Naci Er
gin. 

OĞUZ AHMET — Sataşma var. Tüzük ge
reğince bana söz vermeniz lâzım. 

BAŞKAN — Komisyon konuştuktan sonra 
düşünürüz, efendim. 

KABMA KOMİSYON ADINA ERGİN SAİT 
NACİ — Muhterem arkadaşlar, öğleden evvel 
iki konuşma dinledik. Bu konuşmalar dolayı-
siyle komisyon, bâzı izahlarda bulunmak lüzum 

ve zaruretini duymuştur. Onun için huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Efendim, komisyonda bu tasarı tetkik edi
lirken Türk Silâhlı Kuvvetlerine karşı duydu
ğumuz şükran ve minnet hislerimiz gönülleri
mizde kaldı. Bunu bir faktör olarak almadık. 
Esasen, Türk Silâhlı Kuvvetlerine karşı duydu
ğumuz şükran ve minnet duygularını bununla 
karşılıyabileceğimize kaani değiliz. 

Yaptığımız tetkik sonunda tasarıyı hissî ol-
mıyan bir şekilde, doğruluğuna inandığımız 
gibi huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 

Tetkiklerimiz bilhassa 3 nokta üzerinde top
lanmaktadır : Bunlardan birincisi, kanunun 
portesidır. Malî takatimiz karşısında kanunun 
tahmil edeceği külfet, diğeri; umumi barem 
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prensipleri karşısında tasarının kabulünün doğ
ru olup olamıyacağı ve nihayet böyle bir bare
min katı ve müstacel bulunup bulunmadığı hu
susu.. Tetkiklerimiz bu noktalarda temerküz et
mektedir. Şimdi sırasiyle bunları arz eedceğim. 
Yalnız, daha evvel de arz ettiğim gibi, komis
yonun, tasarının taallûku noktalarında hissî ta
rafı yoktur. Zira biz Türk Ordusuna duyduğu
muz şükranı böyle bir kanunla karşılıyacağı-
raıza değil, hattâ ifade edebileceğimize dahi 
kaani bulunmuyoruz. (Bravo, sesleri) 

Sayın arkadaşlarım, kanunun yapısı 33 mil
yon liradır. Huzurunuza arz edilen, Memur ma
aşlarına yapılacak zam Kanunu da kabul edil
diği takdirde bu miktar 1961 yılı için 40 mil
yon, 1962 ve mütaakıp yıllar için 44 milyon 
530 bin liraya çıkacaktır. Kanun, bütçe takati
nin fevkinde bütçemize büyük bir fedakârlık 
tahmil etmemekte, bütçe takatini aşan büyük 
bir masraf teşkil etmemektedir. Bu bakımdan 
komisyonumuz bu meblâğı bütçe imkânları ile 
gayrikabili telif görmemiştir. 

İkinci nokta, barem prensipleri muvacehe
sinde karşılaşılacak durum. Burada üzerinde 
durulan iki nokta var : Bunlardan birincisi, 
acaba sivil memurlara ait baremi bir tarafa bı
rakıp, sivil memurlara ait tablodan ayrı askerî 
bir barem tablosu yapmak doğru mudur, uygun 
mudur? Yalnız kendi memleketimizde değil, 
dünyanın büyük memleketlerindeki tatbikatta 
da bunu aradık. Evvelâ kendi memleketimizden 
(bahsedeyim. Kendi memleketimizde askeri ba
rem tablosu daima sivil barem tablosundan ayrı 
olmuştur. Nitekim, 1929 senesinde çıkarılan 
1452 sayılı Kanun sivil memurlara ait barem 
tablosunu ihtiva ettiği halde, 1453 sayılı Kanun 
askerî barem kadrolarını, tablosunu ihtiva et
mekte idi. Bizim memleketimizdeki tatbikat 
daha o günden bugüne kadar tamamen ayrı 
tablolar ve ayrı baremler şeklinde olmuştur. 
Nitekim, 3656 sayılı Kanun sivil memurları ih
tiva ediyordu. 3661 sayılı Kanun askerî bareme 
taallûk ediyordu. Mevzuatını bulabildiğimiz ve 
tetkik ettiğimiz Garp memleketlerinin çoğunda 
İsviçre 'hariç, askerî ve sivil barem tablolarını 
ayrı ayrı bulduk. Bunun da sebebini huzuru
nuzda biraz daha derinlemesine izah etmek iste
rim*. 

Birinci Dünya Harbinde bilhassa 1929-1030 
iktoisadî buhranından sonra personel ve perso-
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nele verilecek ücretler bütün dünyaca mühim 
bir mesele olarak tetkik mevzuu olmuştu. Bu 
tetkikler yapılırken muayyen bâzı prensipler, 
esaslar vaiz'edilmiştir. 

Hakikaten personel ve personele verilecek 
ücretler, cümlemizin bildiği gibi, bizde 19. 
asrın ikinci yarısında bilhassa hâd safhaya gel
mişti. Müşkül bir mesele olarak durum önümüze 
çıkmıştı. Bir zamanlar memur maaşları fevka
lâde yüksek bulunuyordu. Fakat bu yükseklik 
'hakikatte tamamdyle zahirî idi, fakat bu yüksek 
maaşları memurlara vaktinde günü gününe öde
dik ama, verdiğimiz rakamlar yekûn itibariyle 
aynı bulunduğu halde bunların kıymet ifadeleri 
konjonktürdeki daimî tahavvül neticesinde azal
mıştı. MemleketimiKde bir eşel mobil sistemi 
tatbik edilmediği ve bunu tatbik etmeye imkâ
nımız da bulunmadığı için bu kıymetler para de
ğerindeki değişikliğe göre daimî surette değişti 
durdu. Nihayet barem sistemi ele alındı. Bu 
baremde modern esas ve prensiplere uygun de
ğildi. Memurun yaptığı işi değil, menşeini, kı
dem senelerini nazarı itibara alıyordu. Halbuki 
Birinci Cihan Harbinden sonra, 'bilhssa 1939 
buhranından sonra artık bu usul terk edilmişti. 
Her memur, yaptığı işe göre ve bu işte göster
diği ehliyete nazaran liyakat almakta idi. 
Bu beynelmilel bir prensip idi. Hattâ Ame
rika'da bir lâboratuvarda çalışan meşhur bir 
atom âlimi atom üzerinde çalışmadığı takdirde 
atom âlimi maaşı alamazdı. Lâboratuvarda yap
tığı hizmet bir laborant hizmeti ise biz o atom 
âlimine âlim maaşı veremeyiz. Hattâ laborantın 
yaptığı hizmet bir lâlboratuvar hizmeti ise ona bu 
o ücreti verebiliriz. Yapılan işe göre hiz
met bütün dünya personel ücretlerinin tesbitin-
de bir usul olarak kabul edildi. Bu kabul edi
lirken bâzı objektif esaslara göre bu ücretler 
tesbit ediliyordu ki, işin mahiyeti, Devlet 
idaresinde 'ki, ehemmiyet ve müessiriyeti, me
mura talimdi edilerek mesuliyet, İşın güçlüğü 
ve tehlikesi icabı iş yapacakların vasıfları na
zarı itibara alınıyor ve bu objektif esaslara göre 
kadrolar tesbit ediliyordu. Bu prensibin yanı-
başmda barem kadrosunun tesbitinde ikinci bir 
perensibin yer aldığı görüldü. O da kariyer 
prensibidir. Bütün memurları bir teste tâbi tu
tarak barem derecesinden yer vermek suretiyle 
değil, aynı zamanda onların her türlü şahsiyet
lerini nazarı itibara alarak bir barem kadrosu 
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tesibi'ti bilhassa İngiltere'de ve diğer memleket
lerde tatbikatı olan bir husustur. 

Sayın arkadaşlarıim «Askerî Barem kadrosu
nu bu iki ana prensip noktai nazarından tetkika 
tâbi tutalım» dediler. Komisyonun yaptığı da 
budur. Yani askerlik sivil memurlarla .muka
yese edilmiyecek bir kariyer 'gibi değiıl midir; 
yani bir subayın yaptığı- hizmet sivil memurlar
dan her hangi bir kimsenin yaptığı hizmetle yan-
yana getirilip muayyen kıstaslara göre bir teste, 
mukayeseye tâbi tutulabilir mi., tutulmaz mı 
meselesi. Bunun cevabını bu hususta en ileri bu
lunan memleketler veı'mdışlerdir. İngiltere, Fran
sa, Belçika ve Amerika'da esas olarak askerî ka
riyerin sivil kariyerlerle karşılaştırıimaıması lâ-
zımgelir. Aralarında karıştırılmama'sı, bir fark 
düşünülmesi lâzi'mıgelen mıüstakil kariyerler ol
duklarında müttefik bulunulmuştur. Bir askerî 
barem tesisi sivil barem tesisiyle alâkalı bir hu
sus değildir. Bu barem içinde siviller ile bir 
teadül temini meselesi, de mevzııubahis olamaz. 
Nitekitm Devlet Personel Dairesi kıırulımasına 
dair olan kanunun ışümulü içine bütün Devlet 
memurları alındığı halde haklı, olarak askerî 
personel alınmamıştır. 

Mevzuatımızda askerî personel ayrı bir ba
rem olarak ele alınmıştır. Şimdi barem esasları 
bakımından huzurunuzla gelmiş bulunan tasarı
nın Komisyonumuzca niçin muvafık görüldü
ğünü kah etmeye çalıştım. Fakat bu kâfi değil
dir. Askerî şahısların, askerî personelin bu alı
nan maaşlara karşılık bir hizmet ifa ediyorlar 
mı, etmiyorlar mı? 

Muhterem arkadaşlarım; kendilerine karşı 
duyduğumuz bütün şükran hislerinden tecerrüd-
edecek vaziyete yakînen bakalım. Huzurunuza gel
miş olan bu tasarıyı kabul buyurursanız, biraz 
sonra huzurunuza gelecek % 35 zam tasarısını da 
kabul buyuracak olursanız yekûn itibariyle bir 
orgeneralin eline net olarak geçecek para ayda 
1 924 liradır. Bu kanunla ve bütün tahsisatı al
mak şartiyle eline geçecek fiilî para miktarı 1 924 
liradır. («Makam tahsisatı dâhil mi?» sesleri) 
Makam tahsisatı dâhildir. Daha açık bir izahat 
verebilmek için aldığı para miktarlarını ayrı ayrı 
arz edeyim : 

Bir orgeneralin maaşı 2 000 liradır. % 20 
zamla 2 400 lira oluyor. Bu 2 400 liraya 750 lira 
tazminatını dâhil edersek 3 150 oluyor. 144 lira 
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da emekli keseneği kesilir, 757 lira Gelir Vergisi 
kesilir, kesilenlerin toplamı 941 lira eder. % 10 
sigorta olarak, 240 lira kesilecektir. % 3 fon kar
şılığı tasarruf bonoları olarak 72 lira kesilecek
tir. 16 lira 60 kuruş pul parası kesilecektir. Bun
ları da çıkarmak suretiyle bir orgeneralin eline 
1 924 lira para geçecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bu para 1 924 lira de
ğil de 2 500 lira olsa; orgeneralin yaptığı vazi
fe ve geçirdiği zamanı düşünerek mütalâa eder
sek, her türlü hislerden tecerrüdederek, bu şekil
de düşünmek suretiyle bu meblâğın çok olmadığı 
ortaya çıkar. Binaenaleyh burada orduya karşı 
fazla verilmiş, ikram edilmiş hiçbir şey olmadığı 
meydandadır. Müsaade ederseniz bunların miktar
larını okuyayım : Orgeneral % 924 lira, korgene
ral 1 750, tümgeneral 1 576, tuğgeneral 1 414, 
albay 1 262 lira, netice itibariyle rakamları oku
yayım; 1 095, 934, 829, 724, 624, 557, 481, 370 ve 
334. 

Bu arz ettiğim rakamlar % 20 zamdan son
raki kısımdır. Meselemiz bununla kalmıyor. Baş
ka bir bakımdan da tetkik edilmek gerekir. Eğer 
Devlet personeli için Devlet Personel Dairesi ciddî 
barem esasları getirirse ve bu esaslara göre me
mur maaşları ciddî bir revizyona tâbi tutulursa 
askerî baremin de bir revizyona tâbi tutulmaması 
için hiçbir sebep yoktur, öyle gelişi güzel nis
petler değildir, mâkuldür. Askerî barem ayrı ol
malıdır, dedim. Her tarafta askerî barem ayrı 
mıdır? Kendi tarihimizden misal verdim. Bizde de 
ayrıdır dedim. Şu hakikati da ifade edeyim ki, 
komisyonumuz sivil personelin en yüksek rakamı 
ile ordunun en yüksek baremine tamamen riayet 
etmiştir. Yani bugün en yüksek mertebedeki si
vil memur 2 000 lira alırken, en yüksek merte
bedeki memur da, orgeneral, 2 000 lira üzerinde 
bağlanmıştır. Fakat biz komisyon olarak teknik 
bakımdan sureti katiyede askerlerle siviller ara
sında bir mukayesenin uygun olmadığını ve tek
nik icapların da buna müsaidolmadığını görmüş 
bulunuyoruz. Binaenaleyh tatbikatta sivillerle as
kerler arasında bir mukayese kabul edilmemekte
dir. Bu hususu raporumuzda sarih olarak dercet-
miş buluni'yoruz. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, en mühim bir hu
susa geliyorum : Bunda da âcil bir zaruret var
dır. Hakikatte bu mevzu üzerinde çok şey söyle
nebilir. Ordunun üzerine düşen vazife, bugünkü 
durumda bu memlekete yaptığı büyük işler veya 
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bunların heyeti umumiyesi bu mevzuda söylene
bilir. Ama bunların hiçbirisine temas etmek iste
miyorum. Yalnız bir şeyi söylemekten kendimi 
alamıyorum : 

Muhterem arkadaşlarım, ordu teşvika muh
taçtır. Yani askerî mekteplere alman talebelerin 
müsabaka ile orduya girmesi -ve onu kendisine 
bir meslek edinmesi, Türkiye'nin istikbali bakı
mından olduğu gibi, ordunun haiz olması lâzım-
gelen vasıfları bakımından da bir zarurettir. Zi
ra, bugün kullanılan silâhlar ve bu silâhları kul
lanmak için lâzımgelen teknik bilgiler, bu silâh
ları elinde bulunduran orduların sevk ve idaresi 
için subaylarımızın haiz olması lâzımgelen ilmî, 
ve fikrî kudret, bütün bunların yanında namü
tenahi kültür. Bu kültürü ordu saflarında yer
leştirmek ve en yüksek seviyede tutmak, ancak 
orduyu cazip kılmakla mümkündür. 

Orduya girmeyi pek çok kimseler istiyecek, 
rakabet edecek; imtihanlar açılacak... Ancak bu 
takdirdedir ki, ordu bu kültür seviyesinde karar 
kılabilir ve memleket çapında üzerine düşen va
zifeleri yapmış olabilir. Binaenaleyh zaruretler 
ordu bakımından bu tablonun kabulünü gerektir
miştir. Komisyonumuz orduya karşı duyduğu 
şükran hislerini nasıl bu mevzuda kullanmamışsa 
hariçten söylenmesi muhtemel olan her hangi bir 
sözü de ortaya kaymamıştır. Komisyon samimiyet
le ve büyük bir ekseriyeti itibariyle orduya ya
pılan bu zamlar dolayısiyle her hangi bir kim
senin bir şey söyliyeceğine inanmamaktadır. Fa
kat böyle bir şey olsa dahi bildiğim bir hususu 
geri bırakamazdım. Zira orduyu nazik bir hale 
getirmek, orduyu her gün biraz daha yüksek bir 
seviyeye doğru teşvik edebilmek için vakit kay
betmesine imkân yoktur. 

Sivil bareme niçin bırakılamazdı? Bu baremin 
teknik esası şöyledir. Her hangi bir memuru ala
caksınız, yaptığı işin mesuliyet ve ehemmiyeti de
recesine göre teste tâbi tutacaksınız. Ona bu mu
ayyen barem kadrosu içinde mihrak noktaları 
tesbit edeceksiniz ve oraya yerleştireceksiniz. Si
vil memurların bu işi çok zamana mütevakkıf 
bulunduğu içindir ki, orduyu sivil memurlara 
bağlamak doğrusu samimî bir şey olmazdı. Çün
kü, ordunun hizmeti ve her şeyi kanunlarla, ta
limatlarla tesbit edilmiş durumdadır ve ordu
nun muayyen nirengi noktaları mevcuttur. 

Bu umumi izahattan sonra muhterem arka-
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daşlarım, bir iki mevzu üzerine eğilmek istiyo
rum. Birisi albaylar mevzuu. 

Bu albaylar mevzuunda 'komisyonumuzun 
düşüncesi şudur. Biz, Millî Savunma Bakanhğı-
ııiıı ordu personeline mütaallik esaslı çalışmalar 
yaptığını ve diğer kanunları hazırladığını bil
dirdiğimiz için, Hükümetin teklifi üzerinde bir 
değişiklik yapmayı arzu etmemiş, elimizi sür
memiştik. Fakat bugün elimizde bulunan kamın 
gereğince .albayların 3661 sayılı Kanunun 2. 
maddesi gereğince, iki terfi müddeti zarfında 
bir üst dereceye, rütbeye terfii yapılır, eğer 6 
sene zarfında general olmazsa üst maaşı alır. 
Bunu Hükümet 3 seneye indirmeyi kabul eder, 
muvafık görürse veya .baş'ka bir taraftan Millî 
Savunma Bakanlığı çalışmaları varsa komisyon 
buna taraftardır, binaenaleyh, bu mevzuu des
tekler. 

Diğer mesele de ışudur : Maaşlarda ve ücret
lerde yapılan değişiklik dolayısiyle Emekli San
dığına ödenecek ilk aylık farklarının ödenme
mesi 'hussuunda geçici bir madde ilâvesi. Me
mur maaşlarına zam -hakkındaki kanunda bu 
geçici madde vardır. Bu maddenin bu kanunda 
subay ve askerî memurların maaşı hakkında da 
konulması uygun olacaktır. Bu teklifi de des
tekleriz. 

Muhterem arkadaşlar; buraya kadar komis
yonumuzun hangi bitaraf ve objektif ölçülerle 
bu kanunu kabul ederek tasvibinize sunduğunu 
arz etmiş oluyorum. Yüksek Meclisinizde de ay
nı şekilde ve aynı sebeplerle tasvip buyurulma-
smı candan arzu ederiz. Mâruzâtım bundan iba
rettir. (Sürekli alkışlar) 

OĞUZ AHMET — Söz istiyorum, ismim 
mevzuubahsioldu ve sataşıldı. 

BAŞKAN — Konuşmayı mütaakıp söz iste
diniz ve sıraya girdiniz. Şahsınıza müteveccih 
bir sataşma görmüyorum. Müsaade ederseniz 
Heyetin takdirine müracaat edeceğim. 

OĞUZ AHMET — Heyetin takdirine arz 
edin. Yanlış anlaşılmak suretiyle sataşma var
dır. 

GÜLEY FERDA — Sa'taşma tâbirini kul
lanmasın, ben de rey vereceğim. 

BAŞKAN — Efendim, Tüzüğün 95. mad
desini okutuyorum : 

(Zatı hakkında taarruz vâki olan veyahut 
ileriye sürdüğü mütalâa hilâfında kendisine bir 
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fikir isnadplunan mebus her zaman söz istemek 
hakkını haizdir. 

Bu halde o mdbus ne münasehetle söz söyle
meye mecburiyet »hissettiğini beyan ve keyfi
yeti Reis takdir eder. 

Reis «buna mahal olmadığını bildirip mebus 
da bunda ısrar-ederse Heyet müzakeresiz işarı 
reyle bu bapta bir karar verir.) 

BAŞKAN ,— Söz verilip verilmemesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Katoul edilmiştir. 

Buyurun. 
OĞUZ AHMET — Muhterem arkadaşlarım, 

evvelâ usul bakımından iki satır arz edeceğim. 
Bir umumi görüşün münakaşası içinde bir ka
nun tasarısı münasebetiyle 270 küsur Temsilci
ler Meclisi Üyesinden iki kişi konuştu. Arkasın
dan Bakanlık, arkasından komisyon sözcüsü... 
Filvaki Tüzük müsaittir ama, 270 Muhterem 
azanın teşkil ettiği Mecliste bir kanun tasarısı 
üzerinde yalnız iki kişi konuştuktan sonra Hü
kümetin araya girip büyük zaman alması bence 
doğru değildir. Birçok arkadaşların fikirlerini 
işitmek ve onlara cevap vermek daha isabetli 
olurdu. Şimdi arkadaşlar üzüntü içindeyim; 
çünkü, eski yılların, partizan idarelerin mec-
lislerindeki bir havanın yaratılmak istendiği 
bir hale gelmiştir. («Hayır, hayır. Çabuk unut
tun eskileri» sesleri) Arkadaşlarım, müsaade 
buyurun. Ben burada bir kanun tasarısının 
ana hatları hakkında ilmin ve tecrübenin .sığı 
altında Devlet idaresindeki maaş sisteminin ter-
tibindeki zaruretleri benimsedikten sonra, ifa
de etmediğim bir şeyleri bana isnadetmek el
bette benim bu hususta işi tekrar ele almamı 
gerektirmektedir. Nitekim ben «Devletin üc
ret ve maaş politikası hercümerç içindedir. Hiç 
değilse baremlerin ne olduğunu, kimlerin ne 
aldığını bilemeyiz, isimler ayrıdır, kollar ay
rıdır, kanatlar ayrıdır. Bu böyle devam ede
mez. Bu milletin fikir ve ideal hayatını varlı
ğını koruyan onu elinde tutan bu milletin or
dusunun yeni bir barem sisteminin ele alınması. 
zaruridir.» dedim. Demedim ki : «Bu arka
daşlara fazla maaş veriliyor, bu arkadaşlar 
daha fazla miktar alıyorlar.» Sayın Başbakan 
Yardımcısı biraz afişe ediyorlar. Ben 30 bin 
memurun tasfiyesini istiyormuşum. Böyle bir 
şey katiyen yoktur. Arz etmek istiyorum ki, 
şu kadroların enfilâsyonist durumunu da göz 
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önünde tutunuz. Tutunuz İd, bu 6 arkadaş
ların terfi ve terfihine imkân sağlıyacak. Be
ni ne hakla afişe ediyor, kendileri buna mu
vazi tedbirler almadılar mı? 

DOĞAN AVNÎ — Kimden bahsediyorsunuz? 
OĞUZ AHMET (Devamla) — Cevap veren 

Bakandan. 
Kötü niyetten bahsettiler. Arkadaşlar birçok

larımız yeni bir idarenin kurulması, bu mem
lekette yaşaması için her şeyimizi verdik. Han
gi şahsın ve hangi arkadaşın kötü niyetinden 
şüphelenilebilir1? 16 senelik bir tecrübemi Mil
let huzuruna serdikten sonra milletin dehâsı, 
bir milletin yarınının hakikat yolunda şahsiyet 
sahibi insanların ve idealistlerin varlığını bes
lemekle mümkündür. Size Menderes'in Loadra 
seferinde Elçimize verdiğim cevabı arz etmek 
isterim. İnsanlardaki fazilet ve ahlâk, insan
lardaki büyük kudret onların kendi malı de
ğildir. Bu kudret onları yaratandan gelen ışı
ğın bir aksidir. Sakın ha, insanlara sataşma
yın, fikirlerini taşımadığınız fikirleri başkala
rına telkin etmeye, sakın insanları satmalnmya 
çalışmayınız. İnsanların has fikirlerini birta: 
kim görüşlerle başka yollara çevirip onu çü
rütmeye çalışmayınız. Bu bizi yaratan Allah'ın 
yaratıcının şahsına bir hakarettir. 

Bunu arzdan maksadım şudur ki, bu mem
leket maalesef uzun yıllar bir tip devlet adam
larının acısını çekmektedir. Biz yeni devreye 
girerken, bunu düşünen bu tip insanları mem
lekette yaşatılması, onları ayakta tutmaya mü
teveccih gayretlerin yapılması için bekledik, 
bekliyoruz. Söylenmiyen sözleri söylenmiş ola
rak addetmeyiniz. Bir arkadaşın has niyetli 
konuşmasını afişe ederek sanki bir partizan ida
renin mümessili gibi burada böyle bir hava ya
ratırsak yarın beklediğimiz ufuk bizden uzak
laşır, Böyle insanlar, şahsiyet sahibi, has söz
lü, iyi niyetli insanlar olmasalardı bugün bu 
mesut İnkılâbı yapamazdık. Binaenaleyh ben, 

, Sayın Başbakan Yardımcısının buradaki sözle
rini şahsa muzaf olarak telâkki ediyorum. Ben 
subaylarımızın çok maaş aldıklarını söylemedim; 
bundan daha fazla para almalarını arzu ederim. 
32 milyon liralık bir bütçe içinde şu zamanda 
aynı ıstırabı çeken diğer bakanlıkların da duru
munu nazara almak lâzımdır. Onların da ihti
yaçları vardır. Bu zaruretler muvacehesinde 
yalnız vatana hizmet için vazifeye atılan bu va-
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tandaşlarımızın bu istekleri haklı olmakla be
raber böyle bir arzuyu izhar etmeleri, istesek 
de istemesek de halk nezdinde bir karşılık gibi 
telâkki edilir korkusiyle„ bir gölge düşürme
mek için Hükümetten rica ettim. Bu uğurda 
bunlara her şeyimi vermeye hazırım. Yeni zih
niyet yeni bir İnkılâp kuruyoruz. Bunun üze
rinde titriyorum, arkadaşlar. Başka bir şeyi 
müdafaa etmiyorum arkadaşlar. Hükümeti 
ben müdafaa ediyorum, Millî Birliği ben mü
dafaa ediyorum. Bunlara istemiyorum bir göl
ge konsun, her hangi yersiz bir tenkide yol açıl
masın. Yeni İktidar gelsin, Türk Ordusunun 
tarhinden bu yana asil hizmetlerinin icabı ola
rak en güzel baremini yapalım, 3 - 5 misli 
fazla verelim. Ben bunların hiçbirine hayır 
demiyorum. Hayır diyormuş, istemiyormuş gi
bi bir hava varmışcasma mâna çıkarmak :sti-
yorlar. 

Bu itibarla ben yine rica ediyorum, Hükü
met bu tasarıyı lütfen geri alsın. Bir sıkıntı, 
bir ıstırabı varsa işte bu karmakarışık ettiği
miz maaş sistemi içinde adetâ gözü kapalı bir 
maaş sistemi içinde yaşanılan bu memlekette 
vereceğiniz ikinci bir kanunda fark vardır. Bu
nu kısa müddet ümidederek karşılar. Millî ha
reket ve millî birlik ruhuna gölge getirecek 
ve onu gölgeliyecek bir ufak gölgeyi üstüne 
çekmiyelim arkadaşlar. 

BAŞKAN 
dımcısı. 

Hükümet adına Başkan Yar 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KIZILOĞLU MUHARREM İHSAN 
— Sayın Başkanım, arkadaşlarım; 

Belki yılların içeririnde bıraktırdığı heyecanı 
bir hitabetle veya edebiyat konusu içerisinde şu 
kürsüde dile getiren Ahmet Oğuz arkadaşım, bir 
evvelki celsede söylediklerini unutabilir. Fakat 
zabıtlar buradadır, arzu ederlerse okurlarsa gö
rürler ki, kendilerinin sarf etmediği bir sözü ben 
burada afişe etmedim. 

Notlarımdan aldığım esaslara ve kendi ağzım
dan çıkan kelimelere, dikkat ederek cevap verdim. 
Memleketin sosyal bünyesinde açılabilecek rahne
ye işaret ettim. Enflâsyonist kadrolarda bir tan
zim işi gerekmez mi? Arkadaşımız belki biraz ev
velki ifadelerini unutmuş olabilirler. Bunda ma
zurdurlar, çünkü çok heyecanlı konuştular. 

Arkadaşımız Hükümetten bu tasarıyı geri al-
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masını talebediyor. Hayır arkadaşlar, hiçbir su
retle bu tasarı geriye alınamaz, almıyacağız, Eğer 
bütçenin' maddi imkânı olsaydı bu tasarıyı çok 
daha kuvvetli olarak buraya getirecektik. Fakat 
memleketin malî durumu ve imkânları bunun ta
hakkukuna ancak bu kadar imkân verebiliyor 
Feragatli Türk ordusu da lütfen bunu bu şe
kilde kabul etsin! . 

Arkadaşlarım, dünya stratejisini ve dünya-
nın sosyal hayatı içinde ordunun yerini, mevkii-
ni, değerini takdir etmeden mücerret ve donmuş 
ıbir kadro zihniyeti içinde, dar çerçeve dairesin
de konuşulursa yanlış istikametlere gidilir. Tarih 
boyunca bütün milletlerin ordularında özel bir 
statü vardır. Çünkü millet bu üniforma altına da
vet ettiği her fertten vazife esnasında, hazer ve 
seferde hayatını feda etmeye hazır olduğuna dair 
yemin almış, şeref sözü almıştır. Her an memle
keti, beklemekle, vazifesi başında bulunmakla mü
kelleftir. Elbettefci bu mükellefiyetin arkasında, 
onun çolüğu çocuğuna bırakacağı ufacık bir re
fahı sağlıyacak meblâğı Türk milleti asla çok gör
mez ve görmiyecektir. 

Arkadaşımız yalnız, ekonomik rijit kaidelere 
göre mütalâa yürütüyorlar. Materyalist mütalâ
alar, fikirler ileri, sürülebilir, bunlara itirazım 
yoktur. Aneak akedemik konuşmalar için bu kür
sü müsait değildir. Arzu ederlerse kendileri ile 
serbestçe münakaşaya hazırım. 

Albaylar meselesi üzerinde Hükümetiniz 
prensip kararma varmıştır. 3 senede ehliyet, ikti
dar ve sicil durumu müsaidolanlar için terfih im
kânını sağlıyacak teklifi huzurunuza getirecektir. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Arslan Bora. 
BORA ARSLAN — Ben madde üzerinde söz 

almıştım. 

BAŞKAN — İhsan Kabadayı. 
KABADAYI İHSAN — Muhterem arkadaş

larım, insanlar fâni, fakat milletler bakidir ve 
her memleketin ve milletin bekasını sağlıyan ken
di millî varlığında mevcut bâzı hasletleri vardır. 
Türk milletinin tarihi, en eski tarihi, millî varlı
ğında mündemicolan yaşayış hasleti, onun imanı, 
hürriyet aşkı ordusuna olan güveni ile olur. Türk 
milleti ordusunu daima sevegelmiş o ne,isterse 
vermiştir. Bu sevgi bir edebiyat kırıntısı olarak 
değil, dünya tarihinin dalhi her sayfasında açık, 
canlı ve katî olarak okunabilir. Orduyu temsil 
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edenler insanlar, mensubolduğıı milletinden ne 
istemişse ona milleti vermiştir. Veri İm iyen bir hal 
mevcutsa bu da bilhassa on seneden beri Türk 
ordusunun 'başında bulunan makamların maale
sef bellerini büküp havlu tutmaktan kendilerini 
alamam iş olmalarındandır. 

Muhterem, ordunun ve subayın zararına ve 
aleyhine cereyan eden bu gibi hâdiseler netice
sinde kıymetli varlıklar ordudan kaçmış gitmiş
tir. Bu bir realitedir, dönül isterdi ki, münakaşa 
yaptığımız mevzuda subayın ayrı bir baremi me
selesi olsaydı ve onların dertleri bugün, şu müza
kerelerle artık tamamen ve mutlak olarak tarihe 
karışsaydı. 

•Ordu mensupları gece gündüz gezen, vatanı 
bir baştan bir başa örümcek gibi ören, gittiği her 
kasabada oranın hemşehrisi olan insanlardır. Bu
nun en canlı misali şu anda benim. Bana Şark'm 
her kasaibasım sorunuz. Herkes bu durumda olan
ları tanır. 

Bu, nedendir? fövliya Celebi oluşumuzdan mı
dır! Şüphesiz hayır!. Bu meslek icabıdır. Ordu 
mensupları bu yüzden on beş seneden beri kapalı 
çatıya hasret kalmıştır. Hurcu sırtında gezmiştir. 
Böylece ordu mensupları yangına tutulan insan 
gibidir. 

Türkler az konuşur öz konuşur. Fakat arka
daşlar, hep bilirsiniz, iki göç bir yangına bedel
dir derler. Garip subayın daima yangın içinde 
olduğu bir realitedir. 

•Bütün meslek mensupları aziz ve mulhtereni
dir. Muhtelif meslek sahiplerine ihtiyaeol muştur. 
ki, bu meslek salı ipleri doğmuştur. Ordu mensup
ları evinde hiçbir eşyaya sahip değildir. Çünkü 
daima gezginci di r. Ev yüzü, çatı altı görmez. 

•Dünyada merdoian tek millet Türk milleti
dir. Bu mıertlük her sahada kendisini gösterir 
ve hiç/bir zaman gözden: kaçmaz. 

Bu arkadaşlar şövalye ruhlu bir meslek 
mensubu kimselerdir. Mensubu oldukları ordu
nun çok sağlam ve temiz mazisi vardır. Onları 
şerefle ve şanla ileriye götürmek vicdan borcu-
mutedur, istikbal borcumuzdur, şeref borcumuz
dur. 

Bu zamlarla zannetmeyin ordu mensupları 
zengin olacak, şa'şaa ve debdeb-e içinde yaşıya-
eak. Hayır; onlar bununla sadece normal ihti
yaçlarını kısmen karşılıyacaktır. 

Bektaşi der ki, «Para değersizdir, fakat daha 
çok değer&izlere mulhtacölmanıak için ona sahi-
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bolnıak lâzıtodır.» Subayı paraya az çok sahip 
•kılacağız ki, nâmerde mühtacolmasm. Dailıa de
ğersiz bir şeye avuç açmasın. 

•Otuz yıl hizmet etmiş bir subay, 7, 5 - 8 sene
sini nöbetle geçirmiş, çoluk çocuğunu görmeden 
geçirmiş insandır. Bu'gün şu vazifemiz dol ayı -
siyle bir hafta için çoluk çocuğunuzun hasretini 
duyuyorsunuz; bu ne tatlı bir şeydir. Fakat bu 
'hasreti 7, 5 - 8 seneye teşmil, ettiğiniz zaman 
bu hal insanın, ruhunda bir zulmet yaratır. 

Vereceğimiz şey az bir miktardır. Ordu 
hundan daha fazlasına lâyıktır. Hepiniz yedek 
subaylık yaptmıız, subayın dertlerini biliyorsu
nuz. Açık konuşuyorum, arkadaşlar, bu dert 
üzerine eğiliniz. Ordunun kapısı hepimize, 
herkese açıktır. 

Molteke Türk Ordusunun, yarının yenilmez 
kumandanını bazırlıyacağmı veciz bir şekilde, 
bildiğiniz gilbi ifade etmiştir. 

ıMackenzie : «Türkler her gayri mümkünü 
mümkün kılar, fakat mümkün olanı yapamazlar» 
demiştir, ikinci Cihan Harbinde ordumuzun 
yekûnu bir bucuk milyon kadardı. Bu sebeple 
subayın hayat şartları değişen imkânlara göre 
ele alınmıamıştı. Bu miktar bir milyon dört yüz-
'bine insin, fakat diğerinden artan para ile ihti
yaçları daha iyi hususlara harcansın, 

Saltanat, imtiyaz dediler. Ben orduya geldim, 
gidiyorum. Orada Birnirine sevgi ve bağlılıktan 
'başka bir saltanat görmedim. İnsanların vücu
du toprağa karışacak, yalnız ruhu, kalacaktır. 
Ben bu zümrede maddi, saltanat, maddi varlık 
diye bir şey görmedim. Mânevi zenginlik mânevi 
birlik vardır orada! 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümetin bu yol
da attığı adımla dailıa ileriki zamanlarda Harb 
Okuluna daha kıymet verilecek ve daha kıymetli 
memleket evlâtları bu mes'leke intisabedeeektir. 

Ben saltanat ve imtiyazı İktisadi Devlet Te
şekküllerinde gördüm. En küçük bir 'ine m uru 
lüks odalarda konfor içinde oturmakta ve çalış
maktadır. Bu lüks ve konfor ordunun en yüksek 
kademelerinde bile yoktur, ötekilerde öyle 'bir 
imtiyaz var ki, memurların oturduğu lojmanı ıbir 
görmelisiniz. İçinde frijderkulen tutun da sıcak 
suyuna, kal ri ferine kadar her şeyi vardır. Bun
ların başında Ziraatı Bankası sayılabilir^ 

:Ben Türk Eğitim Derneği İdare Heyetinde 
bulunmaktayım. Bunların çocukları daima An-
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kara Kolejinde imtihana girer, hem de senin be
nim çocuğum değil, 1 200 kişiden 70 - 80 onla
rın çocuklarından alınır; diğerleri alınmaz ve bu 
çocuklara Ziraat Bankası cayır cayır para öder. 
Bu bir vakıadır. Burada muhterem makamlar 
vardır. Cevap verebilirler. Halbuki Ziraat Ban
kası zavallı köylünün sırtından icrayı faaliyet 
eden bir teşekküldür, İşte saltanat ona derler. 
Benim kazamda yok ama; hanımın kazasında bir 
Ziraat Bankası şubesi vardır. O bankayı bir gör
seniz; müdürünün ve muhasibinin oturduğu bi-
yanı bir görseniz, lüks içinde boğulmuştur. Böyle 
memlekette bulunan bir bankanın bu saltanatı 
hiçbir yerde görülmemiştir. Düşmanın bile bu 
tarzda bir külfeti olmaz. îşte saltanat buna der
ler, saltanat oradadır. 

Çok özür dilerim. Zaman öyle bir değişti ki, 
birisi geliyor, benim oğlan bu sene mektebi bitir
di, mühendis oldu, 100 lira yevmiye alıyor diyor. 
Orduda bir mareşal dahi 100 lira yevmiye ala
cak bir hale gelmemiştir. Karayollarında çalışan 
mühendisler 114 lira yevmiye alabilirler. îşte sal
tanat buna derler. 

Niçin daima ortaya gelene, hücum ederiz! Ke
meri sıkacaksak hep beraber sıkalım. Bir mare
şal hiçbir zaman 114 lira yevmiye alamaz. Fa
kat bir mühendis alabilir. Türk Ordusu bu mil
letin kurtarıcısı, despot, zalim iktidarların elin
den bizi kurtaran, istikbalimizin, hürriyetimizin, 
huzurumuzun garantisidir. Bu açık bir vakıadır, 
bunu inkâr imkânsızdır. En canlı tipleri sizler
siniz. 

Arkadaşlar, ordu aynı zamanda bir mektep
tir. Subay demek, meslekinin icabı erine sanat 
öğreten, okuma - yazma bilmeyene okuma - yaz
ma öğreten insan demektir. Ordu mensubunun 
okuma - yazma hususunda harcadığı hizmet Millî 
Eğitim Bakanlığının yaptığı okuma - yazma hiz-
me1 inden aded bakımından çok daha fazladır. 
Böylece ordu mensuplarına bugün yaptığımız 
zam, sadece birlik kumandanı maaşı karşılığı ola
rak değil, aynı zamanda bir muallim ve sanatkâ
rın hizmeti karşılığı olacaktır. Ordu bugün ar
tık düne kadar bildiğimiz ordu değildir. îleri 
memleketlerde fezaya gidilmeye başlandı. Ordu 
mensubu her şeyden evvel teknik insandır. Ordu 
birçok teknik elemanlarla takviye edilmek iste
nen bir teşekküldür. Hal böyle iken onun mün-
tesibini yaşamasında maddî bakımdan tatmin et
memek bilmem ne dereceye kadar doğru olur. 
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Hükümetimiz ordunun teknik elemana olan ihti
yacını karşılamak ve ordu mensuplarını biraz ol
sun refaha kavuşturmak için bu zammı yapmaya 
karar vermiştir. Bu zammın yerinde olduğuna ben 
de inanmış bulunuyorum. 

Ordumuzda bir de albay durumu vardır. Bun
ların maaşı 90 mı olsun, 100 mü olsun, 125 mi ol
sun, halledilememiştir. Bu insanlar bu mevzuu 
Büyük Millet Meclisine ve Devlet Şûrasına inti
kal ettirmişlerdir. Bunların dosyaları bir katırın 
taşıyamayacağı bir# duruma gelmiştir. Bunları 
muhterem heyetinizin bir çırpıda çıkarıp bu dâ
vayı halletmesi lâzımdır. Çünkü zaman bir tür
lü muhterem albayları tatmin edememiştir. Böy
lece albaylık devresini ikiye ayırırız, birisi albay 
diğeri kıdemli albay olur. Bunları, bu hakkı ver
mek suretiyle memnun edelim. 

İkinci mevzu orgenerallere verilecek 700 lira
lık temsil ödeneği meselesidir. Şahsan ben bunu 
da kabul etmiyorum. Neden kabul etmiyorum? Or
duda, orgeneral rütbesiyle göreceğiniz şahıslar 
sadece iki üç kıymetli kumandandan ibarettir. 
Asîl ve kahraman b'ir milletin evlâtları olan bu 
insanlara, hizmette bulunmak, Yüksek Meclisimiz 
için büyük bir şeref payı olacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, hepinizi hürmet
le selâmlarım. 

BAŞKAN —- Sayın İsmet Giritli. 
GİRİTLİ İSMET — Efendim, üzerinde dur

duğumuz meseleyi üç yönden ve kısa olarak ele 
almak mümkündür. Bir kere böyle bir tasarının 
getirilmesinde isabet ve zaruret var mıdır? Der
hal ifade edelim ki Türk âmme personeli memle-, 
ketimizdeki hayat pahalılığının karşısında ele 
alınmalı ve durumları ıslah edilmelidir. Bu asgari. 
adalet icabıdır. 20 seneden beri Türk âmme per
sonelinin gördüğü zamlar hayat pahalılığının ta-
kibettiği seyrin daima dununda kalmıştır. Bu 
açığı kapatmakta elbette ki büyük isabet vardır. 
İkinci husus acaba askerî personel baremini bir 
derece yükseltmekle bâzı arkadaşlarımızın söyle
dikleri gibi eşitlik ve muadelet esası ihlâl edil
mekte midir? Esbabı mucibe lâyihasında da be
lirtildiği gibi burada meseleyi şu bakımlardan 
ele almak lâzımdır. Bir de askerî hizmetin ma
hiyeti göz önünde tutulmak lâzımdır. Ordu men
suplarının sivil memurlara nazaran daha fazla 
çalıştıklarını, haftanın birçok günlerini nöbetçi 
olarak geçirdiklerini ve bu yaptıkları fazla mesai
ye karşılık bir karşılık almadıklarını göz önün-
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de tutmak lâzımdır. 7244 sayılı Kanun ile mun
zam ödenek kabul edildiği halde subaylar bun
dan da mahrum bırakılmıştır. Böyle bir tasarının 
getirilmesini eşitlik ve adalet esasına uygun gör
mekteyiz. Burada bir eşitsizlik aramak eşitsizli
ğin en korkuncuna gitmektedir. 

Esasen muhterem Ahmet Oğuz arkadaşımız 
da bunu takdir ettiklerini ifade etmişlerdir. 
Buna rağmen prensip bakımından hepimiz müt
tefikiz. Yalnız işin şekli üzerinde duruyoruz. 
Ben zannediyorum mesele bu bakımdan ele alı
nınca prensip şeklini de feda etmemek lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, üyelerin yahut bâzı 
üyelerin beyanlarından anlaşıldığına göre, de
niyor ki, âmme personelinde yapılan zam, - sivil 
olsun, asker olsun - acaba istikrar politikasını 
zedeler ve enflâsyonist bir gidişe yol açabilir
ini? Muhterem arkadaşlarım, birtakım tedbirler 
almak şartiyle bunun önüne geçilebilir. On se
nelik bir bütçe içinde 30 milyon yahut 400 mil
yonluk bir personel maaşına bu zammı yapmak
la, memleketin istikrar politikasının bozulmı-
yaeağı bedihidir. Binaenaleyh, bu bakımdan en
dişeye mahal foktur. Yeter ki, gerekli diğer 
tedbirle alınmış olsun. 

Bizzat şunu arz etmek istiyorum ki, 27 Ma
yıs devrimini getirenlerden birisi de şüphesiz 
Türk Milletinin yüksek anlayış ve ilgisinden 
ileri gelmiştir. Bu da Türk Devletini çökert
mekten kurtarmak demektir, her şeyden evvel 
Türk Devlet personelinin ıstıraplarına parmak 
basmak delmektir. Gerek sivil, gerek askerî per
sonelin ıstıraplarına parmak basmanın zamanı 
da şimdidir. Biz, İkinci Cumhuriyeti tesis ede
cek olan Meclis olarak buna el koymadığımız 
takdirde gelecek meclislerin içinde bulunacak
ları siyasî hava dolayısiyle bununla alâkalana
caklarını zannetmem. Devlet mekanizmasının 
esas unsuru olan her iki sınıf personeli bu yolla 
takviye etmeliyiz. 

Ben bu düşüncelerle bu tasarıyı müspet 
karşılıyorum. Gerek sivil, gerek askerî personel 
kanunları demek olan 'her iki layihaya da müs
pet rey vermekle ayrı bir • zevk duyacağım. 
Muhterem Meclisimizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Laskarrs Kaindi. 
LASKARÎS KALUDİ — Muhterem arka

daşlar, gençlik hayatımın beş senesinin en tatlı j 
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günlerini orduda geçirdim. Orduya selâm ver
mek üzere kürsüye çıkmış bulunuyorum. 

inkâr edilmez bir hakikattir ki, ve tekrar 
edilmesi lâzımgelen ve kitapların başına altın 
harflerle yazılması lâzımgelen bir şey varsa o 
da memleketimizin ve bizlerin koruyucusu or
dudur. Bundan 7• - 8 ay evvel memleketi fena
lıklardan ve cehennemden kurtaran ve on sene
lik devrenin sonunda yurda cennet yolunu açan 
yine ordudur, (Alkışlar) Beş senelik askerliğim
den sonra yine iki senelik sivil hayatımda bera
ber bulunduğum eski arkadaşlarım da burada. 
Ordunun haklarını korumak fırsatı verildiği 

i için bahtiyarım. Bu tarihî anımızın altın harf
lerle yazılması icaibeder. 

Ben sizleri fazla yornuyacağım. Bu arada 
şunu söylemek istiyorum ki ; tasarıyı fena şe
kilde tefsirde bulunan arkadaşımın sözlerine 
ben iştirak etmiyorum. Yalnız iki çocuklu bir 
baba düşünün. Çocuklardan birisi sivil mektebe 
diğeri ise askerî mektebe gitmektedir. Veyahut 
şöyle ifade edeyim. Aynı yerde oturan iki kom
şu tasavvur edin, (bunlardan birisinin çocuğu 
sivil mektebe, diğerinin çocuğu ise askerî mek
tebe gitmektedir. İki baba, iki çocuk ve sizlerle 
beraber on dakikalık bir yürüyüşe çıkalım. Ço
cukları mektep safahatından alıp 65 yaşma ge
tirelim. Lütfen vicdanınızla, ruhunuzla bu ge
zintiye siz de benimle beraber iştirak edin. 

12 yaşında olan çocuklardan bir tanesi orta 
mektebe' girsin, diğerini ise askerî rüştiyeye 
yerleştirdim. Birisinin adı Mehmet, diğerinin adı 
Ahmet. Şimdi 12 yaşında as&erî mektebe giren 
çocuk askerî elbisesini (giyerek kışlasına gider. 
orada •muayyen saatte kalkar, muayyen saatte 
dersine çalışır, muayyen saatte yemeğini yer. 
O çocuk pazar (gününü dört gözle bekler. Şa.yet 
evi yakınsa anasının ağuşuna düşer. 

Sivil olanı ele alalım, tramvayı var, otomo
bili var. Bolluk içinde lise tahsilini yapar. Haf
tada üç defa sinemasına gider. Diğer taraftan as
kerî lisedeki olan çocuk hemen hemen bunların 
birçoklarından mahrumdur. O sanki bir nöbetçi 
gibidir. Bütün bu mahrumiyetler içerisinde mek
tebini bitirir. Şimdi bu çocukları alıp 'beraberce 
yüksek mektepte, üniversitede okutalım. Sivil li
seden çıkan çocuk hukukta, tıpta, edebiyat fakül
tesinde isterseniz bizim maliye memurlarının çık
tığı Siyasal Bilgiler Fakültesinde okutalım. (Gü
lüşmeler) Diplomat yapmıyaeağım. Bundan mu-
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hakkak ki, maliyeci arkadaşlarımız memnun kala
caklardır. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar, Harbiye Mektebini bitiren bir ço
cuk teğmen olarak orduya intisabeder. 

Üniversiteyi bitiren bir çocuğu ele alalını. 
(Nahiye müdürü yap sesleri) O gocuğu nahiye 
müdürü yapmıyacağım. Valinin yanına maiyet 
memuru olarak vereceğim. (Gülüşmeler) Şimdi 
yine teğmeni ele alacağım ve bir bölük veya bir 
tabura vereceğim. Yüzbaşı, binbaşı, yarbay, der
ken orgeneral yapacağım. Bu çocuk, bu mevkie 
gelinceye kadar 18 sene çalışır. Yağmurda, ça
murda, karda ve toprakta çalışır. Tabiat icabı 
haydi onu da evlendirelim. Bu bir askerdir. Hat
tâ baba da yapalım (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar, memleketimiz ordu sayesinde ko
runuyor. Bilmem dikkat ettiniz mi? Büyük şehir
lerde zabitin oturacağı kışladan başka bir mes
keni yoktur, yapıldı mı? Bu memleket halkı mu
ayyen zamanlarda ordusunu seferde ve hazarda 
kışlasında barındırır ve orada oturtur. 

Arkadaşlar, durum asker için böyle iken, bu
nun yanında bir de sivilin durumuna bakalım, 
Meselâ bir nahiye müdürünü ele alalım. Nahiye 
müdürü tâyin edildiği gün oturacak bir yeri bir 
meskeni vardır. Hele kaymakam olunca altına bir 
jeep de verilir. Ayrıca evinin mobilyası da vardır. 
Hele hele vali olunca... (Alkışlar) 

Arkadaşlar memleketimizde 63 vilâyet var. 
(67 sesleri) demek ki, 67 tane valimiz var ve bun
ların hepsinin de meskenleri bulunmaktadır. Ar
kadaşlar, memleketimizde 5 - 6 tane orgeneral ve 
korgeneral vardır. Bunlara mesken verdik mi? 
Veremeyiz. 

Bunlar 'hiçbir karşılık gözetmeden harb 
meydanlarında şehidolmuş, gazi olmuşlardır. Pa
raları pulları yok. Ordunun bu şerefli generali
nin bir meskeni de bulunmuyor. Halbuki sivilde 
hal böyle mi? Asîa değil. Sizi daha çeştli misaller 
vererek yormak istemem. Eğer bugün biz evleri
mizde rahat uyuyorsak emin olun ki, onların kış
lalarında veya hudutlarda 24 saat nöbetçi olma
larındandır. Her şeysiyle memlekete kendini vak
fetmiş bu insanlar hudutlarımızda bizi beklemese 
yarın mazaallah. ne oluruz? Vali böyle değildir. 

Sizi yormıyayım, neticeye gelelim : Bugüne 
kadar bizi evlerimizde rahat uyutan, hudutları 
bekliyen ve beklemiye hazır olan memleketin 
canını, cananını, şerefini, hattâ ceplerimizdeki 
paramızı da muhafazaya memur olan ordudur. 
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Bir albay tekaüt olduğu zaman 600 - 700 lira 
emekli maaşı alır. Fakat, bir kaymakamın, bir 
valinin bir evi vardır. O evde senelerce oturur. 
Tekaüdolduğu zaman da dolgun tekaüt maaşı 
alır. Apartman yaptıran valiler bilirim. Bir ge
neralin iki odalı evi olduğunu görmedim. 

Müsaade ederseniz içtimaî adaletin temini 
bakımından iki kelime daha söylemek istiyorum. 
Biliyorsunuz sivil memurlarda fazla mesai ücretti 
vardır. Bir kaymakam, bir vali, maliyede bir 
memur saat beşten sonra çalıştığı için gece me
saisi alırlar. Bugün bir asker, bir zabit 18 - 19 
saat çalışır. Bu çalışmalarından dolayı onlara 
fazla mesai verdik mi, veya istediler mi? Onlar 
kış olsun, yaz 'olsun manevra yaparlar. Bunları 
vazifeleri olduğu için yaparlar. Sivil hükümet
ler hiçbir zaman ordunun hakkını vermeyi dü
şünmediler. Çünkü, ağlamıyan çocuğa meme 
verilmez. Bir kere asker elbisesini giydi miydi, 
çavuş başçavuşun karşısında, teğmen üsteğme
nin karşısında selâm -verir. Onların artık daha 
fazla bir şey söylemelerine imkân yoktur. 

Muhterem Maliye Vekili dolarlardan bahse
derken Amerika'da bir orgeneralin, bir korge
neralin kaç dolar aldığını söylemedi. Bu durum 
karşısında acaba bizim zabitlerin eline geçen ne 
kadardır? Sonra bir sivil memurun memuriyet 
hayatında 35 sene, 40 sene ömrü ailesi içinde 
geçer. ZâJbit bütün Ömründe kaç gününü, kaç 
yılını ailesiyle geçirebilmektedir? Bu adalet mi
dir? Unutmıyalım ki, arkadaşlar, rüşdiyeden 
itibaren askerî mekteplerde okuyup çıkan ço
cuklar subay olup orduda vazifeye başlamakta 
ve bütün ömrü artık kışlasında geçmektedir. 
Halbuki diğer çocuklar dilediği. mesleke inti-
sabedebilmekte, dilediği üniversitede yeni bilgi
ler edinebilmektedir. 

45 sene orduya selâm denildi. Muhterem ar
kadaşlar biz böyle yapmıyacağız, aranızdan bir 
heyet seçeceksiniz. Evvelâ Devlet Reisine, on
dan sonra silâhlı birlik arkadaşlarımıza, ondan 
sonra da Harbiyeye gidip selâm ve sevgileri
mizi bildirelim. , 

Beni müsamaha ile dinlediğinizden dolayı te
şekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN ,— Ulutaş ismail! 
ULUTAŞ ISMAÎL — Muhterem arkadaşlar, 

ikinci Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana 
yeni bir atmosfer içine girdiğimiz zamanlarda 
bir şeye söz vermiştik : Burada hiçbir zaman 
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eski gelenekleri tekrar etmiyeceik ve eski 'hava
yı eKİrgemiyecektik. îlk defa burada yeni tradis-
yonun kurulması için bize yeni vazifeler düşü
yor. Bütün fikirler bu kürsüde müdafaa edilir. 
Bunları hürmetle takdir edip, onlara hiçbir za
man hürmetsizlik hissi beslememek lâzımdır. Bil
hassa şahıs gösterilerek beyanlar üzerinde dur
mamak, yalnız kafamızı, yalnız fikirlerimizi ko
nuşturmak lâzımdır. El ve ayakla değil, her şey
den evvel fikre güvenmek düşünceye güvenmek, 
tenkide güvenmek lâzımdır. Sadece bu yolu seç
melidir. Bu yolu seçmekle birbirimizi kırmamış, 
incitmemiş oluruz. Bu sebeple konuşmalarımızda 
daima insaflı olmamız lâzımdır. 

Zaten benim konuşmam usul hakkındadır. Bu 
sebeple şu hususu arz etmek istiyorum. 

Evvelce ekalliyette bulunan kütlenin fikirleri 
takibedilmez ve gergin bir psikolojik havası için
de fikirleri dinlenmez. Bunun neticesi olarak on
lar da salonu terk eder giderlerdi. Bütün bun
ların yanında ben tamamen insaflı olmaya gayret 
edeceğim. 

Eskiden, yani 1950 den evvel tatbik olunmuş 
karar ve kanunlar yanlış da olsa bugün bunların 
üzerinde artık durmamalıdır. Meselâ arkadaşları
mızdan bâzıları o kör olası kanunlar] diye bahset
tiler. Bu milletin hayatına mal olmuş tatbikatı bu 
şekilde kötülememelidir. Eskiden yapılmış ve tat
bik görmüş şeyler bugün için artık yetmiyor di
yebilirler. Binaenaleyh bu kadar hissî olmamalı
dır. Ben buraya siyaset yapmak için gelmedim, 
kısa bir müddet için gelip gideceğim. Her şeyden 
evvel şu kısa müddet içerisinde demegojiye yer. 
vermeden vazifemizi yapmak gayreti içinde olma
lıyız. 

Ordu mensuplarının terfihine gelince : Bunu 
hepimiz cami gönülden arzu ediyor ve destekli
yoruz. Bu bakımdan benden evvel çok söz söy
lendiği için bu hususta hiçbir şey söylemiyece-
ğim. Çok arzu olunur ki, akıntıya kürek çekilmiş 
olmasın. Orduya yapılacak veya her hangi bir 
memur sınıfına yapılacak % 35 zam, öbür taraf
ta ete, kibrite yapılan zamma mâni olamıyor. Mâ
ni olamıyorsak akıntıya kürek çekmiyelim. 

Ben iktisatçı değilim, iktisat ilminden anla
mam, bunun şimdi mi yapılması, yoksa sonra mı 
yapılması lâzımgeldiği hususunda bir şey söyli-
yemem. Fakat bu hususta aklı eren arkadaşlar 
konuşabilirler, inkılâp olduğu zaman, kurtuluş 
hamlemiz olduğu zaman bir kısım dedikodular ol-
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muş, birçok şeyler yanlış anlaşılmış. Yüzükler 
Hazineye verilirken kime veriyorsunuz. Bu yü
zük yarın şöyle olur, böyle olur demişler... Bun
lar hep söyleniyor. Sonra tekaüt olup ordudan 
ayrılan subay arkadaşların durumu halk arasın
da yanlış tefsir edilmektedir. Buna (Bal tutan 
parmağını yalar) diyorlar. Binaenaleyh psiko
lojik tarafını hafifletmek suretiyle terfi ve zam 
bakımından ele almış şekli biraz hatalıdır, za
mansız olmuştur. 

Bununla beraber şunu da arz etmek isterim 
ki,. maaşları bir üst dereceye getirmek de şahsî 
kanaatimce kifayetsizdir. 

TEZ HASAN — Hattâ geç kalınmıştır. 
ULUTAŞ İSMAÎL (Devamla) — Bundan 

başka bir noktayı da fikir bakımından arz etmek 
istiyorum. Ordudaki albay kadrosu veya sivil 
idaredeki bir kadro tıkanıklığı mevzuubahsolduğu 
zaman şu hususu kabul etmek icabeder ki, burada 
hedef albay değildir. Hedefi albay olarak kabul 
edersek generalliği bir siyasî mevki olarak kabul 
etmek lâzımgelir ki bu doğru olmaz. Bundan son
ra ordu- siyasete girmiyeceği gibi orduda bir tek
nik şubenin hiyerarşisi içinde kalabiliriz. 

Yine bâzı arkadaşlar dediler ki, «Her yerde 
adalet oldu da nihayet albaylıkta olmadı.»1 Bu 
adaletsizlik yalmz albaylıkta değildir. Hepiniz 
bilirsiniz ki, doçentlik kadrosu 80 lirada fikse 
edilmiştir. Yirmi senelik doçenttir, 100 lira maaş 
alır, ileri gidemez. Bunda da bir adaletsizlik ol
duğu muhakkaktır. Meselenin topyekûn ele alın
ması lâzımdır. Teklifim muayyen bir zümrenin 
gönlünü okşamak değil, işi topyekûn ele almak 
lâzımdır. Bunu bir defa daha realite olarak ha
tırlatırım. 

Bu fikre o kadar taraftarım ki, size bir misal 
anlatırsam haklı olduğumu anlarsınız : Biliyor
sunuz bir general 2 bin lira maaş alır. Ege Üni
versitesinde çalıştığım zaman üniversitenin rönt
gen cihazını tamir ettirmek üzere bir adam getirt
miştik. Sorduk, bu cihazı tamir edeceksin, sana 
1 250 liramız var bunu yapar mısın dedik. Adam 
ben bunu bu para ile yapamam, bu bir profesör 
maaşıdır, dedi. Her yerde başka, işi topyekûn ve 
ilmî görüşle ele almamız lâzımdır. Bir tarafta bi
ri 150 lira yevmiye alırken, diğer taraftan on 
onbeş lira yevmiye ile çalışan aynı kalitede bir 
kimse olmamalıdır. Bu adaletsizliğin dar çerçeve 
içinde değil geniş bir şekilde ele alınarak gideril-
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meşini temin edelim. Bunu arz ve teklif ediyo
rum. Hürmetlerimle... I 

BAŞKAN — E fendimi, bâzı takrirler var, 
okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmeler yeter. Maddelere geçilmesini arz 

ve teklif ederiz. 
Hüseyin Ulusoy Halil Sezai Erkııt 

Yüksek Başkanlığa 
Subay ve askerî memurların maaşları hak

kındaki kanun, tasarısı' üzerinde müzakere ya
pılması ve durum aydınlanmıştır. Müzakere
lerin reye vaz'edilmesini arz ve teklif ederim. 

Mdh met Gök er 

Yüksek Başkanlığa 
'Subay ve askerî memurların maaşlarına, dair 

olan kanun tasarısı etrafındaki müzakereler so
nunda durum kâfi derecede aydınlanmıştır. 

Görüşmeler için yeterlik teklif ediyorum. 
İlhan Esen 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu bütün çıplaklığı ıh aydınlanmıştır. 

Müzakerelerin yeterliği 'hakkındaki teklifimin 
oya konmasını saygı ile arz ve teklif ederim. 

Şinasi Ozdenoğlu 

BAŞKAN —• Aleyhte söz almak istiyen 
arkadaşınız var mı?... 

Buyurun Hasan Tez. 
TEZ HASAN — Temsilciler Meclisinin muh

terem azaları, maruzatım çok' kısa Olacaktır. 
Bu Mecliste söz almış arkadaşların sözlerini 

kesmek veya konuşmasını önlemek eski devirlerde 
kaldı. ^ Bugün Millî Birlik Hükümetleri ve bu 
devrin şerefli kurucusu şanlı ordumuzun gele
ceğine taallûk eden bir hususta bütün arkadaş
ların, bilhassa söz almış bulunanların, konuşma
larına imkân verilmelidir. Ben bu sebeple tak
ririn reddedilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayet hakkındaki teklifi oyu
nuza sunuyorum. • Kabul edenler... E'tmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuzu sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir daha vardır. Onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak mad

deleri arasında birinci sırada bulunan subay ve 
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askerî memurların maaşatına dair olan 1453 sa
yılı Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun muaddel 
birinci maddesi ve 4600 sayılı Kanunun muaddel 
üçüncü maddesiyle 8. maddesinin değiştirilme
sine dair olan kanun tasarısının 1961 yılı bütçe
siyle alâkası dolayısiyle bir an evvel kanunlaş
ması • için ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Karma Komisyon Başkanı 
Adalan Şevket 

BAŞKAN — Efendim, okunan takrir veçhile 
tasarının ivedilikle görüşülmesini oylarmaiza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İvedi
likle görüşülmesi kalbul edilmiştir. 

Şimdi maddeleri okutuyorum. 

Subay ve askerî memurların maaşatına dair 
olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun 
muaddel 1. maddesi ve 4600 sayılı Kanunun 
muaddel 3. maddesi ile 5802 sayılı Astsubay Ka

nununun 8. maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun 

MADDE 1. — Subay ve askerî memurların 
maaşatına dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 
sayılı Kanunun muaddel 1. maddesi aşağıda gös
terilen şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Kara, deniz, hava ve harita su
bay ve askerî memurları ile. (askerî okullardaki 
sivil öğretmenler ve aylıklı sivil memurlar hariç) 
jandarma, subaylarının maaş dereceleri ve her 
dereceye ait aylık tutarları ve bu derecelere dâhil 
subay ve askerî memurlar aşağıda gösterilmiştir : 

Ma<aş 
D. tutarı R ü t b e 

1 2 000 Orgeneral ve oramiraller 
1 2 000 Korgeneral ve koramiraller 
1 2 000, Tümgeneral ve tümamiraller 
1 2 000 Tuğgeneral ve tuğamiraller 
2 1 750 Albay ve birinci sınıf askerî me

murlar 
3 1 500 Yarbaylar ve ikinci sınıf askerî 

memurlar 
4 1 250 Kıdemli binbaşı ve kıdemli üçüncü 

sınıf askerî memurlar 
5 1 100 Binbaşı ve üçüncü sınıf askerî me

murlar 
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Maaş 
D. tutarı R ü t b c 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

950 Kıdemli yüzbaşı ve dördüncü sınıf 
askerî memurlar 

800 Yüzbaşı ve beşinci sınıf askerî me
murlar 

700 Kıdemli üsteğmen ve kıdemli altın
cı sınıf askerî memurlar 

600 Üsteğmen ve altıncı sınıf askerî 
memurlar 

450 Teğmen ve yedinci sınıf askerî 
memurlar 

400 Asteğmen ve sekizinci sınıf askerî 
memurlar 
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yapmış bulunuyorum. Kabulü takdirinde bu 
arkadaşlarımızın durumları da halledilmiş ola
caktır. Teklifin Yüksek Riyaset tarafından 
reye konulmasını ve tasviplerinize mazhar ol
masını rica ediyorum. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Teklifiniz bu madde ile ilgili 
değil. » 

BORA ARSLAN — Alâkalı maddede oku
nup reye konsun efendim. 

Tümgeneral ve tümamirallere ayda 250, kor
general ve koramirallere ayda 500, orgeneral ve 
oramirallere ayda 750 lira tazminat verilir. 

BAŞKAN —' Bora Arslan. 
BORA ARSLAN — Mumterem arkadaşlarım,. 

bir kanunun zaruretlerden ve o kanunların tatbi
kattaki aksaklıklarını ve adaletsizliklerini, gider
mek maksadiyle çıkarıldığını burada izıallıa lüzum 
görmüyorum. Bugün Yüksek huzurlarınızda mü
zakeresi yapılmakta olan Askerî Barem Kanunu
nun da bu zaruretlerden ileri geldiği hususunda 
birçok hatip arkadaşlarımız izahta bulunmuşlar
dır. Buradaki birinci maddeye ekli cetvelde alba
yın sırası geldiği zaman karşılığında 125 lira asli 
maaş tutarı 1 750 lira olarak dondurulmuştur. , 

Muhterem arkadaşlar, ordu birliğinde albay 
rütbesinin makamı alay kumandanlığıdır, bu aynı 
zamanda tümen kumandanlığına kumanda edecek 
bir makamdır. Binaenaleyh böyle bir makama 
ıgelmiş bir albayın 3 seneyi mütaakıp 8 sene, 9 
sene hattâ 10 sene aynı maaş derecesinde bırakıl-
^ınası ne hukuk, ne de demokrasi prensiplerine 
uygundur. Bu bakımdan albayların durumları 
diğer terfi rütbeleri esasına göre ayarlanmak su
retiyle rütbesinin zamanı geldiği zaman terfi et
tirilmesi lâzımdır. Emekli Sandığı Kanununun 
zaman tesbit eden süreleri ve tesbit edilen usul
ler dâhilinde yapılmaktadır. Şimdi albaylıkta
ki asgari müddet 6 yıla çıkarıldığı halde terfie 
lâyik görülen bir albayın üst derecelerden 125 
liraya çıkarılması icabederken bu husus huzu
runuza getirilmiş bulunan şu Askerî Barem Ka
nununun şümulü dışında kalmaktadır. Şimdi 
30 - 35 kadar arkadaşımla beraber bir tetkik 

. BAŞKAN' — Birinci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — 4600 sayılı Kanunun 5*609, 
5838 ve 6557 sayılı kanunlarla muaddel 3. mad
desi aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Naspmdan itibaren üç seneyi 
tamamlıyan ve üst derece maaşına liyakatleri 
'üstleri tarafından onanan üsteğmen, yüzbaşı ve 
binbaşılara kıdemli üsteğmen, kıdemli yüzbaşı 
ve kıdemli binbaşı denir. Bunlara ve eşidi as
kerî memurlara üst derece maaşına liyakatle
rinin üstleri tarafından onanmasını takibeden 
aybaşından itibaren birinci maddeye ilişik cet
velde gösterilen derecenin maaş tutarı ödenir. 

BAŞKAN — Sayın Arslan Bora; 
3. maddenin tadili ile mi ilgilidir1? 

BORA ARSLAN — Evet efendim. 

takririniz 

BAŞKAN — Bilge Necip. 
BÎLGE NECİP — Efendim, bir hususun 

tashihi için yüksek huzurlarınızı işgal etmiş bu
lunuyorum. Bir kelime yanlışlığı vardır, onun 
düzeltilmesini rica edeceğim. 

Aşağıda bir yerde (yıl) tâbiri geçmektedir. 
Bir yerde de (sene) tâbiri vardır. Yıl tâbiri 
daha uygun olacağından sene tâbirinin yıl ola
rak düzeltilmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon bu tâbirin düzeltil
mesini kabul ediyor mu ? 

KARMA KOMİSYON ADINA ERGİN SAİT 
NACİ — Kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 3. maddesine aşağıdaki fıkranın ek

lenmesini arz ederiz. 
«3661 sayılı Kanunun 2, maddesi hükmü al 
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baylar \o eşidi askeri memurlar hakkında kanuni i 
asgari bekleme süresi sonunda uygulanır.» I E ü t b e 

Ferda Güley 
Mucip Ataklı 
Osman Koksal 
Hamdi Orhan 
Bahri Yazır 

Yusuf Âdil Egeli 
SelâJıattin Tandal 

Ahmet Akar • 
Mustafa Kepir 

Remziye Batırbaygil 
Fahri Belen 

îmza okunamadı 

BAŞKAN — Komisyon. 

Sami Küçük 
Arslan Bora 

Şahap Gürler 
Cevdet Aydın 
Ahmet Şener 

Süleyman Bilgin 
Mebrure Aksoley 

Cemal Yıldırım 
A. Hikmet Onat 
Rauf Bayındır 

Şevket Asbuzoğlu 
imza okunamadı 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ERGÎN 
SAİT NACl — İştirak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi teklif edilen 
tadil ekleriyle beraber reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 5802 sayılı Kanunun 7244 sa
yılı Kanunla muaddel 8 nci maddesi aşağıda 
gösterilen şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 8. — Astsubayların rütbelcriyle maaş 
tutarları ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir : 

R ü t b e 
Maaş 

derecesi 

13 
12 
11 
9 

ve 
tutarı 

350 
400 
450 
600 

Çavuş 
Üstçavuş 
Başçavuş 
Kıdemli başçavuş 

Üstderece maaşına yeterlik gösteren kıdemli 
başçavuşların en az üç yılda bir olmak üzere ve 
en çok 4 defaya münhasır bulunmak şart iyi e 
maaş tutarları birer kademe yükseltilir. 

Kıdemli başçavuşlarla 28 nci madde hüküm
lerine göre subay naspedilenlerin alacakları maaş 
tutarlariyle dereceleri aşağıda gösterilmiştir. 

Teğmenler ile naspından itiba
ren en az üç yılı bitiren başça
vuşlar 
Üsteğmenler ile birinci yük
selme kademesinde fiilen en az 
üç yılı bitiren başçavuşlar 

700 

800 

Maaş ve 
derecesi tutarı 

Kıdemli üsteğmenler ile ikinci 
yükselme kademesinde fiilen en 
az üç yılı bitiren başçavuşlar 
Yüzbaşılar ile üçüncü yükselme 
kademesinde fiilen en az üç 
yılı bitiren başçavuşlar 
Kıdemli yüzbaşılar 

950 

100 
250 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen? Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde komisyonun 
iltihak ettiği şekilde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 4600 sayılı Kanunun 2. mad
desiyle bu maddeye bir fıkra eklenmesine dair 
4639 sayılı Kanun ve 5802 sayılı Kanunun mu
addel 29 ncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
3661 sayılı Kanunun 1. ve 5802 sayılı Kanu

nun 8. maddesinin tadiline dair kanun tasarısı
na, bu kanunla vukubulacak artmalardan Emek
li Sandığına tevkifat yapılmaması için, aşağıdaki 
geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Adnan Başer 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunla maaş, ve de
recelerde yapılan değişikliklerden dolayı 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 14. mad
desi gereğince artış farkı ve karşılıklar öden
mez. 

ERGİN SAÎT NACÎ — Efendim, biraz ev
vel arz etmiştim. Memur maaşlarına zam Kanu
nuna da bu hüküm konmuştur. Mart başında 
maaşlar arasında hâsıl olacak farkın Emekli San
dığına gitmemesi esasen mûtattır. Bu sebeple bu 
hüküm bu kanuna konmamıştı. Takririn kabulü 
yerinde olur. 

BAŞKAN — Komisyon da teklifi kabul edi
yor. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Muvakkat madde olarak kanuna ek
lenmesi kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN,— Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

10. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad-
rolariyle merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki 4926 sayılı Kanuna oağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim Komisyonu ve Maliye Komisyo
nu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçi
len Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komis
yon raporları (1/23) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen arkadaş var mı? 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Şimdi bir takrir var onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak madde

leri arasında ikinci sırada bulunan (Millî Eğitim 
Bakanlığı kuruluş kdrolariyle merkez kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılması hakkındaki 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair olan kanun tasarısının) 1961 yılı bütçesiyle 
alâkası dolayısiyle bir an eyvel kanunlaşması için 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Komisyon Başkanı 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tasarı
nın ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Şimdi maddeleri okutuyorum. 

(1) 6 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroîariyle 
merkez kuruluş ve görevlen hakkındaki 2237 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkın
daki 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel

de değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığı kuru
luş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiktik ya
pılması hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin (II. Millî Eğitim idareleri) 
kısmına, ilişik cetvelde gösterilen ilkokul öğ
retmeni ve yardımcı öğretmen kadroları konul-
muştur. 

D. 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

(Memuriyetin 

İlkokul öğretmeni 
di'incı öğ. 
ilkokul öğretmeni 
dumcı öğ. 
İlkokul öğretmeni 
dumcı öğ. 
İlkokul öğretmeni; 
dımcı öğ. 
İlkokul öğretmeni 
dımcı öğ. . 
İlkokul öğretmeni 
dımcı öğ. 
İlkokul öğretmemi 
dımcı öğ. 
İl kokul öğretim eni' 
•dımcı öğ. 
ilkokul öğretmeni 
dımcı öğ. 
ilkokul öğretmeni 
dımcı öğ. 

nev'i 

ve yar-

ve yar-

ve yar-

ve yar-

ve yar-

ve yar-

ve yar-

ve yar-

ve yar-

ve yar-

Toplam 

Aded 

37 9!9 

7 512 

7 323 

5 108 

2 678 

1 765 

2 520 

3 280 

1 600 

22-5 

69 930 

Maaş 
tutarı 

350 

400 

450 

500 

600 

700 

800 

950 

1. 100 

1 250 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli yle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
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Kabul edenler...'Kaıbul etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kan ura hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı Meclisimiz
ce kabul edilmiştir. 

11. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kudro-
lariyle merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2237 sayılı Kanunda, değişiklik yapılmasına dair 
alan 1926 saydı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele 
makam tazminatı kadroları konulması hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürek
kep Karma Komisyon raporları (1/22) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen... Yok. Maddelere geçilmelini reylerinize 
arz ediyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir takrir var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak mad

deleri arasında üçüncü sırada bulunan (Millî 
Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez 
Kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sa
yılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele makam taz
minatı kadroları konulması hakkındaki kanun 
tasarısının) 1961 yılı bütçesiyle alâkası dolayı-
siyle 'bir an evvel kanunlaşması İçin ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Komisyon Başkanı 
Şevket Adalan 

BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesi hususu
nu reylerinize arz ediyorum. Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... ivedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Maddelerin okunmasına geçiyoruz. 

(t) 7. S. Saydı basmayazı tutanağın son and a<-
dır. 
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Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağk (2) sayılı cetvele 
makam tazminatı kadroları konulması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 88. maddesine göre ilköğretim 
müdürleriyle ilkokul müdürleri ve müdür yar
dımcılarına ve tek öğretmenli okulların öğret
menlerine idarî hizmetlerine karşılık aylıkların
dan başka verilecek ilişik (1) sayılı cetvelde gös
terilen makam tazminatı kadroları 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele konulmuş ve 
5166 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele 5522 

"ve 6234 sayılı kanunlarla, konulmuş bulunan ek 
görev tazminatı kadroları kaldırılmıştır. 

FEYZÎOĞLU TURHAN — Muhterem arka
daşlarını, bu kanun tasarısı, vaktiyle ilkokul 
öğretmenlerinden idarî vazife yapanlara veril
mekte olan 10 - 40 liralık ek görev ödeneğin, 
yeni çıkan İlköğretim Kanunundan faydalana
rak, 50 - 100 liraya çıkarılması dolayısiyle iste
nen kadrolara ait bulunmaktadır. 

Büyük fedakârlıklarla vazife görmekte olan 
ilkokul öğretmenlerinin hepsine değilse bile, 
idarî görev yapan, tek çalışan köy öğretmenle
rine, refah seviyelerini biraz olsun yükseltmek 
için bu ödeneğin verilmesi düşünülmüştür. 

Hükümetin teklif ettiği cetvelde Karma Ko
misyonca birtakım değişiklikler yapılmıştır ama, 
kâfi derecede aydınlatılmamıştır. Zannediyo
rum, bu durum, tatbikatta birtakım güçlükler 
doğuracaktır. Bunu izah etmek için huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Bahsettiğim kanuna göre, verilmekte olan 
tazminat, ilköğretim müdürleri ile ilkokul mü
dürleri ve müdür yardımcılarına ve tek öğret
menli okulların öğretmenlerine idarî hizmetle
rine karşılık aylıklarından başka verilecek taz
minat meselesi, Millî Eğitim Bakanlığınca şöyle 
bir karara bağlanmıştı. 

Tek öğretmenli ve başöğretmen olarak köy
lerde vazife görmek çok ağırdır. Eskiden 10 
lira veriliyordu, bu çok cüzi bir şeydi. Bunlara 
en az 50 lira verilmesi lâzımgeldiği kanaatine 
varıldı, hattâ en büyük güçlükler içinde çalı
şanlara 75 lira verelim, en büyük güçlükler 
içinde çalışan, yani ağır mahrumiyet şartları 
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içinde çalışanlara da azamî had olan 100 lirayı 
verelim, dendi. Buna göre de bir kadro hesabi 
yapılmıştır. Buna göre 50 bin kadro isteniyor. 
Şüphesiz bunların hepsi önümüzdeki malî yılda 
toplanacak değildir. 22 bini (L) cetveline alınmak 
üzere 28 bin kadro kullanılabilecektir. Bunlar
dan 9 bini 50 liralık, 17 500 ü 75 liralık, ki, köy 
öğretmenleri .bunlardan faydalanacaktır. 1 500 ü 
100 liralık kadrodur. Bu son kısım pek ağır 
mahrumiyet şartları içinde çalışanlara verile
cektir. Millî Eğitim Komisyonu bu cetveli baş
tanbaşa değiştirdi. Daha ileri bir görüşle daha 
ileri ıbir adım atarak 50 ve 75 liralık kadroların 
sayısını biraz azaltıp, 100 liralık kadroları 18 
hine çıkardık. Maliye ve Bütçe komisyonların
dan teşekkül eden Kanma komisyonlarında 
«Bu malî yıl sonunda 5 milyon lira kadar mun
zam bir külfet yükliyeceğiz» düşüncesiyle Millî 
Eğitim Bakanlığının görüşüne iştirak etmek 
üzere, yani köylerde tek başına vazife • gören 
öğretmenlere 100 lira tazminat ödemek prensi
bine iltihak etmekle beraber bu prensip gelecek 
sene uygulansın, bu sene 100 lira tazminat ver
mek yükünden kurtulmak için (E) cetvelini ele 
alalım. Bu takdirde bu durumu ve ,malî bakım
dan ileri sürdükleri noktayı yerinde görüyo
rum. Yalnız bu arada anlıya madiğim bir nokta 
var : 75 liralık ve 100 liralık kadroların sayısı
nın 13 500 e indirildiği görülüyor. Bu hangi se
bepten böyle olmuştur?. Gerekçede de gösteril-
menıiştir. Köylerde vazife gören öğretmenler 
bu sene de bir müddet daha kemerlerini sıksın
lar ve bunlara 75 lira verilsin, denebilir. 17 500 
neden 13 500 e indirilmiştir? Köylerde tek ba
şına /vazife gören öğretmenlere 50 lira veril
miştir. Bu maksatla 50 liralık kadrolar artırıl
mıştır. Eğer 100 liralık kadro bulunamıyorsa 
bu sene, gelecek sene bu verilsin denebilir. Fa
kat teklifte olduğu şekilde kadronun altına in
mek hizmetin ifasında aksaklıklar yaratabilir. 
Devleti, bulundukları .yerde bir tek ımemur ola
rak temsil eden arkadaşlarımıza verilecek tutar 
50 lira ,gibi bir mliktar da kısıldıktan sonra daha 
cüzi olacaktır. Bu hususu tavzih için Yüksele 
Heyetinizi tasdi ettim. Tadil teklifi verirlerse 
ısrar etmiyeeeğim. Komisyonun veya Hüküme
tin teklifinin e'sas alınmasını rica edeceğim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon Sözcüsü. 
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KARMA KOMİSYON BAŞKANVEKÎLİ GÜ

RÜN MUHÎTTÎN — Muhterem arkadaşlarım, 
zannediyorum ki, cetvelimiz iyice tetkik edil
memiştir. Hükümet teklifinde kadroların sa
yısı 50 bindir. Karma Komisyonun teklifinde 
de bu kadro sayısı aynen muhafaza edilmiştir. 
Prensip olarak birbirine denktir, kadro sayı
sında bir azalma yoktur. 

FEYZÎOĞLU TURHAN — (L) cetvelinde 
fark var. 

GÜRÜN MUHİTTİN (Devamla) '— Millî Eği
tim Komisyonunda (2) sayılı cetvelde Hüküme
tin teklifine uygun olarak 22 bindir. Bizim (2) 
sayılı cetvelimizde bu aded 21 bindir, arada 
bin aded farkı vardır, diğer kadrolar serbest
tir. Hükümetin ve Millî Eğitim Bakanlığının 
teklifinde serbest bırakılan kadro sayısı 28 bin
dir. Karma Komisyonun serbest bıraktığı kadro 
29 bindir. Binaenaleyh adedde bir eksiklik yok
tur. 

Miktarlarına gelince, Hükümetin teklifin
de ilkokul başöğretmenlerine verilecek ücret 
75 liradır. Millî Eğitim Komisyonu 100 lirayı 
uygun görmüş. Ancak biz 4 bin adedi uyçıın 
gördük. Tek öğret m enli ilkokul öğretmenleri
ne 100 lira vermeyi kabul ettik. 

Yalnız, burada bir nokta var. Köy okul
ları için 100 lira vermeye kadrosuzluk sebebiyle im
kân bulunamadı. Bütçe imkânlarımızın azlığı 
dolayısiyie, bu tazminat için ancak 15 milyon 
lira ayrılabilmektedir. 1961 yılında ancak bu 
kadar para verilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 
Huzurunuzdaki bir sayılı cetvellerdeki kadro-' 
lan kabul ettik. 100 liralık kadro fiilî kadro 
sayısı Hükümetinkinde 1 500 aded olduğu hal
de komisyon teklifinde serbest kalan aded 2 500 
olmuş ve prensip de seyyal olarak kabul edil
mişti. Hükümet ne zaman ki, bu mevzua bir 
miktar daha tahsisat ayırabilir. Gerek 1961 
de, gerek mütaakıp yılda bu (L) cetvelinden 
kadroları serbest bırakmak suretiyle mevzuu 
seyyal elâstikî bir surette idare edebilir? Ko
misyonun görüşü budur, kabulünü rica ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MİLLÎ EÜİTİM BAKAN VEKİLİ TAHTA-

KILTÇ AHMET — Muhterem arkadaşlar, bir 
noktayı tavzih edeyim; hakikaten tek basma 
köyde öğretmenlik yapan ve bu meyanda da 
yedek subaylık vazifesini öğretmen olarak ifa 

— 336 — 



B : 20 23.2 
eden arkadaşlar şimdiye kadar 10 lira civarın
da idarî munzam ödeneği aldığı halde, gerek 
Millî Eğitim Komisyonunun gösterdiği anlayış, 
gerekse Karma Komisyonun gösterdiği anlayış
la, Hükümetin teklifinden daha ileriye olarak 
bunlara 100 lira üzerinden ödenek verilmek pren
sibi kabul edilmiştir. Vekâletçe yaptığımız ta
limatta tek öğretmenli okullarla ancak 15 den 
fazla Öğretmeni bulunan okullar 100 lira ala
cak, diğer okullar 75 ve 50 liralık kadrolar
dan istifade edecektir. Ayrıca komisyon baş
kanının izah ettiği gibi bu kadro seyyal olarak 
kabul edilmiştir. Tahsisat bulduğumuz takdir
de ilk ilâve edeceğimiz 100 liralık kadrolardır. 
Tek başına bir okulda öğretmenlik yapan bütün 
bu öğretmenlere maaşlarından başka 100 lira 
ödenek vermek prensibini sanıyorum ki, Yük
sek Temsilciler Meclisi tasvibedecektir. Ben 
huzurunuzda Hükümetin teklifinden* daha ileri 
hal çaresi getiren yeni anlayışa iştirak öder, 
Karma Komisyona teşekkür ederim. 

BAYINDIR RAUF — Efendim, bir küçük 
sorum var. 

Yedek subay olarak başöğretmenlik yapan
lar da bu haktan istifade edecekler mi? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKAN VEKÎLÎ TAHTA-
KILIÇ AHMET — Efendim, bugün vazife 
gören her öğretmen 100 lira ilâve ödenek ala
caktır. Kadro bakımından asgari 75 lira almış 
olacaklardır. 

Fakat diğerleri 100 lirayı almakta devam 
edecektir. 

ULUSOY HÜSEYİN — Yedek subay öğret
menler yaz devresinde kıtalara gideceklerdir. O 
zaman da bu tazminatları alacaklar'mıdır? 
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rine 100 liralık kadroları 'artırmıştır. Böyle olun
ca, 5,5 milyonluk bir munzam külfet yüklendiğin
den bahsile, (L) • cetvelindeki 19 500 kadroyu 1.7 
bine indirmek suretiyle 2 500 aded 100 liralık bir 
kadro serbest bırakılmıştır. Bir şikâyet için arz 
etmiyorum. Çünkü arkadaşlarımızın koymuş ol
dukları bu 100 liralık kadroları, Millî Eğitim Ko
misyonu prensip itibariyle kabul etmiştir. Fakat 
içinde bulunduğumuz malî yılın güçlüklerinden 
bahsile, mâkul bir gerekçe ile âtiye talik etmişler
dir. Bu husustaki mülâhazalara hürmet ederim. 
Bu itibarla burada ihtilâfımız yok. Yalnız 75 lik 
kadrolarla 50 lik kadrolar arasındaki nispet bakı
mından hükümet teklifine nazaran da, Millî Eği
tim Komisyonu teklifine nazaran da farklı bir du
rum vardır ve bunun izahını bilhassa kendilerin
den rica ediyorum. 

Maliye Vekili arkadaşımız Hükümet görü
şünden daha ileri olduğunu ifade ettiler. İleri de
ğildir, gerisinde kalmaktadır, 50 lik kadro. 15 bin 
kadro, 2 000 ni (L) cetvelinde, 13 bini serbest. 
Mutabık değil miyiz efendim? 75 lik kadro 15 500, 
2 000 ni (L) cetvelinde, 13 500 ü bu yıl içinde 
kullanılacak. Demek ki, görüşülmekte olan Kar
ma Komisyonu teklifine göre 13 bin kadro 50 lik-
tir, 13 500 kadro 75 İlktir. 

Hükümet teklifine gelince, 18 bin 50 lik kad
rodan 9 bini mevkuf, 9 bini serbesttir, bu yıl kul
lanılacaktır. 75 lik kadrolarda ise 29 bin kadro
nun 11 500 ü mevkuftur. Bu itibarla (17 500) 75 
lik kadro kullanılacak zannederim, bunda da mu-
tabı'kız. Bu duruma nazaran, ihtilâfımız olmıyan 
100 Kik kadroları bir tarafa bırakarak, yalnız 
75 lik ve 1961 malî yılı içinde kullanılabilecek 
kadro tutarı 17 500 iken bu tutar 13 500 e indi
rilmiştir. 100 lüklerdeki 1 000 farkı nazarı itibara 
alırsak bu tutarın 14 500 e yükseldiği görülür. 
Fakat yine de arada 3 000 öğretmenin 75 lira ala
mamasını intaeedecektir. Bu durum. Buna mu
kabil 50 lik tazminat kadrosu Hükümet teklifinde 
9 000 iken bu tutar 13 bine yükselmiş demektir. 
Bu hale f^ore, 9 000 kadro 13 bine çıkıyor, fakat 
75 lik kadrolar 17 500 den birkaç bin aşağıya dü
şüyor. Hiç değilse, bu durumu telâfi etmek için 
bunları da 75 liraya yükseltmek kabil olmaz mı? 
Bu hususu aydınlatırlarsa müteşekkir kalacağım 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, 
KARMA KOMİSYON BAŞKANVEKÎLÎ 

GÜRÜN MUHİTTİN — Efendim Sayın Feyzi-

MÎLLÎ EĞİTÜM BAKAN VEKİLİ TAHTA-
KILIÇ AHMET — Bu ödenekler, 222 sayılı İlk
öğretim Kanununun 88. maddesine göre veril
mektedir. 50 liralık ödenekleri almaları gayet ta
biîdir. Yedek subay öğretmenler de, öğretmenlik 
maaşı .aldıkları müddetçe, bu tazminatları ala
caklardır. Biz onları, kadro öğretmenlerinden 
farksız tutuyoruz, 

FEYZÎOĞLÜ TURHAN — Muhterem arka
daşlar, küçük bir yanlış anlama var. Sanıyorum 
ki, komisyon, sözcüsü ile görüş ayrılığımız yok
tur, rakamlar meydandadır. Biraz önce arz el
tim. Millî Eğitim Komisyonu ileri bir görüş ile. 
75 liralık kadrolarda indirme yapmış, bunun ye-
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oğlu'nun burada tekrar ettikleri rakamlar doğru- ; 
dur, mutabıkız. Ancak, gönül ister ki, her şeyin 
en mükemmelini yapabilelim, 100 liralık kadro
ları bütün öğretmenlere verebilelim. 50 bin kad
ronun bütün teşkilâta verilmesinde mutabıkız. 50 
liralık kadro Hükümetin istediği 18 bin, komis
yonun verdiği 15 bin. Arada 3 bin, bir azalma var
dır. 75 liralık kadrolarda Hükümet tasarısında 
29 500, komisyonda 15 500. Burada 75 lik kad
roda 13 500 bir azaltma olmuştur. Hükümetin 
100 lük kadrosu 3 bin, komisyon tasarısında 
19 500 dür. Bu miktarlarda, gerek Millî Eğitim 
Bakanlığı ilgilileri ile, gerekse Millî Eğitim Ko
misyonundan gelen temsilci ile mutabık kalın
mıştır. Bu suretle ihtiyacın en iyi şekilde karşı
lanacağında mutabıkız. 

Yalnız bu yılki bütçede tahsisat 15 milyon li
radır. Bu yüzden bâzı kadrolar serbes bırakıla
cak, bâzılarında ise kullanılanlar azalacaktır. 
Karşılıkları hesaplanmak suretiyle, huzurunuz
daki cetveller tesbit edilmiştir. 15 milyon lira 
çoğaltılmadıkça bu kadrolarda her hangi bir deği
şiklik yapılması mümkün değildir... Bilhassa 100 
liralık kadro mevzuu. Arz ettim, 1961 de Hükü
met imkân buldukça tahsisat bakımından bu kad
roları istediği şekilde ayarlıyacaktır. Yani esas 
kaneva ihtiyaca uygundur, söyledikleri rakam 
doğrudur. Hakikaten bırakılan 75 lik kadrolarda 
şu kadar azalma, 50 liklerde de çoğalma var, ama 
muayyen bir haddin içinde kalınmak şartiyle bu 
ayarlama yapılmıştır. 

BAŞKAN — Emin Bey, buyurun. 
SOYSAL EMİN — Muhterem arkadaşlar, 

bendenizin hatırımda kaldığına göre komisyonlar
da konuşulurken bu mevzuda 75 lik kadronun 
15 700 olmsı lâzımgelirdi.. Zannedersem bu şe
kilde konuşulmuştu. Bir sehiv olması lâzım. Ka
sıt mevzuubahis değil tabiî. Karma Komisyonda 
bu işte büyük alâka ve iyi niyet gösterildi, onun 

. için müteşekkiriz. Sehiv vardır, bu 75 lik kadro
ların 15 700 olması lâzım. Bu noktada komisyon 
tarafından bir tashih yapılmasını rica ederim. 

Benim ikinci bir ricam da var; 100 lük kadro 
için 1 000 küsur ilâve var» Bunun şehir ve kasa
balarda kullanılması, geri kalan kısmının behe
mehal köylerde kullanılması. Tatbikatta şehir ve 
kasabalar lehine kaydırma olmamasını bilhassa 
rica ederim. 

4şmmrM^M7^ Bq&$qa,eğ<p tgpsip buyururlar
sa ye Hjepeti Gelifeşiz da, bp esjas üzerinde bir 
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kanaate varırsa, köylerde tek başına çalışan ve üç 
beş sınıflı bir okulda kademesiz ve başka öğret
mensiz aynı zamanda köydeki diğer işlerde de 
vazife alan bir köy öğretmenine 100 liralık bir 
tazminat vermek gibi bir takdirkârlığı her halde 
Yüksek Meclis de yerinde bulur. Yalnız bunun 
1061 de, yani bu sene uygulanmasını istirham 
ederim. Maliye Bakanından da bunun kabulünü 
rica ederim. Her ne kadar verileblir ve tatbik 
edilecektir deniyorsa da bu sene bu mümkün 
olursa ve bir Marttan itibaren bu tatbik edilir
se memleket için ve maarifimiz için çok hayırlı 
olur, bunu Yüksek Meclisten bilhassa rica ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu. 
FEYZÎOĞLU TURHAN — Muhterem arka

daşlarım, bâzı arkadaşlarımız bunu belki küçük 
bir mesele olarak görürler ama önemlidir. Tekrar 
huzurunuzm işgal ettiğim için özür dilerim. 

Yalnız, arkadaşlar, istirham ettiğimiz kadro
lar nazarî kadrolar değildir. Fiilî kadroyu göz 
önüne alarak bu mesele hakkında burada geniş 
bir fikir vermelerini, arkadaşların reylerini isa
betle verebilmeleri için sarih beyanda bulunma
larını rica edeceğim. 

Hükümetin teklifin*4 nazaran. Millî Eğitim 
Komisyonunun kabul ettiği sistem daha iyidir. 
Belki öğretmenin lehine olacak ama, (D) cetveli 
kadroları geçicidir. 75 lik kadroların 1961 yılın
da kullanıl masında arkadaşlarla mutabıkız. 50 lik 
kadrolar 9 binden 13 bine çıkmış; 75 lik kadrolar 
da 17 binden 13 bine inmiş demektir. 50 lik kad-
rolrdan 4 bin artarken, 75 lik kadrodan 4 bin 
eksiliyor. 100 lük kadrolara ilâve var. Tekliflerin 
mukayesesinden çıkan netice budur. 

Bu hesapları neye müsteniden yapmışlardır, 
onu açıklarlarsa yerinde olur. Bu hesap her 
nasılsa tetkiklerin bir safhasında değiştirilip 
de birkaç bin noksan yerildi mi, bakarsınız ay
nı durumda olan öğretmenlerden bâzıları şunu 
alır, bâzıları bu haktan faydalanamaz, kadrolar 
tıkanır ve sonsuz dâvalar da bundan sonra baş
lar. Bu hatalar yüzünden 7 bin öğretmen, elle
rinde Devlet Şûrası ilâmı olduğu halde, kadro 
yoktur, diye terfih ettirilmemişlerdir. Burada 
da buna benzer bir durum husule gelmesin ve 
Maarif Bakanlığının 'başı ağrımasın. Ben bura
da şimdi şube müdürleri ile görüştüm, «13 500 
ihtiyacı karşılamaz ve bu Karma Komisyonda 
bu şekilde karara, bağlanmamıştı» dediler. 
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Hâdise şudur ki, bir küçük yanlışlık yapıl

ması mümkündür. Burada bir kadro eksilmesi 
var. Şimdi tahsisatı çarptığımız takdirde buna 
imkân bulunabileceğini zannediyorum. Bu 100 
lük kadrolardan gelecek yıl faydalanmak va'di 
baki kalmak şartiyle, icabediyorsa bunun öyle 
kalmasını, fakat 75 lik kadroların artırılmasını 
istiyeceğim. Bir kısmına 75 lira, bir kısmına 50 
lira verdiğimiz takdirde bundan adaletsizlik çı
kar. Bunun hesabını yaparsak teklifteki porte
sine nazaran Maliye Encümeni ve Bütçe Encü
meninin kabul ettiği esaslardaki malî külfetten 
daha fazla değil, daha. az olacaktır. Yine hesaba 
göre elimizde 75 liralık kadrolardan çok 100 
liralık kadro kalmaktadır. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Zamangil. 
ZAMANGÎL CAHİT — Efendim, Karma 

Komisyona iştirak etmiyerek şahsım adına söz 
aldım. 

Arkadaşlar; fiilen talep, 18 bin içindir. Ma
liye ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği ra
kam ise 2 500 dür. Nitekim ,bu sene tatbikini 
istedikleri rakamlar arasındaki fark bu derece 
barizdir. 18 bin ve 2 500.... Her iki komisyon 
meseleyi önemle benimsemiş olmakla beraber 
ihtisas komisyonu olan Millî Eğitim Komisyo
nu ile Maliye Komisyonu arasında bu derece bü
yük fark, oy kullanırken bana yeter bir mesnet 
vermiyor. İhtiyaca göre hesap yapıldığı muhak
kak, ancak bu konuda hangi ihtiyaca göre he
saplarını yaptıkları hakkında daha aydınlatıcı 
bir fikir verirlerse memnun olacağım. 

.1961 0 : 2 
BAŞKAN — Feyzioğlu Turhan, 
FEYZÎOĞLU TURHAN — Efendim, rica 

edeceğim. Millî Eğitim Bakanlığının sorumlu 
yöneticileri gelsin, burada ifade etsinler ve de
sinler ki, 13 500 aded 50 lik kadro, 15 bin aded 
75 lik kadro, 4 bin aded 100 lük kadro bizim 
için müsaittir, desin,'.bu beyan edilsin. Bu, köy 

öğretmeninin terfihine, teşvikine bizi götürmez. 
Bunu beyan etsinler, hiçbir ısrarını yoktur. 
Eğer 15 700 den 13 500 e düşürmek müşkülât 
yaratacaksa ben bir kuruş ilâve etmeden, malî 
külfet yüklemeden şuhu teklif edeceğim : Aynı 
para ile 17 500 kadro verirken bir taraftan 13 
bine iniyor. 100 lük kadrolara 1 000 ilâve edi
yor. Hizmet bu şekilde yürüyecekse bir itira
zım yok. Eğer 75 lik kadroların 17 500 olma
sında ve köy öğretmenlerine 75 lira verilmesin
de fayda görülüyorsa komisyonca bunun he
men şimdi tesbit edilmesi ve malî portesi bir ku
ruş artmadan kanunun takdimi mümkündür. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu? 
KARMA KOMİSYON BAŞKANVEKİLİ 

GÜRÜN MUHİTTİN — İştirak etmiyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN -+ Maliye Vekili. 
MALİYE VEKİLİ KURDAŞ KEMAL — 

Ben haddizatında küçük ve fakat vaktimizi 
almış olması itibariyle büyümüş olan hâdisenin 
kısaca hüviyetini arz edeyim. Vaktiyle başöğ
retmenlere 10 lira üe 40 lira arasında tazminat 
veriliyordu; İnkılâp Hükümeti Millî Eğitime 
verdiği ehemmiyetin bir tezahürü olarak çıkar
dığı bir kanunla 10 lirayı 50; 40 lirayı da 100 
yapmış ve 50 bin aded kadro kabul etmiştir. 
Yine bir ciheti belirtmek isterim. Bu, Millî İnkı
lâp Hükümetinin Millî Eğitime verdiği önemin 
açık bir tezahürüdür. 

Arkadaşlarımız, bu kadrolar hakkında bâzı 
itirazlarda bulundular ve bu iş Karma Komisyo
na gitti, öyle anlıyorum ki, rakamlarda tam bir 
mutabakata varılmış bulunmuyor. Şimdi tensip 
buyurursanız Bütçe Encümeninin verdiği rakam
lar kabul buyurulsun eğer imkân olursa (L) cet
velinden alınıp verilebilir. Bu şekilde ilgililer, ta
raflar tatmin edilmiş olur. 

(BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 
ELMAS ÎMADETTlN — Efendim, ben Tur

han Feyzioğlıvnun getirdiği teklife katılıyorum. 
Millî Eğitimde tek öğretmenli 17 500 okul var. 
17 500 kadro Millî Eğitim Bakanlığı istemişse ve 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu
yurun, Emin Soysal. 

SOYSAL EMİN — Efendim, Hükümetin 
teklifi karşısında, her iki komisyon da bâzı de
ğişiklikler yapmışlar. Bana kalırsa, 100 lük kad
roların artırılması üzerinde durulması icabeder. 
100 lük kadrolardan tenzilât yapmak asİa doğru 
değildir. 

100 lük kadroların artırılması ile köylerde 
çalışan tek öğretmenli ilkokul öğretmenleri ter
fih ettirilmiş olacaktır. Bu öğretmenlerin ne ka
dar zorluk çektiğini hepimiz biliriz. 100 lük 
kadroların verilmesi çok faydalı olacaktır. 
Eğer bir tadilât yapılacaksa ,100 lük kadrolar
da değil, diğer kadrolarda yapılması daha doğ
ru olur, bunun için söz almıştım. Saygılarımla. 
(Oya, oya, sesleri). 
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bu tutar 13 500 veya 13 bine indirilmek suretiy
le; 10 bin tanesine 175 ve 3 000 tanesine 50 lira 
verilirse bundan, adaletsiz durum doğar. Gayet 
tabiî denilir ki, ben de öğretmenim, o da öğret
men ama ona 75 lira veriliyor, bana 50 lira veri
liyor. Onun için bu is çıkmaiza girer. Bendeniz 
Sayın Feyzioğlu'nun teklifini destekliyorum. Ve 
bunun kabulünü rica ediyorum. (Alkışlar) 

ıMİLLÎ. EĞİTİM BAKAN VEKİLİ TAHTA-
KILTO AHMET — Efendim, Millî Eğitim Ba
kanlığı tek öğretmeni i köy okullarında çalışan 
öğretmenlere 100 liralık kadro vermeye kararlı
dır. Bu öğretmenlerin sayısı 13 500 dür. Fakat 
biz 75 İlk kadroları da elde tutmak istiyoruz. 

Bakanlık, ortaokullarda liselerde müdürlere 
takdire göre tazminat vermektedir. Size bir misal 
vereceğim. Lice Ortaokulu Müdürlüğüne talip 
bulunamamıştı. Çünkü müdürlere tazminat öğ
renci sayısına göre veriliyordu. Sosyal durumları 
müsaidolmadığı, mahrumiyet rnmfakasına dâhil 
bulunduğu halde, öğrenci azlığı yüzünden bu 
ıgibi yerlere müdür bulamıyorduk, bu bizim için 
bir güçlük yaratıyordu. Verilecek kadroların sey-
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yal olması tatlbikatta kolaylık sağiryacaktır. Bu 
kadroları Bakanlık tevzi edecektir. Bundan sonra 
adaletsizlik diye bir şey olmryacaktır. Kanıma 
'göre 50 ilâ 100 lira arasında tazminat verilir, 
dendiğine göre, bunun takdirini Millî Eğitim Ba
kanlığına bırakmak: yerinde olur. Bunun açık ifa
desi budur, efendim. (Oya, oya sesleri) 

BAŞKAN — Bir takrir var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa. 
1961 yılında fiilen kullanılabilecek 75 lik kad

roların artırılması ve 50 lik kadroların aızaltıl-
maisı için maddenin tekrar yazılmak üzere komis
yona iadesini arz ve teklif ederim. 

Turhan Peyzioğlu 

(BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde komisyona verilmiştir. 
Vakit ilerlediğinden 19,30 da, toplanılmak 

üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,45 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — Akadlı Lûtfi 

KÂTİPLER : Çini Rifat, Ekşi Oktay 

BAŞKAN —• Görüşme için yeter sayı var
dır. Üçüncü Oturumu açıyorum. 

Yüksek kararınız veçhile komisyona tevdi 
edilmiş olan birinci madde komisyondan gel
miştir. Maddeyi cetvelle beraber okutacağım : 

KARMA KOMİSYON BAŞKANVEKİLİ 
GÜRÜN MUHİTTİN — Komisyon adına, mü
saade ederseniz, mâruzâtta bulunacağım. 

Arkadaşlar, geçenki oturumda komisyona 
havale buyurduğunuz takriri komisyonumuz 
toplanarak, takrir sahibinin de huzuru ile, in

celendi. Netice itibariyle (1) sayılı cetvelde her 
hangi bir değişiklik ımevzuubahsolmadı. Zaten 
böyle bir talep de yoktu. Talep (2) sayılı cetvel 
hakkında idi. 2 000 kadro serbest bırakıldı, 
100 lük kadro sabit kaldı, fiilî kadro 28 000 
olarak tesbit edildi. Teklif sahibi ve Millî Eği
tim Komisyonu arkadaşlarımız da hazır bulun
dular. Bu şekilde mutabakat hâsıl oldu, tensip
lerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi okuyoruz, efendim : 
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Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele 

makam tazminatı kadroları konulması 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 88. maddesine göre ilköğre
tim müdürleriyle ilkokul müdürleri ve .müdür 
yardımcılarına ve tek öğretmeni! okulların öğ
retmenlerine idarî hizmetlerine karşılık aylıkla
rından ıbaşka verilecek ilişik (1) sayılı cetvelde 
gösterilen makam tazminatı kadroları 4926 sa
yılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele .konulmuş 
ve 5166 sayılı Kanuna 'bağlı (2) sayılı cetvele 
5522 ve 6234 sayılı kanunlarla konulmuş bulu
nan ek görev tazminatı kadroları kaldırılmıştır. 

[2] SAYILI CETVEL 

(Makam tazminatı kadroları) 

Lira Aded 

50 
100 

5 000 
17 000 

22 000 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mi l . . Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —Birinci madde gereğince veri
lecek tazminat hakkında 4178 sayılı Kanunun 
birinci maddesi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

G-EÇtCÎ MADDE — Bu kanuna ilişik (2) 
sayılı cetvelde gösterilen makam tazminatı kad
roları 1961 malî yılı içinde kullanılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok'. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 
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MADDE 4 / — Bu 'kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Tasannın tümü hakkında söz istiyen yok. 
Tasarıyı açık oyunuza sunuyorum, efendim. 

Er ve erbaş harçlıkları hakkındaki kanun 
tasarısına (176) oy Verilmiştir. (176) kabul, ka
nun Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Subay ve askerî memurların maaşatına dair 
olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 sayılı Kanu
nun muaddel 1. maddesi ve 4600 sayılı Kanunun 
muaddel 3. maddesiyle 8. maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısına oylama neticesin
de (179) iştirak olmuş; (168) kabul. (6) ret. 
(5) çekinser oy verilmiş, tasarı Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ ALANKÜŞ 
MUZAFFER — Sayın temsilci azalar, albay
lardan 3 seneyi ikmal edenlerden her bakımdan 
yükselmeye lâyık olup da kadro mülâhazasiyle 
yükselemiyen'lerin, maaşlarının 125 liraya ve 
125 lirada da üç senesini dolduranların maaşla
rının da baremin birinci derecesi olan 150 liraya 
çıkarıl ması yolunda Yüksek Huzurunuza sunu
lan Sayın Ferda Güley, Sayın Sami Küçük ve 
Arslan Bora'nm' takrirlerinin Yüksek Heyeti
nizce tasvip buyurulmasmdan dolayı müdafaa 
camiası adına şükranlarımı arz ederim. Bu su
retle ordumuza karşı gösterilmiş olan yüksek ve 
samimî tezahürün bir nişanesini burada gör
mekle bahtiyar olduğumu ifade ederek saygıları
mı sunarım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündemin birinci görüşmesi 
yapılacak tasarılardan 4. süne geçiyoruz. 

12. — Çeşitli teadül ve teşkilât .hamtnilariyU 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mü
rekkep Karma Komisyon raporu (1/34) (1) 

(1) 10 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 
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(BAŞKAN — Tasarının, tümü üzerinde söz 

istiyen arkadaşların isimlerini okuyorum: 

Cevdet Aydıner 
Tekin Çullu 
Hüseyin Otan 
Ahmet Oğuz 
Alâmettin Ergönenç. 
Zeki Baltacı 
Mehmet Gdker 
Ziya Müezzünıoğlu 
Başka söz istiyen. var mil. . Yok. 
Sayın Cevdet Aydıner, buyurun. 

AYDINER CEVDET — Muhterem arkadaş
lar; 'bendeniz Maliye - Bütçe Karma Komisyonu
nun bir üyesi olduğum halde bu zam tasarısına 
muhalif kalmış ve muhalefet şerhi vermiş bulun
maktayım. 

Mâruzâtıma geçmeden önce şu gerçeği açıkça 
ifade edeyim ki, memurların maaş ve ücretleri 
düşüktür ve bu durum 10 yıllık enflâsyonist gi
dişin bir sonucudur. Şimdiye kadar yapılmış 
'dan mütaaddit zamlara rağmen maaşların fiyat 
konjonktürünün çok altında kaldığı yine bir 
vakıadır. Bu itibarla uzun zamandan beri hayat 
pahalılığının yükünü taşıyan ve geçini sıkıntısı 
çeken memurlarımızı bu güç hayat şartlarından 
kurtaracak âcil ve radikal bir hal tarzını yerin
de ve zaruri göreni erindenim. 

Ancak Sayın Maliye Bakanımızın memur ma
aşlarına zammı derpiş eden ve 1961 yılında % 20 
ve 1962 yılında da % 15 ilâvesiyle getirmekte 
olduğu % 35 zam tasarısının bu hayati meseleyi 
gereken Ölçüde halletmekten uzak olduğuna ve 
ve bu şekildeki zammın memurlarımızın geçim 
seviyelerinde ve hayat standartlarında önemli bir 
değişiklik ve ferahlık yaratmıyacağma kaani'im. 

Sayın arkadaşlar; 27 Mayıs devrimi;, memle
kete yeni bir ideal ve ruh getirmiş; memleket 
dâva ve meselelerinin fedakârlık ve çok çalış
makla halledilebileceği zihniyetini yerleştirmiş
tir. Hiç şüphesiz fedakâr ve aydın memurlarımız 
bu güzel zihniyetin öncüleridir. 27 Mayıs İnkılâ
bında milletçe tamtakır olduğu anlaşılan Hazine
ye, en başta memurlarımız olduğu halde, bütün 
vatandaşlar katılmış ve mânevi değeri büyük olan 
alyansları herkes seve seve ve memnuniyetle boş 
Hazineye bağışlamıştır. 250 milyon liralık Hür
riyet Tahvilleri de aynı amaçla vatandaşlar ta
rafından kısa zamanda satmalmmıştır. Asîl ve 
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fedakâr memurlarımızın memleketin bu dar ve 

I sıkışık malî panaroması muvacehesinde maaşlarına 
zam yapılmasını esasen beklemediklerini ve hattâ 
düşünmemiş olduklarını söylemek sadece hakikati 
ifade etmek olur. Bir yandan vergilerin nispet-

j leri oldukça yükseltilirken ve yeni yeni vergiler 
ihdas edilerek vatandaşlara mükellefiyetler yük
lenirken aynı zamanda memur maaşlarına zam 
yoluna gidilmesi halkın aksi yorumunu mucib-
olacaktır. 

Zamların piyasaya inikas edeceği ve ekonomi
mize menfi tesir yapacağı kanısındayım. 27 Ma
yıs devrimi ile sağlam ve müstakar bir ekonomi
ye kavuşmak için alman müspet tedbirler cümle
sinden olan; kredileri durdurmak, faiz hadlerini 
yükseltmek, pancar primlerini indirmek, şeker ve 
Sümerbank mamullerinin fiyatlarını ucuzlatmak, 
artırılması icabeden buğday fiyatlarını artırma
mak, Devletin pek zaruri olmıyan masraflarını 
kısmak ve rasyonel bir tasarruf politikasına yö
nelmek, piyasada istikrar yaratmış ve enflâsyo-
nist gidişi durdurmuştur. Ekonomimizde istikrar 
ve ferahlık başladığı bir zamanda zamma gitmek 
yeni fiyat ayarlamalarına yol açacak ve enflâsyon 
tehlikesini artıracaktır. Sayın Maliye Vekilimi
zin iddialarına rağmen zammın piyasadaki menfi 
tesirleri ve inikasları şimdiden belirmiştir. İkti
sadî oluş mücerret sözlerle veçhe değiştirmez. 
Ayrıca bu zam ümidedildiği gibi piyasadaki dur
gunluğu izaleye ve mala karşı talebi canlandır
maya mahiyeti ve derecesi itibariyle de kâfi gel-
miyecektir. 

Bu zam. tasarısının önemli bir mahzuru da hiç 
şüphesiz memurlar arasında tefrika müsaidol-
masıdır. Zira belediye, özel idare ve İktisadî Dev
let Teşekkülleri memurlarının çok büyük bir kıs
mı maalesef bu zammın dışında bırakılmıştır. 
Kaldı ki, zamdan daha ziyade, dolgun maaşlı; 
temsil ödeneği, ek görev tazminatı, teftiş harcı
rahları gibi adlar altında esasen munzam ücret
ler almakta olan yüksek maaşlı, yüksek memur
lar istifade edecektir. ' 

I Sayın Maliye Bakanımız Karma Komisyon
daki konuşmasında 160 bin memurun 140 bine 
yakın olan büyük çoğunluğunun maaş vasatisinin 

I 400 lira olduğunu belirtmiş olmasına nazaran 400 
I lira maaş alan ve çok büyük ekseriyeti teşkil eden 
I küçük memurların maaşlarına bu zam tasarısı an-
I eak 60 - 70 liralık bir fark ve fazlalık getirmek-
| tedir. Bugünkü müsellem hayat pahalılığı karşı-
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sında bu 60 - 70 liranın büyük memur kütlesini 
geçim sıkıntısından kurtar amıyaeağı izahtan va
restedir, Nasıl ki, şimdiye kadar yapılmış olan 
zamlar, pahalılığın hayat şartlarında husule ge
tirdiği büyük tahribatı tamir edememişse bu zam 
tasarısı da bu nıesclyi halledemiyeeektir. 

Şahsî müşahedeme istinaden arz edeyim ki, ta
sar' bu hali ve sekli ile memurlarımızı da memnun 
etmemektedir ve etmiyecektir. 

Bu takdirde memurların durumlarını esasın
dan halletmek için yeni bir maaş sistemine git
mekten başka çare yoktur. Meselâ Batı memleket
lerinde olduğu gibi memurun asgari geçim sevi
yelinin bir baza. bağlanması ve bu esas bazın fi
yat konjonktürünü takibetmesi dâvada başarı Bağ
lıyacaktır. Esasen hazırlanmak üzere ele alındı
ğını zannettiğim Personel Kanununun bu esasları 
müeddi olarak en kısa zamanda ve müstaceliyetle 
meydana getirilmesine mâni olacak bir cihet ol
masa gerektir. 

Samimiyeti e arz edeyim ki, büyük ve açık 
hüsnüniyetine rağmen Sayın Maliye Bakanımız 
hu zam tasarısı ile 1961 yılı bütçesiyle memur
larımıza sadece çam sakızı çoban armağanı kabi
linden bir yardım yapabilmektedir. 

Böylece zamdan, beklenen gaye tahakkuk et
memekte ve yine Sayın Maliye Bakanımızın Kar-
m» Komisyondaki beyanından, bu zam tasarısı
nın. malî mmtesimn 1961 yılında, 420 milyon ve 
1962 yılında da 700 küsur milyon lira olduğu an
laşılmaktadır. Oaye ve netice arasındaki bariz 
orantı bendenizi bu zam tasarımına muhalif ol
maya sevk etmiştir. Hürmetlerimle... 

BAŞKAN '— Olan Hüseyin. 
OT AN HÜSEYİN — Tok muhterem arkadaş

larını, memur ve ücretlilerin ve bu arada dnl, ye
tim ve emeklilerin maaşlarına zam kanunlarını 
huzurunuza getb-en TTükümetin dayandığı mucip 
sebeplerin tahlilini yapmak istiyorum. Memurla
rımızın geçim durumlarım. Devletin iktisadî po
litikasına bugün ve istikbal için ne gibi tesirler 
yapabileceğini 'vali,-; t bir görüşle ve vakaları kıy
metlendirerek izaha çalışacağım. 

Senelerden beri, geçmiş bütün hükümetlerin 
iktisadî politikalarına hâkim olan zihniyet, denk 
bir bütçe içerisinde fiyatları olduğu seviyede tut
mak ve bir istikrar kurmak olmuş; bunu gerçek
leştirmek için bâzı kararlar alınmış, eşyanın ta
biatına. aykırı da olsa hattâ antidemokratik ve in-
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j san haklarına karşı da olsa, Millî Korunma Ka

nunu gibi kanunlar çıkarılmış ve tatbik edilmişler-
. dir. Bundan evvelki Polis Kanunu ile bir türlü 

gayesine ulaşamayan fiyat politikası 27 Mayıs 
İnkılâbından sonra Millî Korunma Kanununun 
kalkması ile istikrar bulmuş hattâ bunaltıcı Yaz 
sıcağında esen bir meltem gibi vatan sınırları bo
yunca millete bir serinlik vermiştir. 

ihtilâller dünya tarihinde piyasalarda paha
lılık yaratmış ve para kıymetlerini düşürmüştür. 
Bu bir vakıadır. 

ihtilâlden sonra, tarihi tetkik edersek, ihtilâl 
olan memleketlerin paraları kıymetlerini'kaybet
miş, altın yükselmiş, dolar fiyatları şiddetle fır
lamıştır. Halbuki 27 Mayıs ihtilâlinden sonra biz
de bunun aksini görüyoruz. Bugüne kadar müte
madiyen yükselme peşinde olan ve birbiriyle ya
rış halinde altın ve dolar fiyatları, paranın kıy
met kazanmasından sonra düşmeye başlamıştır. 
Bunun sebepleri, içtimaî hayatta, ihtilâle, bu in
kılâba karşı Türk milletinin ve onun peşi sıra ci
hanın duyduğu emniyettir, itimattır. İhtilâllerde, 
içtimaî hayatta psikolojik bir panik olur. Halbu
ki 27 Mayıs ihtilâlinin vasfı mümeyyizi şudur ki, 
Türkiye'de, bir panik değil, aksine bir emniyet ve 

i bir itimat hâkim olmuştur. Arz ettiğim gibi, bu-
j na muvazi olarak cihan bizim* bu ihtilâli, (Be

yaz İhtilâl) diye kaydetmiş ve milletle beraber 
olduğunun o anda damgasını vurmuştur. 27 Ma
yıstan sonra psikolojik bir panik yerine hemen 
bunu takibeden günlerde ve aylarda İhtilâl Hü
kümetinin çıkarmış olduğu, az değil, 250 milyon 
liralık Hürriyet Tahvilleri kısa zamanda satış te
min etmiştir. Bu, bu rejime karşı, bu rejimi ku
ranlara karşı ve geleceğe karsı Türk milletinin 
itimat ve emniyet hislerinin bir ifadesi olmuştur. 
Dünyada hiçbir ihtilâle nasibolmıyan bir emniyet 
bir itimat havası içinde istikrar bulan fiyat po
litikası, Hükümetin de çok yerinde kararları ile, 
müstakar bir vaziyete girmiştir. Hattâ fiyatlarda 

J düşmeler göze çarpar bir vaziyete gelmiştir. Bu 
! meyanda Hükümetin almış olduğu kararlar ara

sında şeker fiyatlarının indirilmesi, Sümerbank 
mamullerinin fiyatlarının indirilmiş bulunması, 
geçen gün de arz ettiğim gibi, ilâç fiyatlarının 
2/3 nispetinde indirilmiş bulunması fiyat politi
kası konusunda, Hükümet kararlarının çok ye
rinde olduğunu, isabetli olduğunu millete ispat 

| eden deliller olmuştur. 
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Aziz arkadaşlarım, fiyat politikasının ve 

müstekar fiyatın, fiyat inişleri aşikâr olarak 
memurlar lehine bir çığır açmıştır. Bu devre
de menrar maaşlarının zam tasarıları yardım
dan başka bir mâna taşımaktadır. Umumî ik
tisadî durumumuzda bir durgunluk bulunduğu 
inkârı kabil olmıyan bir hakikattir. Bu 4 Ağus
tos karariyle başlamış ve bugüne kadar devam 
etmiş olan bir realitedir. Bu tasarılar memur
lara, ücretlilere, dul ve yetimlere, müteka
itlere, yapılan zam tasarısı yalnız yardım için 
huzurunuza getirilmiş değildir. Bütçe Komis
yonu raporunda da :izah edildiği şekilde, huzu
runuza bir iktisadî doktirinin tatbikatı olarak 
bu durgunluğu elemek düşüncesiyle getirilmiş 
bir tasarıdır. 

Komisyonun raporundan şu kısmı okuyorum. 
(Bugünkü piyasa durgunluğunu ancak fiilî ta
lebi canlandırmak ve yatırımları tahrik etmek 
suretiyle gidermek kabil olabilir. Mümasil va
ziyetlerde hükümetlerin piyasa faaliyetini hız
landırmak ve iş hacmini genişletmek üzere baş
vurabileceğimiz mütaaddit tedbirler vardır ve 
bu tedbirler arasında Hükümetin tatbik etmiş 
olduğu ve Hükümetin bu teklifine uyarak Büt
çe Komisyonu da bu tasarıları kabul etmiş ol
du. Hakikat şudur ki, iştira kudretinin gö^ 
rüşünü değiştirerek bir kısmının müstehlik 
kütlesine, diğerlerinin aleyhine olarak talebi 
genişletmek fırsat ve imkânını kazandırmak
tır. Kullanılmayan iştira gücünün bütçe meka
nizması sayesinde başka ellere intikal etmesi 
piyasaya yeni bir hareket vermeyi temin etmek
tedir. ) 

Aziz arkadaşlarım, bu demektir ki, Tür
kiye'de iştira gücünü, atalet halinde bulun
duran bir zümre mevcuttur. O da çiftçidir, 
köylüdür. Oradan kan alacağız, başka bir 
zümreye kan vereceği?;. Bunun fazla kanını, 
enjeksiyon yapmak suretiyle başka bir zümre
ye vereceğiz ve onun durgun iktisadî faaliyeti
ni canlandıracağız. Ama her enjeksiyon ame
liyesinde olduğu gibi bu enjeksiyonun da her. 
hangi bir ihtilâta yol açabileceğini de hesaba 
katmak lâzımdır. Çünkü, her tedavinin do
zunu tâyin etmek çok mühim ve kiritik bir va
ziyettir. - .Doktorun tedavisi muvaffak olduğu 
takdirde hasta kurtarılır. Muvaffak olmadığı 
zaman hasta kaybedilir. Ama o bir şahıstır. 
Fakat. Devlet siyasetinden zarar görecek olan 
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bir şahıs birkaç şahıs değil, topyekûn koca bir 
millettir. Bunun acısını çok yekin bir tecrübe 
ile görmüş bulunuyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi bendeniz, rapor
da esbabı mucibe olarak alman bu kullanıLnı-
yan ve bütçe mekanizması ile onlardan alınıp 
başka ellere intikal ettirilecek iştira gücünün 
sahipleri olan insanların durumlarını tahlil et
mek istiyorum. Bu iştira gücü sahipleri killi
ler arkadaşlar? 

Bunlar ziraatle meşgul olan büyük bir küt
lenin. % 85 i zürra olan çiftçi köylüdür. Bun
ların vaziyeti erini çalışma] ariyle mukayese et
memek lâzımdır. Yerinde alınmış bir kararla 
buğday fiyatları înkılâp Hükümetlerinden son
ra dondurulmuş köylü sınıfıdır. Pancar fiyat
ları beş kuruş indirmiş olan çiftçi sınıfıdır. Zi
raat Bankasına borçlarını vererniyen, Maliye 
Bakanlığından şahsan vadaldığımız. 180 mil
yon borçları tecil edilmiş olan köylü ve çiftçi 
sınıfıdır. 

Aziz arkadaşlarım, bir şeker fabrikasının 
bulunduğu yerden gelen arkadaşınız olarak ifa
de ecleğim ki, şeker fabrikasında kampanya 
başladığı zaman bin kişi alınacağı ilân edilir. 
Sizleri şerefimle temin ederim ki, bin işçi ye
rine orada iş bulmak için on bin kişi müraca
at ediyor. 

Gazeteler her gün yazıyorlar, Çalışma Ba
kanımız teyidecliyor, köyden şehre akın var 
diyor. Bunun sebep ve illeti nedir arkadaşlar? 
Sebep ve illeti, köy iktisadî vaziyeti bozulmuş
tur da ondan, köyde geçim vaziyetleri bozul
muştur da ondan. 

Bu arada arkadaşlar vergilere bir zam 1 aşa
risi gelmiştir. Bu zam tasarısı bilhassa Arazi 
Vergileri dokuz misli bir zamla muazzam şekil
de çiftçiyi müşkül vaziyete düşürmüştür. Zi
raî Gelir Vergisi tatbikatından bahsetmiyorum. 
15 bin rakamını dar olmasına rağmen, kıstas 
olarak almıyorum. Çünkü doğrudan doğruya 
bu. mevzu ile ilgili olan küçük çiftçi ve z'irraı 
mevzuübahsediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, gerek Bütçe Kanununun 
esbabı mucibesindo, gerekse huzurunuza gelen 
bu kanunların esbabı mucizesinde memurların 
ve ücretlilerin durumları, artan hayat pahalılı
ğına ve,geçim endekslerine göre mukayese edi
liyor, bu hususta yapılan ayarlamalar mukaye
se ediliyor. Bu memurlara zam hususunda hak 
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verdirecek bir esbabı mucibedir. Fakat, geçim 
endekslerine göre fiyatlar 12 misli arttığı hal
de maaş ve ücretlere zaman zaman yapılan zam 
ancak 3 ilâ 4 misli olmuştur. O da, «Barem de
recelerine tâbi olarak» denilmektedir. Doğru
dur, hakikatin ta kendisidir. Fakat diğerleri 
lehme üzerine yük tahmil edilen yukarda du
rumlarını arz etmeye çalıştığım çiftçinin, bu 
durum karşısında - artan fiyat ve geçim endeks
leri karşısında - buna ayak uydurması ne dere
cededir, bunu da tahlil etmek lâzımdır. Çiftçi 
havadan geçinmij^or, o da geçim endekslerine 
tâbidir. Çiftçi buğday satar. Pancar ve çok mah
dut yerlerde pamuk, tütün, incir ve üzüm gibi 
zürraın işi addedilen bir iki mahsulün dışında 
çiftçinin kısmı âzami 'buğday, arpa gibi hubu
bat ekip biçen ve satan kimselerdir. 1950 den 
1960 a, kadar, zürraın buğdaydan elde ettiği 
kazanç, 1950 de 28,5 kuruş iken bugün 50 ku
ruştur. 1950 de 5 kuruş olan pancar bugün S 
kuruştur. Diğer taraftan zürraın giydiği eşya
sından tuzuna, kalayına kadar her şeyin fiyatı 
artmış, ayağına giydiği lâstik ise bilhassa şe
hirden köylüye pahalı intikal etmiştir. Bu vaiz-
yet karşısında şunu arz edeyim ki, çiftçinin 
Arazi Vergisi ise dokuz ,on misli zam görmüş
tür. 

Bir yandan piyasadaki iktisadî durgunluğu, 
giderecek şekilde ele alman bu tedbir, bir çeşit 
kan verme hâdisesi olarak iktisadî doktorin 
şeklinde ortaya konuyor. 

Aziz arkadaşlarım, bu zamları yapabilmek 
için Maliye Bakanlığı gelir kaynaklarını vası
tasız vergi zamları ile takviye etti. 1961 bütçe
mizde, Bütçe Komisyonu, raporundaki samimî 
uyarışı da 'bizzat Maliye Bakanının dikkate al
masını istirham edeceğim. Arz ettiğim gibi, te
davilerin bir de aksülamelini hesaba katmak 
lâzımdır. Gelirlerin mevcutları, yeni vergilere 
tâbi tutulması veya yürürlükteki vergilere zam 
yapılması umumiyetle hasılat kaynağını bir 
miktar düşürür. Meselâ, bir vergiye % 20 nis
petinde zam yapılması, hasılatın da muhakkak 

•surette aynı nispette yükselmesini temin ede
mez. Bu yıl bütçesinde doğrudan doğruya mü
kellefin p.atrmıuvanı ve bu patrİmmvanı besli-
yen gelir kaynakları üzerinde yeni zamlar üst- j 
üste binmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, bütün 'bunların hepsi 
açıkça gösteriyor ki, 1961 bütçesinin vasıtasız | 
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I vergilerine doğrudan doğruya ve üstüste yap-
I iniş olduğu bu şekildeki zamların belki ve muh-
I temelen kötü bir neticeye varacak bir ihtimali 

ortaya koymaktadır. Buna rağmen ve bütün he-
I saplarımızı buna istinadettirmek suretiyle böyle 

bir zamma gitmemizin iktisadî bakımdan hatalı 
olduğu Bütçe Komisyonu raporunda da belir
tilmiş bulunmaktadır. 

Arz ettiğim gibi, memurları ücretlileri tat
min bakımından olmaktan ziyade durgunluğu 
giderecek bir enjeksiyon olduğu söylenen bu 
zammın, aksi neticeler de tevlidedebileceği; fi
yatları yükseltebileceği ve pahalılığa yol aça
cağı gene Bütçe Komisyonu raporunda samimi
yetle belirtilmektedir. 1961 Ibütçesinin zor ikti
sadî problemlerle karşıkarşıya olduğunda şüp
he yoktur. Hesaba katılması lâzımgelen asıl 
problem bugün piyasa durumu değil, birikmiş 
mal stokunun birdenbire piyasaya sürülmesi ha
linde meydana gelecek durumdur. 

BAŞKAN — Sayın Otan, 20 dakikalık söz 
istemiştiniz. Müddetiniz biteli çok oldu. 

OTAN HÜSEYİN — Bitiyor, efendim. 
Efendim, durgunluğu müzminleştiren psiko

lojik faktör ortadan kaybolduğu, birikmiş ihti-
| ya elan n tazyiki müstehliki harekete getirdiği, iş

tira kuvveti tek taraflı meydana çıktığı, istihlâk 
temayülü canlandığı takdirde bir taraftan vatan
daşların harcamaları, diğer taraftan hususi sek
törün davranışı neticesi fiilî durgunluğun ânı su-

j rette genişlemesini dikkate almak lâzımdır. Böyle 
bir durum belirdiği takdirde 27 Mayıstan sonra 
istikrar kazanmış olan fiyatlar yeniden harekete 
başlıyabilir. 

Aziz arkadaşlar, arz ettiğim tedavinin iki kes
kin tarafı Bütçe Komisyonu raporunda gayet sa-

I mimî ve vazıh bir şekilde gösterilmiş bulunmak
tadır. Bunların yardımına koşmak için Millî Bir
lik Hükümeti ve Maliye Bakanının gayretli, 
azimli çalışmasiyle memur maaşlarının zam me
selesi, ile onlara verilen maaşlar âni pahalılığa se-
bebolacağmdan bu cihetin el« alınması, aksi halde 
ve aynı zamanda diğer bir kütleye, geniş Türk 
milletine aksedişinin de hesabını görmek lâzımdır. 
Yıllardan beri ıstırabını çektiğimiz enflâsyon ve 
pahalılık hastalığının en kısa bir zamanda, bir 
ihtimal dahi olsa, bütçe raporu ile tevsik edildiği 
şekilde, Türk Cemiyeti içinde yeniden bir hasta
lığı belirtmeye imkân verecek tasarı halinde hu
zurunuza getirilmesini ben yersiz addediyorum, 

- 3 4 5 -
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Dâva, memur maaşlarına zam ise, işaret ettiğim 1 
gibi, hakikaten biraz sabırlı olarak ve azmederek I 
Personel Kanunu ile bizim bu işi kökünden hal- I 
letmek ve maksadı bu suretle temin etmek daha I 
iyi bir hareket olur kanaatindeyim. Hepinize hür- I 
metlerimi sunarım. I 

BAŞKAN — Evvelce açık oya sunulmuş olan I 
tasarıya oy vermiyen arkadaşlar varsa, lütfen oy- I 
larını versinler. I 

Sayın Ziya Müezzimoğlu (Yok sesleri) I 

Sayın Zeki Baltacı. I 
BALTACIOĞLU ZEKİ — Muhterem arka

daşlarım, müzakere mevzuumuz olan maaş ve üc- I 
retlere zam meselesinin iki ana veçhesi vardır. I 
Bunlardan biri, zammın mevzuu olan memur ve I 
ücretlilerin durumu ve bu durumları muvacehe- I 
sinde bunların zamma müstahak olup olmadıkları I 
keyfiyetidir. İkincisi ise yapılacak zammın sosyal 
ve iktisadî neticeleridir. I 

Mevzuun birinci veçhesinin gerek sebepleri- I 
ilin gerekse neticelerinin tesbitinde ve bu netice
ler üzerindeki görüşlerde tahmin ederim ki, bü
tün arkadaşlarımız ittifak halindedirler. Filhaki
ka bugün, maaş ve ücretlerin son 10 yıllık enflâs-
yonist politika neticesinde iştira gücünden çok 
kayıplar verdiği ve yapılmış olan zamların bu 
kayıpları hiçbir suretle karşılamadığı hususun
daki görüşe, iştirak etmemek mümkün değildir. 

Buna mukabil zamların sosyal ve iktisadî ne
ticeleri ve beklenilen gayeyi verip vermedikleri I 
noktasından mevzuun müzakeresi neticesinde de
ğişik fikirler ileri sürmek kabildir. Benden evvel 
konuşan muhtelif arkadaşlarımız zammın iktisadî 
neticeleri ve bugünkü para ve piyasanın durumu 
itibariyle fiyat artışlarına âmil olması üzerinde 
durdular. Bendemiz zamların daha ziyade mem
leketimizin sosyal bünyesi itibariyle ne gibi neti
celer vereceği mevzuu üzerinde düşündüm ve bu 
mevzu üzerindeki fikirlerimi arz etmek isterim. 

Bu mevzudaki fikirleri şöylece hulâsa etmek 
mümkündür : Önce nazarlarımızı 27 Mayıstan 
önceki devreye çevirmemiz, o devredeki sosyal 
bünyemizde mevcut arızalara, rahatsızlıklara dik
katle bakmamız ieabeder. Bu devrede sosyal bün
yemizin çok valhîm rahatsızlıkları olduğu malûm
dur. Esasen bu rahatsızlıklar ihtilâli meşru kılan 
sebeplerdir. Ben mevzuumuzla alâkalı olan bir 
rahatsızlık üzerinde durmak istiyorum. 

Bu rahatsızîak, sosyal bünyemizi taShribetmiş. j 
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hattâ Devlet ve Hükümet otoritesini dahi zedele
miş idi. 

Düşük iktidarın memur - halk tefrikası yara
tan sakîm politika ve propagandası sosyal bünye
mizde büyük tahribat yapmıştır. Devamlı olarak 
memur ve ücretliler dışındaki zümreler nezdinde 
sakıt D. P. iktidarının( kendisinden ev.velki ikti
darın aksine olarak) memur ve ücretlileri değil 
köylü ve işçiyi tuttuğu mevzuu işlenmiştir. Mü
temadiyen bu propaganda üzerinde işliyen sakıt 
iktidar, neticede- bizzat kendi propagandasının te
sirleri altında kalmış. Memuru ocak ve bucak 

'başkanlarının keyfine göre şuraya buraya nakle-
dilebilen bir insan haline ıgetirmiş, . takibettiği 
enflâsyonist politika neticesi olarak, onları büyük 
bir maddî sıkıntı içine atmıştır. Bu maddî sıkın
tılar altında olan memur, daha çok mânevi şart
lar sebebiyle şevkini kaybetmişti. Yine bu politi
ka neticesi olarak memurla vatandaş münasebeti
ne taallûk eden millî bünye esaslı surette arızalı 
bir duruma girmiş bulunuyordu. 

İnkılâptan sonra, bu bünyenin rahatsızlığı. 
mânevi şartlar bakımından tedavi edilmiştir İn
şallah bir daha bu ağır mânevi şartlar tekrar gel-
miyecektir. 

Buna mukabil, memleketimizin iktisadî bün
yesinde vukubulan büyük çöküntünün tedavisi 
için millet fertlerine yeni yeni fedakârlıkların 
tahmil edilmesi lâzımgelmiştir. Bu lâzime bun
dan sonra da devam edecektir. (Kemer sıkma) 
denilen ıslah politikasına milletin , tamamının 
inanması şartı ile bu dâvada çok daha çabuk mu
vaffak olunabilir. Milletimizin tarihinde 27 Mayıs 
sabahı karşılaşılan vahîm durumdan daha yok 
vahim durumlar, buhranlar görülmüştür. Ancak 
o zamanların idarecileri de bugünküler gibi mil
let fertlerinin fedakârlıklarına, vatanseverlikle
rine güvenmişler, onlar da vatandaştan her türlü 
fedakârlığı istiyerek kısa zamanda memleketteki 
buhranları tedavi etmişlerdir. Bulgun biz büyük 
milletimizden karşılaştığımız vahîm iktisadî çö
küntünün bir an evvel tedavisi için birtakım fe
dakârlıklar istemekteyiz. Bunların lüzumuna mil
letimizi de ikna edebildiğimiz takdirde, bu feda
kârlığa güle güle, seve seve katlanır, nitekim kat
lanmıştır. ^ 

27 Mayıstan sonra kendiliğinden Hazineye 
yardıma koşan vatandaş, pek kısa zamanda hayli 
meblâğı ihtiva eden hürriyet tahvilini sat ma lan 
vatandaş, ayın nılh haleti içindedir. 
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Ancak, gerek 1961 bütçesinde görülen man- I 

zara ve gerekse huzurunuza getirilmiş bulunan 
subay ve memur ve ücretliler maaşlarına zam ta
sarısı, bu fedakârlığın lüzumuna, ikna yolunda
ki gayretleri zedeliyecek mahiyettedir. Bunun ne
ticesi olarak, vatandaşın- fedakârlık yapılması lâ-
zımıgeldiği hususundaki kanaati de münselilboJa-
bilir. I 

. Manzara şudur : Memleketin iktisadî çökün
tüsünü bir an evvel tedavi edelbilmek için vergi 
ziraî sektöre de teşmil edilmiştir. Bir adaletsizli
ğin telâfisi esbabı mucibesiyle bile olsa Bina ve 
Arazi vergileri 10 misli bir nispette artırılmış
tır. Gelir Vergisine yeni yeni zamlar yapılmış
tır. i l ve köy yollarına ayrılmış olan tahsisat 
(Bina ve Arazi vergilerine yapılan zamlardan 
hususi idarelerin istifade edeceği) esbabı muci-
hesi ile kısılmıştır. Köylünün Şeker Şirketinden 
pancar alacakları birçok defalar ifade edildiği 
üsere tamamen ödenememektedir. Buğday fi
yatları, şimdiye 'kadar alışılmış olan tatbikatın 
aksine, dondurulmuştur. Burada alınmış olan 
tedbirleri uzun boylu belirtmek suretiyle vak
tinizi işgal etmiyeyim. Arz 'ettiğim gibi milleti 
tedbirlerin lüzumuna inandırdığımız takdirde, 
belki de bundan daha fazla fedakârlığı seve I 
seve yapmaya hazırdır. Ama görülüyor ki, bir 
taraftan hakikaten iştira gücü olup olmadığı 
meçhul olan demokrat parti iktidarı devrinde 
yapılan bütün propagandalara rağmen, eski de
virden bir adım dahi ileri» gitmemiş olan ve 
hâlâ Ortaçağ devrini yaşıyan Türk köylüsüne 
yeni yeni külfetler eklenirken; bir taraftan'me-
nıur maaşlarına küçük de olsa zam yapılmakta
dır. Bu büyük kütle cehalet ve karanlık içinde
dir. Bu sebeple, bütçeye millî eğitim seferberliği 
için büyük tahsisat konulmuştur. Karanlıklar 
içinde olan bu kütlenin ikna edilmesi zordur. 
Onların gözlerine hitabetmek lâzımdır. 

Kanaatleri şudur : Milletçe fedakârlıklar 
yapılırken, bir taraftan da esasen onlar için 
müreffeli durumda olan memur ve ücretlileri 
maaş ve ücretlerine zam yapılıyor. Köylü şöyle 
düşünüyor. Bana tahmil edilen külfetler yalnız 
ve yalnız refah içinde bulunması lâzımgelen 
memurun maaşını artırmak içindir. Bunun ne
ticesi olarak bütün iktisat kanunları bir tarafa; 
vatandaş kendisine yapılan vergi zammı (kar
şısında müstehlik durumunda .bulduğu memur) 
maaşlarına inikas ettirmek arzusuna kapılır. i 
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Sayın Maliye Bakanı gerek komisyonda, ge

rekse Yüksek huzurunuzda memur maaşlarına 
yapılan zam neticesi iktisat ' kanunlarına gö
re fiyatlarda mühim bir artma olmıyacağmı 
söylediler. Kanaatimce memleketin bünyesinde
ki allerjiyi hesalba katmamışlar. Ben öyle zan
nediyorum ki, henüz tedavi edilmemiş olan bu 
allerji' dolayısiyle fiyatlarda bir artış husule ge
lecektir ve bugünden gelmiştir de. Binnetiee 
memur maaşlarına yapılacak zamdan, bütün 
arzumuza rağmen yine bu zümre ibir şey istifade 
etmiyecektir. 

Ayrıca bundan ikinci bir netice daha hâsıl 
olacaktır. Alınan tedbirlere karşı belki de bir 
pasif mukavemet hissi doğacaktır. Bunun neti
cesi olarak vergi tahsillerinde düşüklüklerin 
olması, bütçenin açıkla kapanması da kanaatim^ 
ce mümkündür ve muhtemeldir. 

•Sözlerimi bitirirken, Sayın Maliye Bakanı-
mızîdan ve alâkalı olması itibariyle Sanayi Baka
nımızdan bir sual sormak isterim: Memur ve 
ücretlilere zam yapıldıktan sonra, işçi ücretle
rine de bir zam yapılacak mıdır? Bugünden he
pimizin masalarına işçilerin çoğunun 168 - 300 
lira ücret aldıkları yolunda • istatistikler dağıtıl
mıştır. Bunlar, o zümrenin de zam talebinde bu* 
lunduğunun delilidir. Sayın ,Sanayi Bakanı-. 
mızı, «Böyle bir maaş ve ücret zammı mevzuu-
bahsolduğu takdirde işçi ücretlerine asgari 
zam yapmak mecburiyetinde kalacağız ve bu 
zammı iktisadî Devlet Teşekküllerinin mamulle
rine inikas ettireceğiz.» demişlerdi. Halen bu 
kanaatlerini muhafaza edip etmediklerini lütfen 
burada açıklasınlar. 

ıSayın Maliye Bakanından ikinci bir ricam 
var: Bu zammın İktisadî Devlet Teşekküllerine 
tahmil edeceği külfet nedir? Bu külfet bunların 
kaldırabilecekleri vüsatte midir?, Yoksa bu teşek
küller bu külfeti nereden karşılıyacaklardır? 

Yine Sayın Maliye Bakanımızdan rica ediyo
rum; bu zamlardan sonra hususi, idarelerin ve 
ve belediyelerin memur ve ücretlilerinin maaşla
rına yapılacak zammı karşılıyacak kaynakları 
var mıdır? 

İBütün bu suallerimin cevaplarını istirham 
ediyorum. Arz ettiğim hususlar muvacehesinde, 
ben şahsan »yapılan zamların, memurun duru
munda ve bilhassa onun refahında biraz iler
leme, iştira gücünde birae daha yükselmeyi ta
zammum eden gayenin tahakkuk edeceğine inan-
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' anıyorum. Bu sebeple bu kanun tasarısının, aley-
hindeyim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Efendim, biraz evvel açık oya 

arz ettiğimiz kanun tasarısı için oylarını 'kullan-
mıyan arkadaşlarımız varsa, nisabın tahaşşüdü 
için tekrar rica ediyorum, oylarınü kullansınlar. 

iSayın Halil Akyavaş, buyurun efendim, 
AKYAVAŞ HALÎL — Muhterem arkadaşlar; 
Yüksek Meclisiniz çok önemli bir kanun ta

sarısını müzakere etmektedir. Yıllardan beri ge
çim sıkıntısı çeken memurlarımızın durumlarını 
biraz olsun düzeltmek maksadiyle kıymetli Ma
liye Vekilimiz bir kanun teklifi getirmiştir. Hü
kümete ne kadar teşekkür etsek azdır. 

Ancak gönül isterdi ki, maaşlara yapılacak 
olan bu zam daha çok küçük memurlara olsun. 
Memleketimizde 300 - 500 lira arasında aylık 
alan pek çok memur vardır. Esas sıkıntıyı da 
onlar çekmektedirler. 

300 lira aylık alan memurun durumunu dü
şünelim: 150 lira kira verirse kalan 150 lira ile 
geçinebilir mi? 

Zammın, yüzde.nispetinde yapılıması esas bek
lenen gayeyi sağlamıyor. Maaşı 20 lira olan me
mur 47 lira zam görüyor ve esas sıkıntıyı da o 
çekiyor, öbür tarafta 150 lira aylık alan ve bu
gün halinden şikâyet etmiyen ise 240 lira fazla 
alacaktır. Bu ölçü doğru değil. 

Tevziat şöyle olmalıydı: Maaş tutarı ne olursa 
.-olsun'muayyen, bir miktar zam yapılmalı idi. 

Bâzı muhterem Üye arkadaşlar zammın aley
hinde bulunuyorlar. Sebebolarak da esnafın 
fiyatları yükselteceğini, bu suretle memlekette 
bir pahalılık doğacağını tahmin ediyorlar. Hal
buki şahsan bu fikirde değilim. Şayet esnafta key
fî olarak fiyat yükseltme kabiliyeti varsa onu 
nasıl olsa yapa?. Maaşların artmasını falan bek
lemez. Hem bu fikir bizim için bir umacı olma
malı. Şayet esnaf fiyatları keyfî olarak yüksel-
tebiliyorsa ve bizler de Hükümet olarak buna mâ
ni olamıyorsak esnafı bu cesaretinden dolayı te"b-
rik etmeli. Biz Mecliste btı endişeyi belirtirsek 
bunu duyan esnaf haklı olarak böbürlenecektir : 
Benden Meclis bile çekiniyor diye. Serçe var diye 
darı eknıemezlik yapnııyalım. 

Muhterem arkadaşlar; aylardan beri memur
lara zam yapılacak diye gezeteler yazılar yazdı, 
cetveller yayınladı. Memurlar da bir Marttan iti
baren maaşlarımız'artacak diye sevindiler ve ona 
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I göre hazırlandılar. Biz bu tasarıyı kabul etmez

sek binlerce ailenin ümidini kıracağız. Esnaflar 
bile alışveriş yapmak ve aylardan beri birik-
miş* alacaklarını tahsil etmek imkânını bulacak
ları için-sevineceklerdir. 

Bu teklifi kabul edelim ve daha çok küçük 
maaşlı memurlara zam yapalım. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Rauf inan. 
ÎNAN RAUF — Sayın arkadaşlarım; bu geç 

•saatlerde ve yorulmuş-olmanıza rağmen sizlere bu 
konu üzerinde sızlanmak belki biraz hatalı olsa 
bile bir memleketin kaderinde dönüm noktalan 
olan kanunlar için önemli konular için susmak 
da elimden gelmiyor ve bu, vicdanımın sesine 
mukavemet etmek gibi olacaktır. Bu sebeple özür 
dileyerek huzurunuza çıkıyorum. 

Kendi kendime, yapılan bu zam tasarısını mü
talâa ederken aklıma sihir devrinde yaşıyan in
sanları kolayca hapsetmek için kullanılan bir ted
bir geldi. Bizde Hakkâri dağlarında eski devir
den kalma taşlar üzerindeki resimlerde bile var
dır. Bu şu idi : 

Bir insanın etrafına bir daire çizilirse, o in
san bu dairenin dışına çıkamaz. Onun dairenin 
içinden çıkabilmesi için bir diğerinin elinden tu
tup çekmesi veya o daireyi silmesi lâzımdı. Ken
disi daireyi silemezdi. 

Bu bini erce, yüz binlerce yıl önceki sembol, in
sanlar hayatında daima hüküm sürmektedir, in
sanlar çok defa kapalı bir daire içinde hapsolur-
lar. Bu onların çocukluk- hayatından, aile haya
tından ve eğitim hayatından gelir. Aynı şey ik
tidarların hayatında da böyledir. Meselâ bir çiftlik 
ağasının bütün hayatı dar çember içinde çizilince, 
o hangi seviyede hangi salâhiyette olursa olsun, 
bütün işleri bu dar çerçeve içinde mütalâa eder. 

1 Bu bâzı milletlerin kaderine, bizde olduğu gibi, 
J maalesef karanlıklar da getirir. Bir iktidar da 
I böyledir, iktidarda bulunduğu müddetçe görüş-
| leri, davranışları onun çemberidir. Ya kendi ken-
|. dini millete kabul ettirir veyahut yıpranır, ik

tidar çatıda çalışan işçilere benzer; attıkları kire
mit parçalarını nereye ve kimin başına gittiğinin 
farkına varmazlar, işte böyle bir durumda ikti
darları uyandırmak, yoldan geçen insanlar du-

I rumunda olan milletin vazifesidir. Millet onları 
I uyarmaya çalışır. Meclisleri ile, muhalefetleri ile, 
j matbuatiyle, dersleri ile vo profesörleri ile bu işi 
! yapar. 
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Eğer yine uyanmazsa millet hakemlik yapar, 

.seçimlerde o zaman hükmünü verir. Yeni iktidar, 
eski iktidarın hatalarından aldığı tecrübe ile, 
yeni görüş, yeni düşünüş, yeni doğuşlarla mem
lekete yeni yeni görüşler getirir. Eğer milletin 
hükümranlığına itibar edilmezse, o zaman millet 
kendi kuvvet ve kendi karariyle iktidarı değiş
tirir. İşte ihtilâl budur. Ve bizim 10 ay evvel ya
şadığımız hayat budur. İhtilâller, mutlaka yeni 

: görüşleri, yeni düşünüşü ve kararları getirmek 
ve bu kararlarla büsbütün değişik zihniyeti mem
lekette gerçekleştirmek vazif esindedir. Hattâ bu 
zihniyete uymıyacak olan bütün teşkilâtı, bütün 
idarecileri veya zekâları değiştirmek mecburiye
tinde kalır ve böylece onlar da kendilerine yeni 
bir çember çizerler. Bu çember ya, çok geniş veya 
dar olur. İhtilâlin değeri bu çemberin genisli-
ğindedir. 

Türk ihtilâli, işte millet bütünlüğünün bir 
eseridir. Bugün işbaşında olan Hükümet, gele
cek devrelerde pek çok iktidarları hürriyete inan
dıracak ve bir takdir ve muhabbetle hem Meclisi 
ve hem de milleti kendi etrfmda görecektir. 
Bundan bir an habersiz olmamaları, bir an bu
nu unutmamaları lâzımdır. 

Yine bu sebepledir ki, ihtilâlden sonra gele
cek hükümetler (bütün teşebbüslerinde geçmiş 
devrin zihniyeti içinde hareket etmeye karar 
yerdikleri zaman çok dikkat etmeli, bunun dı
şında hareket etmeye çalışmalıdırlar. 

Memurlar geçim sıkıntısı içindedir. Ama bu 
sıkıntıyı geçmiş devrin zihniyeti ile halletmeye 
çalışmak doğru olmaz. Mutlaka başka türlü bir 
tedbir düşünmek mecburiyetindeyiz. 7244 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesine dair olan Kanunda 
yine geçmiş devrin tecrübelerinin bir devamını 
görüyoruz. Memur maaşlarına % 15-20-25.. . 
gibi bir zam düşünülmüş, bu çok defa büyük 
kütleleri memnun etmemiş, onu ıstıraptan kur-
taramamıştır. 500 liradan fazla maaş alan me
mur sayısı 140, bundan az alanların sayısı ise 
140 bin etrafmdadır. Kendilerine çare bulun
mak lâzımgelen aranırsa bu 140 binlerdir. 500 
liradan az maaş alan kütle geçim sıkıntısı için
de değil, geçim ıstırabı içindedir. Halbuki bu
gün tutulan yol, alınan tedbir bu ıstıraplı küt
lenin rahatsızlığını giderebilecek ve mahrumi
yetini karşılıyabilecek durumda değildir. 
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Sizlere bir rakam arz edeyim : 259 lira etra

fında para alan bir memur- 37 lira gibi çok az 
bir zam almış olacak. 298 lira alan memura 44 
lira zam verilecektir. Bir düşününüz ki, bu de
recede olan memur kadrosu 57 600 etrafmda-
dır. Meselâ 411 lira maaş alan bir memurun 
ganimi 55 liradır. Bu zam, onların en zaruri ih
tiyacını bîle karşılıyamıyacak, ıstıraplarını mut
lak olarak gideremiyecektir. Hattâ onların su
ratlarını astıracaktır. Çünkü, fiyatların yüksel-
miyeceğini temin eden beyanlara güvenmek, 
hele bizim nesil için biraz zordur. Bundan 18 -
19 yıl önce bu memlekette sadece Ticaret ve Ma
liye bakanları değil, Türkiye'nin büyük birçok 
tüccarları da maliyette katiyen yükselme olmı-
yacak demişlerdi. Halbuki 15 - 20 misli yüksel
me olmuştur ve millet hayal kırıklığına uğra
mıştır. Hele memurlar büsbütün... Az maaşlı 
memurlar için Personel Kanunundan bahsedi
yoruz. Fakat bunu bekliyenlerin ümit ve sabır
ları kalmamıştır. Onlar çok âcil yardım bekli
yorlar. Onları kurtarmak ve yardım elini uzat
mak şarttır. Fakat mevcut imkânlar dairesinde 
ve çıkacak kanunla bunu temin etmeye imkân 
yoktur. Bu sıkıntıları bizzat nefsinde yaşıyan 
bir insan olarak konuşuyorum. Bizim milletimiz 
ancak fedakârlık ve kahramanlıkla yaşıyabilir. 
Dünyanın başka hiçbir milletinin kaderi, bizim 
millethnizinki kadar kahramalık ve fedakârlık 
durumunu gösterir derecede değildir. Bunu kü
çük ve az maaşlı memurlardan istemek haksız
lıktır, yüksek maaşlı memurlardan bu sıkıntıya 
tahammül etmesini istemek de memleketin ka
deri bakımından bir zarurettir. Bugün bunu ya
pan insanlar vardır. Danıştaydan karar almış, 
Meclisten karar almış binlerce öğretmen var
dır ki, milyonlarca alacağını Devletten almakta 
acele etmemektedir, hattâ belki ondan da vaz
geçmeyi düşünmektedir. Altı binden fazla öğ
retmen bu sıkıntı içindedir. Fakat kendi sıkın
tılarından daha çok, az maaş alan arkadaşları
nın ıstıraplarını düşünmektedirler. (Formül. 
formül, sesleri) 

Formülümüzün bir tanesi şudur : Bunu ha
tırlatan arkadaşlara .bilhassa teşekkür ederim. 
Pîğer, büyük memurları da muhakkak mahrum 
bırakmak istemiyorsak, az maaşlı memurları 
öne almak mecburiyetindeyiz. Hiç olmazsa siy-
yaneh, eşidolarak bütün memurlara ^üzer lira 
zam yapılmalıdır. Benim muhsebe görüşüm, Ma-
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liyc Bakanı kadar değildir. 176 bin memura yü
zer liradan 210 milyon lira gilbi bir zam yapıl
ması lâzımgeliyor. Hattâ burada bâzı tasarruf
lar yapmak da mümkündür. Mümkün olmasa 
bile bu tasarrufu yüksek maaşlı memurlardan 
yapmak mümkün. 500 liradan az maaş alan 140 
bin memura en az yüzer lira zam yapmak:! lâ
zımdır.. Ancak, bunları temin ettikten sonra 
memle'kette bir sükûn başlıyabilecek, sessiz şi
kâyetler dinecektir. 

Mü'saade ederseniz esnaftan bir zatın sözle
rini .nakledeyim : Bir .hafta önce 'bir esnaftan 
şu sözleri duydum : «Memur maaşlarına zam 
yapılırsa faydası olur, biz de 3 beş kuruş kaza
nırız. Küçük memurların maaşına zam olursa 
bize de zam olur, her »halde. Fakat yüksek ma
aşlı büyük -memurların maaşına zam olursar, on
lardan bize pek bir şey gelmez, şimdiden hazır
lanan çok» dedi.-Kimdir, diye sordum. Durdu 
ve sonra ilâve etti. «Hanımları.. Hanımları lâaha 
çok evvelden bu paraların nereye gideceğini ha
zırlamışlardır» dedi. Onun için yüksek maaşlı 
memurların -geçim:, sıkıntısı ve ıstırapları yok
tur. Asıl bizim düşüneceğimiz az maaşlı memur
lardır. 

BAŞKAN — Sayın Te'kiıı Cullu, buyurun. 
. ÇULLU MEHMET TEKlN — Yüce Mecli

sin muhterem üyeleri, Bu kürsüde içmiş oldu
ğum mukaddes andı mütaakıp huzurunuza ikin
ci defa olarak çıkıyorum. Zam tasarısının üze
rinde konuşacağım. 

Sosyal adalet ruhunun memleketimizde hâ
kim olduğu şu devirde çeşitli branşlarda vazi
fe almış vatandaşları, tam mânasiyle değilse bile, 
kısmen olsun ferahlatabilmek için zam lâzım
dır. •, • 

Evet zam lâzımdır ama sadece memura de
ğil... Çok büyük bir kütlesi ıstırap içinde kıv
ranan, sürünmekle yaşamak arası bir hayat 
geçiren, zammı sadece idameyi hayat için 
arzulıyan Türk sanayi ordusunun Mehmetleri 
Fatmalafı olan işçiye de zam lâzımdır, hattâ 
elzemdir. 

Bu hayati mesele için sayın Hükümet aza
ları ile konuştuk, bekledik. Bâzıları toplantı
larımıza şeref vererek ıstırabı yakînen müşa
hede ettiler, bekledik. Dertleri yakînen 
bildiğini ifade buyuran genç dinamik Maliye 
Bakanımız muhtelif, yollarla kulağına gelen 
acıklı esaslar üzerine bizleri davet etme neza-
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ketini gösterdiler. Derdin halli yolunda^ bir 
solüsyon bulacaklarını vait buyurdular, bokle-
dik. 

Umumi bütçe müzakereleri sırasında" İsmail 
inan arkadaşımızla diğer muhterem Temsilciler 
Meclisi üyeleri bu noktaya temas ettiler, bek
ledik. Evet muhterem arkadaşlar, Türke has 
bir sabırla cevap bekledik. Netice koskocaman. 
bir sıfır. 

Hayır arkadaşlar, Hükümetin yeryüzünde
ki gözü ve kulağı olan bizler bu mukaddes •teş
rih. masasına memleketin iltihaplı olan bir.-me
selesini getirdiğimiz zaman malî mevzularda 
Hükümetin başopcratörü mevkiinde bulunan 
Maliye Bakanı derhal ve tereddüdetmeden -leş
leri vurmalı ve hastalığı önleyici tedbirleri ala
madığı takdirde Yüce Meclisi, memleket •me
selelerinin siz hâzi'k '.hekimlerini konsültasyona 
davet etmelidir. 

Mazideki ıstıraplarla- dolu hayatımıza son ve
rip halimize ışık ve nur getiren Millî Birlik Ko
mitesinden, onun Hükümet üyelerinden ve siz 
Temsilciler Meclisinden ben, zaten meveudol-
duğuna inandığım, bu anlayışı istiyorum, 

Meseleyi hangi zaviyeden mütalâa, etmek 
istersek isteyelim hakikat meydana çıkacak ve 
her fasılda hakir zam isteği buram buram t üte
cektir. Ana maddeler halinde tetkik edelim. 

Meriyette olan kanunlar muvacehesinde grev 
ve kolektif iş akdinin tanınmadığı memleketi
mizde en büyük işveren vaziyetinde olan dev
letin kendi .bünyesi içinde çalıştırdığı işçilerin 
hayat şartlarını düzenlemesi şarttır. Bununla 
beraber Devlete nazaran küçük olan işverenler 
nezdindeki işçilerin ücretlerinin de düzenlenmesi 
için lüzumlu solüsyon yine bugünün şartları 
içinde Devletçe bulunmalı, halen mevcudolan 
asgari ücret müessesesi zamanımızın hayat şart
larına uydu rai m alıdır.. 

Haddizatında çok muzlar vaziyette bulunan 
işçilerin bütçelerinde büyük-farklar'husule ge-
tirmiyecek olan bu zam iktisadî bünyemize bir 
kan zerki, mahiyetinde olacak ve işçi kütlesini 
manen kuvvetlendirecek, kuru ekmeğinin ya
nma katık, yağsız çorbasının içine yağ koy
masını temin edecektir. 

İçinizde çok fazla «santimantal» olduğumu 
düşünenler çıkabilir. Hayır arkadaşlar, ko
nuştuklarım yirminci asır Türkiye'sindeki acı ha
kikatlerdir. Bunu ispat için takdim etmiş ol-
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duğum cetvele bir göz atmak kâfidir zanne
derim. 

% 6 sının eline 237 lira 15 kuruş ilâ 131 lira 
38 kuruş geçen bir kütlenin arza çalıştığımdan 
başka şekilde hayat sürdüğünü düşünen kim
selerin mevcudölduğuna kaıarii değilim. 

İşçinin memura nazarSn bâzı haklara sahib-
o.lduğu ileri sürülüyor. 

Hangi haklar? 
İhtiyarlık Sigortası mı! 
Yirminci asrın hayat şartlarına göre sürü

nerek geçirdiği bir ömrü mütaakıp posa haJine 
gelmiş bir vücutla alacağı 4 - 5 kuruş... 

Sağlık sigortaları mı ? 
Asgari 5 nüfuslu bir aile içinde sadece ken

disini tedavi eden üç güne kadar olan istira-
' hallerde yevmiyesini vermediği için, ateşli bir 
hasta olmasına rağmen, doktorlardan işbaşı 
almak için işçiyi yalvartan müessese... 

Hayır muhterem arkadaşlar, Temsilciler 
Meclisinin esas vazifelerini müdrik bir üye sı-
fatiyle bu madde ile alâkalı misalleri sırala
makta bugün ısrar etmiyeceğim. 

İşçiler bugüne kadar kendi aralarında yap
tıkları toplantılarda memur kardeşlerine yapıl
ması mutasavver zammı tasvibetmişler, bu 
zamlardan kendilerinin de istifade etmiyecek-
lerini asla düşünmemişlerdir. 

Onların kendilerini nurlu aydınlığa çıkaran 
başındaki büyüklere itimadı tamdır. Kaldı ki, 
Devletle işçinin serveti arasındaki fark ölçüye 
sığmaz. Bugün için nâzım rolü oynaması şart 
olan Devletin işçiye zam vermesi zaruridir. 

Çeşitli iş yerlerinde toprağın yüzlerce metre 
altındaki kömür, madenlerinde yatarak eliz çö
kerek kazma salhyan, fabrikaların tahammül' 
fersa sıcaklıktaki kazan dairelerinde ter döken, 
tekstil sanayiinde ve çimento sanayiinde pamuk 
ve toprak yutan, demiryollarında raylar ara
sında ömür tüketen, askerî iş yerlerinde şerefli 
Türk ordusunun harb gücünün artırılmasında 
bütün güciyle hizmet eden, açık havalarda ve 
çeşitli iklim şartlarında gece gündüz tefrik et
meksizin. çalışan, bu büyük ve mağdur kütle
yi, lâyık oldukları haklarını vermiyerek cemi
yete küskün bırakamayız. Bu mesele müspet 
olarak halledilmelidir arkadaşlar. 

Yüce Meclisin muhterem üyelerinin beni hak
lı bulacaklarını, güçlük ve engelleri dahi di
namizmi sayesinde yenmeye muktadir olduğunu 
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muhtelif vesilelerle ispat eden Sayın Maliye Ba
kanımızın bu .dâvayı şu anda sayıları milyonu 
geçen işçi ve ailelerinin gözlerinin çevrili bu
lunduğu bu, mukaddes yerde derhal halledile
ceğine inanıyor ve bu inanışın hazzı içinde hu
zurunuzdan ayrılıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz alanlar bitti. Takrirler var
dır. 

SOYSAL EMİN — Söz istemiştim, Reis Bey? 
BAŞKAN — Takrirleri okuyoruz, efendini. 

Yüksek Başkanlığa 
Maaş mevzuu er ve subay maaşları do I ayı siyi e 

esasen aydınlanmış bulunmaktadır. 
Şimdiye kadar lehte ve aleyhte de çok konu

şuldu. Bu sebeple müzakerenin kifayetini arz ve 
teklif ederiz. 

llhami Sancar Derviş Sami Taşınan 
Eserııgin Kenan Cemal Yıldırım 
Hayrettin Perk Laskaris Kalucli 

Şefik İnan Nedim Ergüven 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet memurları aylıklarının düzenlenmesi 

hakkındaki tasarı üzerinde çeşitli vesilelerle kâfi 
derecede görüşülmüş, konu tamamen anlaşıl iriş
tir. 

(lörüşmelerin yeterliğinin oya -sunulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Halil Sezai Erkut Âd il Var d arlı 
Hüseyin Ulusoy 

SOYSAL EMİN — Takrirlerin aleyhinde ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SOYSAL EMİN — Muhterem arkadaşlar, 

takririn aleyhinde arz edeceğim. •*'•• 
Mesele tavazzuh etmedikçe kifayet reye kona

maz. İki sual sordum, cevabını almış değilim. 
Bir defa bundan kaç memur istifade edecektir? 
Mebus olarak bunu bilmeliyiz. («Mebus değil» 
sesleri) evet, Temsilciler Meclisi üye,si olarak... 
Söyliyenden dinliyen arif olmak gerek. Temsil
ciler bu tasarı ile ne kadar memurun istifade ede
ceğini bilmelidir ki, ona göre reyini kullansın. 
Mesele birçok yönlerden aydınlanmamıştır.t Bu 
yönlerde birçok mühim meseleler vardır.-Müsaa
de ederseniz bâzı sualler soracak, aydanlanüca-
ğım. Her tarafa zam yapıyorsunuz, iyi,>4e-.-olu
yor ama bu hususlarda aydınlanmamız ve ondan 
sonra muameleye tevessül edilmesi gerekir. Bu 

— 351 — 



B : 20 23.2 
kadar mıüıhhn meseleyi, 10 - 15 seneden beri de- I 
vam eden bu fasit daireyi, enine boyuna ele ala
lını, konuşalım. Bu mevzu üzerinde elbette konu
şacağız, bir karara varacağız. Memur marallarını I 
is^iyen dost da'istemiyen düşman mıdır? Belki 
istemiyenler de memurdur. Onun için müsaade I 
ederseniz kifayeti arkadaslariTnız geri alsınlar, I 
enine boyuna konuşalım. Maliye Bakanı arkada- I 
Şimızdan soracağımız sualler vardır. Memleketin I 
yüksek menfaatlerini alâkadar eden mevzuları I 
böyle kifayet takrirleriyle durdurmaımiE doğru 
olmaz. (Alkışlar) I 

HAZERDA&LI MEHMET SALÎM — Muh
terem arkadaşlar, memur maaşlarına yapılacak 
zam hakkında söz almış arkadaşların adedi fazla I 
değildir. Henüz 7 - 8 arkadaşımız konuştu, söz al
mış bir iki arkadaşımız daha vardır, vakit de pek I 
geçmiş değildir. Bu şefbeple bu arkadaşlar da bu 
mesele 'hakkında konuşsunlar. Saniyen bu mesele I 
suiistimal deedilmiş değildir, bu bakımdan mem
leketimizi alâkadar eden bu mühim mesele hak- I 
kında herkes içini dökmek ister. Bu bakımdan I 
konuşmalar kâfi değildir. Söz almış arkadaşlar 
konuşmalarını bitirdikten sonra kifayeti müza
kere takriri kalbul edilsin. Yalnız, evvelce söz al- I 
mış arkadaşlara söz hakkı tanınsın. * i 

BAŞKAN — Takrirler var, okuyoruz efen- I 
dim. I 

BATUR SUPHİ — Efendim, bu takrirleri 
okuduktan sonra reye mi koyacaksınız? 

BAŞKAN — Evet. 
ıBATUR SUPHÎ — Efendim yeterlik takriri 

oya konulduktan sonra hiç kimsenin konuşma- I 
ması lâzım. Çünkü kifayet kabul edilirse madde- I 
lere geçilmesi iktiza eder. Vekile de hiçbir suret- I 
le söz veremezsiniz. Çünkü son söz milletvekili- I 
nindir. Binaenaleyh evvelâ vekilin konuşması, on- I 
dan sonrada bir mebusun söz söyleyip kifayetin 
oylanması iktiza eder kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı esasen söz almış
tır. ' 

MALÎYE BAKANI KURDAŞ KEMAL — 
'Muhterem arkadaşlar, ordu mensuplarımızın, 
emeklilerimizin ve yetimlerimizin hayat seviyele
rinde uf ak bir ayarlamayı istihdaf eden bu kanu
nun son clerece geniş bir adalete dayandığına ina
nıyoruz. Müzakereler ne kadar uzarsa uzasın hiç
bir zaman çekinme hissetmiyoruz. Onu bendeniz 
de teklif ediyorum, takriri reddedin. Arkadaşlar I 
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sual sorsunlar, cevabını vereyim, tekrar arkadaş
lar sual sorsunlar, yine cevabını vereyim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Takrirleri tekrar okutacağım 
efendim. 

(llhami Sanear, Şefik İnan ve arkadaşlarının 
takriri tekrar okundu.} 

(Halil Sezai Erkut ve arkadaşlarının takriri 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Takrirlerin ikisi de aynı mahi
yettedir. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kifayet kalbul edilmemiştir, müza
kereye devam ediyoruz efendim. 

Mehmet Haaerdağlı. 
HAZERDAĞLI MEHMET SALÎM — Ar

kadaşlar, peşinen arz edeyim ki, uzun konuşacak 
değilim. Bu sebeple 10 dakikalık bir zaman için 
sabrınızı istirham edeceğim. Kısa kelimelerle söz
lerimi ifade etmeye çalışarak, benden evvel ko
nuşmuş olan arkadaşlarımın fikirlerine de temas 
etmiyeceğim. 

Yine peşinen arz etmek isterim ki, memurun 
bu memlekette refah içinde olduğunu, memurun 
hiçbir sıkıntı çekmediğini söyliyecek kimse yok
tur. Bu sebeple her şeyden evvel bu memlekette 
memurun sıkıntı içinde olduğunu kabul etmek 
lâzımdır. Bu memlekette on seneden beri bu mil
letin malını çiftlik ağası gibi kullanan eski ikti
dar, milletin parasını rey avcılığı için istediği 
şekilde sarf etmiştir, içtimaî adaleti düşünmiyen 
bir iktidar ve bu iktidarın cefasını çekmiş, boyun 
eğmiş bu memur ordusunun sıkıntı içinde oldu
ğunu kabul etmemeye imkân yoktur. 

Aziz arkadaşlar deveye sormuşlar, boynun ne
den eğri diye, nerem doğru ki demiş. Hangi züm
remiz sıkıntı içinde değildir ki memurumuzun 
sıkıntı içinde olmadığını söylemiş olalım. Arka
daşlar, Hükümet bu tasarıyı getirirken bizi bâzı 
memleketlerle mukayese etmektedir. Bendeniz 
Karma Komisyonda da bulundum. Bizi Amerika 
ile, Paraguvay ile mukayese etmek, bu memleket
lerde de memur refahı olmadığını ifâde etmek 
suretiyle bir müdafaa yoluna gidildi. 

Arkadaşlar; bizi bizimle mukayese etmek lâ
zımdır. Bizi Amerika ile Paraguvay ile mukaye
se etmek asla doğru değildir. Bu memlekette ga
rip bir zihniyet içinde altta kalanın, canı çıksın 
deniyor. Asker gelir, zam ister, öğretmen gelir 
zam ister, işçi gelir zam ister... Nasıl altta kala-
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hm. cam çıkmasın. Falanın hakkını filâna veri
yorlar diy« dedikodu başlarsa, Allah korusun, ne
ticesi iyi olmaz. Bu memlekette bir Personel Ka
nunu hazırlanmakta iken, yine bu memlekette 
bir Plânlama Dairesi kurulmuşken, mesken mese
leleri halledilmek üzere iken, bu işleri halletmeye 
kalkışmışken, zam meselesinin ortaya atılmış ol
masını erken olarak telâkki ediyorum ve o ka
naatteyim. 

Arkadaşlar, asıl benim ikinci olarak ele al
mak istediğim mesele şudur : Bu Meclisin adı 
Kurucu Meclis, eski adiyle Müessesan Meclisi. 
Bunun diğer bir adı da ihtilâl Meclisidir. Nerede 
Anayasacılar, nerede profesörler? Kurucu Mecli
se bir sürü kanunlar gelmiş,, bir kısım zümrenin 
menfaati ile alâkalı. Biz buraya cemiyetin bozu
lan nizamını düzeltmeye geldik. Biz buraya şu
nun bunun mazide uğradığı adaletsizliği, haksız
lığı tamir etmeye gelmedik. Evvelâ cemiyet bün
yesini tanzim ettikten sonra maddî meseleleri hal
letmek lâzımdır. Anayasa profesörleri buraya gel
sinler, durumu izah etsinler. Ben mütevazı bir 
taşra avukatıyım. Bunları okudum ama profe
sörlerin bu hususta bilgileri daha geniştir. Arka
daşlar, her şeyden evvel Müessesan Meclislerinin 
kendi menfaatlerini sağlıyacak, seçime tesir ede
cek, reye tesir edecek kanunları yapmaktan çekin
meleri prensibi burada hâkim olmalıdır. Biz de 
memurlara zam yapmak suretiyle onların pres
tijlerini kazanmış olmuyor muyuz? Arkadaşlar, 
böyle diyenler de var. Halbuki biz evvelemirde 
prensip olarak. Kurucu Meclisin gayesi olarak bu 
Mecliste zam gibi kararlar almaktan kaçınmalı
yız. On yıldır sıkıntıya, meşakkate tahammül et
miş, varını yoğunu satmış memurlar biliyorum. 
Fakat arkadaşlar on yıl tahammül etmiş bu me
murlar on ay daha tahammül edemezler mi? Bi
naenaleyh 4 ay sonra seçim yaparız yeni Meclis 
bunları düşünür. Kalsa kalsa on ay geç alırlar. 
Biz bir İhtilâl Meclisi olarak böyle bir zam yap
maya geçemeyiz. 

Arkadaşlar, fazla zamanınızı almamak için 
netice olarak şu memur devleti, jandarma dev
leti tâbirine geçeceğim. Artık Devletin kanadını 
gerip vatandaşı himaye etmesi lâzımgelir. Biz 
böyle bir devlet kurmaktayız. Böyle bir devlet. 
kurulurken bu devletin kaide ve nizami an belli 
olmadan şuna buna para tevzi etmek, şunun 
parasını buna vermek Meclisimizin gayesinin 
haricinde olması lâzımgelir. Binaenaleyh, ben-
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deniz bu tasarının aleyhindeyim. Oyumu kır
mızı olarak kullanacağım. («Yalnız değilsin» 
sesleri, alkışlar) Hepinizi hürmetle selâmlarım'. 

BAŞKAN — Öymen Altan. 
ÖYMEN ALTAN — Efandim, benden önee 

konuşan hatiplerden çoğu tasarının aleyhinde 
konuştular. Ben kendilerinin ileri sürdükleri 
esbabı mucibe ile tatmin olmadım. Niçin tatmin 
olunmadığımı size anlatmaya çalışacağım. Şim
di birçok esbabı mucibe arasında başlıca beni 
en ziyade tatmin etmiyen, memura yapılan zam
mın diğer bâzı zümrelerden elde edilen vergi
den tefrik edilmesinin içtimai bünyede huzur
suzluk yaratabileceği iddiasıdır. Bu iddiayı 
ileri süren arkadaşlar diyorlar ki, memurun dı
şındaki kütle, «Memurun refahı için bana bu 
külfet yüklenmiştir» diyecektir ve bu yüzden 
hem memura, hem Meclisimize karşı kırgınlık 
duyacaktır. 

Şimdi bendenizin kanaati odur ki, burada 
Kurucu Meclis kürsüsünde hâdiselerin hakka
niyete uygun olup olmadığı noktasına bakmak 
lâzımdır. Her şeyden evvel bir sosyal adaletsiz
lik oluyor mu ? Memurlara yapılan zam dolayı-
siyle yapılan itirazlar haklı mıdır, değil midir? 
Bu noktalar üzerinde durmak lâzımdır. Yofesa 
menfaati ihlâl edilen birkaç insanın, memurlara 
zam yapılıyor demelerinin tesirinde kalarak, 
haklı olduğumuz bir karar üzerinde tereddüde 
düşmememiz lâzımdır. Bu memleketin çiftçisi
nin, tüceannm, esnafının eline geçen gelir yıl
lardan beri enflâsyonist tesiri takibederek arta-
gelmiştir. Hattâ enflâsyon bunlardan bir kıs
mına büyük faydalar da sağlamıştır. Fakat me
mur sınıfı, statüsü icabı, fiyatlar 12 misli art
tığı halde maaşlarında ancak 4 misli bir artışa 
ermiştir. Yani ortada bir sosyal adaletsizlik 
mevcuttur. Yapılacak zam bu sosyal adaletsiz
liği kısmen olsun izaleden ibaret kalacaktır. 
Bu aç& hakikat karşısında bir kısım çiftçi ve 
esnafın, «kendisinden vergi kesildiği halde me
mura zam yapıldığı» yolunda çıkarabileceği bir 
sese değil, böyle bir zammın yerinde olup olma
dığına dikkat etmemiz lâzımdır. Kaldı ki, bu 
memleketin aklıselim sahibi çiftçisi, esnafı, me
mur sınıfına yapılan zammı arkadaşlarımın te
mas buyurduklan gibi çok bulsun, bir gergin
lik duysun, ben böyle bir şey olabileceğini tah
min etmiyorum. Eğer aralannda böyleleri var
sa bunların sesine de kulak vermemek lâzımdır, 
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Bir başka mütalâa daha ileri sürülüyor ve 

'deniyor ki ; «memur zümresi bir adaletsizlik 
içindedir. Devlet Personel Statüsünü tetkik et
meden, Personel Kanunu çıkarılmadan, yapılan 
zam haklı olmaz.» Bu iddiada bir hakikat payı 
mevcuttur. Bugün memur statüsünün adalet 
esaslarına uygun olmadığı neticesini veren bir
çok; sebep vardır. Fakat memur statüsü içinde 
bir adaletsizlik mevcuttur, diye, asıl büyük ada
letsizliği unutup memurların diğer zümrelere 
nispetle daha fena olan durumunun ıslahını 
belli olmıyan bir geleceğe bırakmak kanaatim
ce yerinde değildir. 

Bu sebeple bir noktaya işaret etmek istiyo
rum : Devlet Personel kanunu tasarısı bundan 
sekiz sene evvel 1952 yılında hazırlanmıştı. 1957 
senesinde Meclise sevk edildi; komisyonda gö
rüşüldü; fakat sonra da kadük oldu. 1959 da 
yeniden ele alındı, fakat gene kadük oldu. Bu 
türlü meselelerin şümullü bir şekilde halli uzun 
zamana vabestedir. 

Halihazırda istenilen zam % 35 tir. Hakiki 
ihtiyacı karşılamak için bu miktarın artırılması. 
bile gerekir. Memur statüsünü tanzim edecek bir 
kanun getirildiği zaman orada sosyal adaleti te
min edecek yeni hükümler vaz'ı ve hattâ % 35 in 
üstünde bir adalet getirilmesi de kaalbi'ldir. Şim
di memura yapılan bu küçük zammın kifayetsiz 
olduğuna bâzı arkadaşlarım gibi, ben de 'kaaniim. 
Ama bu bir adımdır. Atılması lâzımdır. Ve bu 
adım memur statüsünün ileride temelinden dü
zeltilmesine mâni de değildir. Şimdi' memura 
yapılan bu zammın bir de enflâsyonist tesir icra' 
'edip etmemesi mevzuu üzerinde duralım. Bu me
selede falanca esnafın «zam yapilsın, ben de zam 
yapacağım» şeklindeki sözlerinden ziyade iktisat 
ilminin prensipleriyle karar vermek yerinde olur. 

Memura yapılan zam mutlaka pahalılık yara
tır» deniyor. Böyle bir kaide yoktur. Enflâsyo
nun tesirlerinin nasıl ortaya çıktığı bellidir. Ge-
çen sene de fiyatlar artmışsa Ibunun sebebini de 
Maliye Bakanı herhalde daha iyi izah edecektir. 
Memurlara yapılan her zam daima artan fiyat
ları takibetmiştir, memur her zaman artan fi
yatlar arkasından gitmeye çalışmıştır. Devamlı 

s bir enflâsyonist bütçe politikası, kötü bir kredi 
politikası ile her taraftan gelen enflâsyonist te
sirlerle 10 sene içerisinde bu neticeye gelinmiş 
bulunuyor. Şimdi böyle bir durum yok. Bütçe
miz. denk ve muvazeneli olarak getirilmiştir, 
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enflâsyonist tesirleri icabettiren bir karakterde 
de değildir. Bâzı ihtiyati kayıtlar tesbit etmek 
suretiyle bütçeyi prensibolarak kabul etmiş du
rumdayız. Ayrıca Maliye Vekilli,, Merkez Banka
sından % 15 nispetinde avans almak salâhiyetini 
Ibâzı takyitlere bağlamıştır. Enflâsyonist bir 
politika takibedilmiyecek, deniyor... Bütün bunlar 
karşısında memura yapılan, zam fiyatları artı
racak diye bir prensip ortaya koyup bunun üze
rinde durmak yanlıştır. 

Bir de zamansız deniyor. Neye zamansız? 
Evet, belki şu bakımdan zamansız. Memurun 
içinde bulunduğu durumun seneler önce dikkate 
alınması gerekirken, bu kadar geciktiği için za
mansız... 

<350 lira maaşla memuriyete intisabeden kade
melerde neneler bekliyerek yükselen memur şim
diye kadar pekçok fedakârlığa katlanan bir züm
redir. Bugün hâlâ ondan fedâkârlık istemek hak
sızdır, yersizdir. 

Saygılarımı sunarım (Alkışlar) 

TEZ HASAN — Muhterem arkadaşlarım, me
murlara yapılan zam dolayısiyle getirilen tasarı 
üzerinde konuşmıyacaktım. Bâzı arkadaşların es
naf üzerinde konuşmalarından sonra, bu zümre
nin mümessili sıf atiyle, huzurunuza gelip konuş
mayı muvafık gördüm. 

Hükümete getirdiği bu tasarı iş hayatına is
tikrar sağlıyacağmdan teşekkür etmeyi bir borç 
bilirim. Gece gündüz demeden çalışan memur 
zümresinin elbette ki zam tabiî hakkıdır. Bu mem
leketin (A) smdan (Z) sine kadar bozulmuş olan 
düzenini düzeltecek olan Millî Birlik Hükümeti, 
Kurucu Meclisi * ve Temsilciler Meclisi memuru 
şerefiyle mütenasibolarak yaşatmak vazifesini de 
üzerine alacaktır. 

Bâzı arkadaşlarım bu zammın fiyatları yük
selteceğini ifade ettiler. Ben hemen ifade ede
yim ki bu tasarı ile Devlet memurlarına yapılan 
zam memlekete huzur sağlıyacaktır. Çünkü esnaf 
alış - veriş edecek ve bunun yanında durmuş iş 
hayatını harekete geçirecektir. Bir yandan bir 
işçi çalıştıran müessese üç işçi çalıştırmak suretiy
le işçi vatandaşları da himaye etmiş olacaktır. 
Demek' ki bu zamdan yalnız Devlet memuru de
ğil, esnaf da alış - verişini artırmak suretiyle is
tifade decek, akşam üzeri çoluk çocuğuna üç ku
ruşluk fazla bir kazanç götürmek imkânını sağ
lıyacaktır. 
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Bunun yanında sakıt iktidarın memleketimize 

getirdiği düzensiz durum neticesinde açıkta ka-
* lan işçi vatandaşlar bu suretle yeni iş sahaları 

bulmak suretiyle çoluk çocuğunun iaşelerini te
min deceklerdir. 

Bu sebeple İnkılâp Hükümetinin bu büyük 
hizmetinden dolayı bu kanunun lehinde rey ve
receğimi bütün samimiyetimle ifade etmek isti
yorum. 

Bir arkadaşımız bâzı esnafın fiyatlara zam 
yapacağını fade etti. Ben memleketin büyük bir 
kütlesini teşkil den aziz esnafını bu gibi töhmet
lerden tenzih ederim. Bir defa esnaf Devletin 
murakabesine tâbidir. Ayrıca 27 Mayısta başa
rılmış olan büyük inkılâbımıza candan bağlıdır. 
Memura yapılacak zamla piyasada vâki olacak in
kişaf piyasayı canlandıracak ve büyük esnaf küt
lesinin alış - verişini genişletip memleket iktisa
diyatına faydalı olacaklardır. 

Memur vatandaşlarımıza yapılacak bu yardı
mı yerinde buluyor ve destekliyorum. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, açık oya sunulan ikin
ci tasarının oylama muamelesi bitmiştir. 

BAŞKAN — Soysal Emin. 
SOYSAL EMlN — Efendim, rivayat muh

telif. Evvelâ şunu arz edeyim ki, ben de memu
rum. Benim başka bir hususiyetim de vardır. 
1950 seçimlerini kazanamayınca Demokrat Parti 
bana vazife vermemiş, yedi sene açıkta kalmış, 
kalemimle karnımı doyurmuşumdur. Benim ko
nuşmalarımdan memurlara düşman olduğum his
si çıkarılmasın. 

Bütçeyi baştan sonuna kadar didikledim, Ma
liye Bakanı arkadaşımızı da dikkatle dinledim. 
Kendisi tarafsız bir insan olarak, her hangi bir 
partiye mensubolmadan geçmiş 10 senenin süfli 
idaresini, bu memleketin iktisadiyatını ve malî 
durumunu çöküntüye götüren sebepleri belirten 
güzel tenkidlerini, rakamların mesnetlerini dik
katle dinledim. * 

Geçen sene Perid Melen arkadaşımın Bütçe 
Komisyonunda ve bütçe müzakerelerindeki nu
tuklarını hatırlıyorum. Arkadaşım 19 milyar bor
cumuz var demişti. Hasan Polatkan aksini ifade 
edememişti. Diğer vekiller de ifade edemediler. 
Hele Başbakan bu mevzua hiç yanaşmamıştı. Bu. 
sefer dikkat ettim Maliye Vekili Devletin 19 
milyar borcu olduğunu burada resmen ifade etti. 
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Her şeyden evvel millet ve Devlet olarak 19 mil
yar borcumuzun olduğunu bilmemiz lâzımdır. 

Yine Sayın Maliye Vekiline Bütçe Komisyo
nunda ve burada bâzı bilgiler temini için sor
dum. Maliye Vekâletinin Ziraat Bankasına ne 
kadar borcu vardır? 900 milyona yakın borcu 
var. Bugüne kadar verilmemiş bu borçlar Millî 
Birlik Hükümetinin 7 aylık zamanında birikmiş 
bir meblâğ değildir. Ama bu rakam Hükümetin 
de Temsilcilerin de ve bütün Türk Milletinin 
de karşısında bir borç olarak durmaktadır. 900 
milyon lira Ziraat Bankasına borcumuz var. 
iMaliye Vekiline soruyorum, bunu verecek misi
niz? 

Üçüncüsü yine 100 milyon liralık alınan arsa
lar ve saireler bedeli bir istimlâk borcumuz var. 
Bunun karşılığını bütçeye, koydunuz mu? Kon
mamıştır. Anayasanın âmir hükmü yerine geti
rilmemiş vatandaşlar paralarını beklemektedir. 
Bunu verecek misiniz? Dediğimiz zaman Ma
liye Bakanı para yoktur demiştir. Bir arkadaşı
mız sözlü soru sordu, bunun üzerinde konuşuldu. 

iSenelerden beri pancar parası almak üzere 
bekliyen vatandaşlar varmış. Bu paranın mik
tarı 400 milyona yakınmış; Maliye Bakanı ne 
yapalım, paramız yoktur, eskiden biriıkmiş bir 
paradır demektedir. Köylü dişi ile tırnağı ile 
çalışıp pancarını yetiştirsin., alacağım para ile 
çoluğuma çocuğuma giyecek, yiyecek alayım de
sin, sonunda da parası verilmesin... Bu âdil bir 
hareket olur mu? İdareye kim gelirse gelsin Dev
letin borcunu ödemek mecburiyetindedir. 

Anayasanın âmir hükmü olan 100 milyon 
lira, vatandaşın kanunen alacağı 400 milyon lira, 
Ziraat Bankasına (borcu 900 milyon lira, ayrıca 
dün burada arz ettiğim gibi, kanunun âmir hük
mü olarak Bütçenin % 1 tutarı olan 80 milyon 
lira Ziraat Bankasına verilecektir. Kanunen bu 
paraları veremezken, 19 milyar dışarıya olan 
borcumuz dururken, 1,5 miyar liralık borç Ana
yasanın âmir hükmüne rağmen alacaklılara ve
rilmezken kalkıp burada birtakım hissî ve edebî 
beylik nutuklarla şuraya zam buraya z'am diye 
söylemek doğru değildir. 

Benim sevgili ve muhterem arkadaşlarım; 
millet olarak şu çöküntü rejiminin acıklı tablosu 
karşısında millet olarak neferinden reisicumhu
runa kadar bu dâvaya yardımcı Olmalıyız. 

Ben İsmet Paşayı bir şeyden dolayı çok seve
rim. 90 milyon altın liralık Osmanlı borcunu 
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âniİletiın haysiyeti diye ödemek memuriyetinde I 
kaldı ve yaptığı muazzam demiryolları ve aldığı 
diğer tedbirlere ilâveten milletin (haysiyetini ko
rumak için bu 90 milyonluk altın borcu da son 
santimine kadar ödedi. Halbuki 10 senelik ikti
dar zamanında borcumuzu sordum, Bütçe Encü- I 
meninde, 19 milyar dediler. Herşeyi bu milletlin I 
haysiyeti zaviyesinden mütalâa etmemiz lâzımdır. 

ıBir tarihte bendeniz istanbul'a gittiğim za- I 
man Amerika'nın bir tayyare gemisi gelmiş ve I 
o gemiyi gezmiştim. O zaman neferlerle görüş
müştüm. Ne alıyorsunuz diye sordum. Gördüm 
ki, bizim albayımızdan daha fazla para alıyor-% I 
•lar. Bumu hepimiz biliyoruz ama, bizi bu hale 
kita getirdi, -bunlar üzerinde durmamıız lâzımdır. I 
Bakkala borcumuz vardır, şuna, buna horcu-
ımuz vardır. I 

MALÎYE BAKANI KUBDAŞ KEMAL — 
Memurun senelerdir yenen hakkı için' borcunuz I 
yok mu? 

SOYSAL EMİN (Devamla) — Müsaade 
ederseniz arz edeceğim. Siz de memuriyetten I 
geldiniz, ben de memuriyetten geldim. Benim I 
ne nispette borcum olduğunu liıfade edeceğim. I 
«Memura ıborcumuz yoktur, memur bizim düşmanı- I 
mızdır» diye bir mâna çıkarmayınız. Demek iste
rim ki; mentura vazifesi nispetinde olan borcu- I 
muzu malî vüs'atimiz, malî imkânlarımız nispe
tinde öderiz. Şerefli Türk memurları elbette I 
hunu takdir ederler. Benim verdiğim rakamları I 
Türkiye'de bir tablo halinde sarih olarak yazıp 
neşretseniz, katiyetle 'söylüyorum,, (ben onların I 
ciğerlerinin bağını bilirim. Onlar da vatanper- I 
verdir. Onlar da bu vatanın evlâdıdırlar) on- I 
ların da benim kanaatimde olduğunu size hemen I 
ifade edebilirim. Sayın Maliye Vekili, ben de I 
bu memleketin çocuğuyum, Merih'ten zembille I 
inmedim İd. I 

Şimdi Sayın Maliye Vekilinden soruyorum, 
pancar müstahsılma borcunuz yok mu? ıZiraat I 
Bankasına 900 4- 80 milyon ıborcunuzu neden 
vermiyorsunuz? Para yok. Sizin bir sualiniz var- I 
sa benim 14 tane. (Gülüşmeler) Demokrat Parti 
gibi harabati gidilirse sonu böyle olur. 19 milyar 
borç böyle tekevvün etti geldi. 1 000 değil, iki bin 
değil, milyon değil... milyar! 

Maliye Vekiline sorunca, «efendim Personel 
Kanunu hazırlanıyor diğeri de onun içerisinde 
halledilecektir» der. Personel Kanunu çıkacak, | 
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fakat Personel Kanunu çıkıncaya kadar da bu 
kanun tatbik edilmiyeeek mi? Personel Kanunu
nu söyliyeıı arkadaşlarımız niçin susarlar? Oraya 
dikkat etmek lâzım. 

Açık söyliyeyim, sabahleyin paşa haklı olarak 
bir şey söyledi, onu size arz edeceğim. 10 seleden 
beri Demokrat Parti iktidarı ve partizanları me
mur kadrosunu ehliyetsiz insanlarla doldurmuş
lardır. Siz bunların ne aldıklarını bilir misiniz? 
Size bir misal vereyim, bunu çoğunuz bilmez : 

©asın - Yayın Umum Müdürünün üç bin lira 
ile daktilo alıp çalıştırdığını biliyor musunuz? 
Bir memuru alıp çalıştırdığı mânasını çıkarma
yın. Bu Devletin kesesinden nice ehliyetsiz; şak
şakçı kimseler geçinmiştir. Bunları pekâlâ ayık
lar, fakat bu arada da devlet olarak kendilerine iş 
bulabilirsiniz. Bunu tanzim etmeden gelişigüzel 
fuzulî olarak para dağıtmak... Bu nasıl bir şey? 
Akıl erer bir şey değil. 

Şimdi geçen gün Sayın Maliye Vekili de din
ledi. İstanbul Belediye Reisi Bütçe Komisyonuna 
gelerek izahat verdi. 1'stanhuFda 30 bin tane me
mur varmış. Bunların bir kısmı elektrik ve ha
vagazı idarelerinde, 14 bin tanesi de İstanbul Be
lediyesinin sırtında. Tasavvur ediniz İstanbul Be
lediyesinin 30 bin memura vardır. Bu belediye 
Mart ayında 50 milyon lira ödiyecektir. Bugün 
memurlarının maaşını verecek durumda, değil. Ay
rıca 100 milyon liralık borcu daha var. Biraz ev
vel nutuk çekiyordu Hasan Tez. Nerede? 

Biz Devlet olarak plânlarımızı evvelâ bu gibi 
işler üzerine yöneltmeliyiz. Evvelâ bu işler üzeri
ne yöneltip bunları tahkim ettikten sonra lâyık 
olan memurlara iki misli verelim. Çürük yerlere 
nara dağıtmanın mânasına bir türlü aklım ermez. 

Bir noktaya daha dikkatinizi çekeceğim : Bü
tün mekteplerimize bakınız, hepsinin istikameti 
memuriyete doğrudur. Bir köyde soruyorum: Ba
ba, oğlunu okutuyor musun? Okutuyorum diyor. 
Niçin? Adam olsun diye. Nasıl adam olacak? Me
mur olacak diyor. Adam olmak memur olmak mâ
nasına alınınca ve bir memlekette bu yolda telki
ne gidildi mi memleketin iktisadî malî cephesi 
sarsılır. Bir de bu cepheden düşünmek lâzımdır. 
Bütün mekteplerin istikameti memuriyete doğru! 

Maliye Vekiline hürmetim var, kendilerini se
verim, hepsine hürmetim vardır ama böyle bir 
Meclise böyle bir tasarı gelir mi? Memurlara zam 
yapacağım deniyor. Ne kadar z>am yapacaksın? 
Gerekçede ıböyle bir şey yok. Bunun portesi ne 

858 — 
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olacaktır, o da yok. İki günden beri kime sordum
sa - yalnız Maliye Bakanınklaın sormadım - maaşlı 
ve ücretli, memur ve müstahdemimiz ne kadardır, 
bu hususta sarih bir malûmat alamadım. Karar 
vereceksiniz, fakat elinizde memur adedi yok, 
paranın miktarı da yoktur. Cem ve tarh yapma
dan bunu nasıl bilirsiniz? (Var sesleri) Kurutlu-
oğlu Sahir - cem'et, vasatisini bul. 

SOYSAL EMİN (Devamla) — Sayın Maliye 
Bakanından öğrenmek istediğim birçok hususlar 
vardır, lütfederlerse minnettar kalırım : 

1. Dereceleri itibariyle ne kadar memur 
bundan istifade edecek? Bunlardan ne kadarı üc
retli, ne kadarı maaşlı? 

•2. Müstahdemin istifade ediyor mu? 
Devlet dairesinde çalışan bir hademe 150 lira 

maaş almakta ve 5 nüfuslu bir aileye bakmakta. 
Onların da bu zamdan istifadeye hakları vardır. 
Bunlar da bu zamdan istifade edecekler midir! 
Etmiyeceklerse sebebi rfedir? 

3. Pahalılık ve geçim sıkıntısı mesnet tutul
duğuna göre niçin işçi sınıfı ele alınmıyor? 
Mütemadiyen arz ediyorum. 100 milyon istim
lâk borcu, zürraa 400 -f 80 milyon kanuni 
borcu, bu sene ödenmesi lâzımgelen 900 mil
yon... Bütün bu paraları buldu da şimdi me
mura zam istiyorsa hakikaten ben kendisini teb
rik ederim. Sonra memur maaşlarına zam ya
pıldığı takdirde belediye gelirleri belediye me
murlarının maaşını karşılıyabilecek midir, yok
sa izmir Belediye Reisinin dediği gibi mi ola
caktır? 

1959 da İzmir'e gittim. Tesadüfen Millî 
Müdafaa ordu tesislerini gezdirmek için Büt
çe Komisyonu üyelerini İzmir'e bir tetkika gö
türmüşlerdi. Onların ifade ettikleri şeyi Bütçe 
Komisyonuna getirdiler, sonra iptal ettiler. 
O ayrı şeydir. Valiye sorduk; geçen sene ma
aşlara zam yapıldı, belediyeN bu işi karşılaya
cak'ini, yoksa durumu ne olacaktır? Vali de
di İki, - o zamanki Genel' Kurmay Başkam da 
vatrdı; Demokrat Parti mebusları da vardı -
«Beyefendi, borçluyuz ödiyemiyoruz.» Bele
diye Reisine gittik, adam makina gibi konu
şuyor... Ne kadar memurunuz var dedik, bil
miyorum dedi. Bir tarihte Diyarbakır'a git
miştik, Ferit Bey Diyarbakır Valisine sordu, 
«Neler yapıyorsunuz, bu memurların parasını 
nereden veriyorsunuz?» Vallahi bilmiyorum de-
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di. «Zamdan sonra memur maaşlarını karşılı-
yabilir misiniz?» diye sorduk. Kendisine göre 
politik bir sual olacak ki, karşılıyoruz dedi. 
Nasıl karşılıyorsunuz dedik. «Geçen gün bir 
arsamız vardı. Ankara'ya gittim, bilmem han
gi ağabey tavassut etti filân mahallede 30»mil
yon liraya sattık. Yine bir arsamızı da 3 mil
yon liraya satarak maaşları ödedik» dedi. Ben 
de çok güzel dedim. 

Şimdi mesele pu. Belediyeler bu zammı na
sıl karşılıyacaklar. Bugün birçok belediyeler 
memurlarına maaş verememekten dolayı büyük 
sıkıntı çekmektedirler. Bu ne olursa olsun Dev
let işidir, Devletin düşünmesi lâzımgelen bir 
iştir. Bu işi hesap edip düşünmeden karar ver
diğimiz zaman çok tehlikeli olur. Belediyele
ri memurlarına maaş verebilmeleri için arsa sa
tacak duruma getirmiyelim. 

Zammın pahalılık yaratıp yaratmıyaçağı me
selesine gelince : Eğer, zam pahalılık yarata
caktır, pahalılık getirecektir, diyorsak bu
nun bir sebebi vardır. 

1959 yılında Bütçe Komisyonunda gene böy
le bir münakaşa ediyorduk. Biz muhalefet et
tik, münakaşa ettik. Zam yapıldığının ertesi 
gün pahalılık başladı. Evvelâ Ankara Beledi
yesi otobüslerinin ücretini 25 kuruştan 40 ku
ruşa çıkardı. Elbette otobüse zam yapacaklar
dı, çareleri yoktu. Hükümet o zaman memura zam
mı niçin yaptı? Rey toplamak için. Rey avcılığı 
zihniyetiyle zam yaptı. Para yok, nereden kar-
şılıyacak? Bu zammın hayat pahalılığına yapa
cağı tesiri düşünmedi. Ama. netice bizim de
diğimiz gibi çıktı. 

Devlet memurlarına, İktisadî Devlet Te
şekkülleri memurlarına, belediyelerde çalışan 
memur ve işçilere zam yapılınca, önce Devlet 
işletmelerinin seri zamları başladı. Otobüsün 
£5 kuruştan 40 kuruşa çıktığını söylemiştim. 
Şekere zam yaptı, 360 kuruş oldu Pamıiidu-
ya zam yaptı, hem de yüzde yüz. Başka ça
resi yoktu ki. Memurlarına yaptığı zammı 
nereden karşılıyacak zam yapmazsa? Ya para 
basacak, ya zam yapacak. Para bastı mı, ge
ne pahalılık olacak. 

Beyefendi, işte pahalılık olur dediğimizin 
sebebi geçirdiğimiz tecrübelerden biliriz. Bu 
noktalardan neşet eder. Allah hiçbir ımilleti bu 

, tecrübelerden bir daha geçirmesin. 

— m -
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Sözüm şu şimdi: Şu söylediğim rakamlar 

karşısında vaziyetimizi iyi hesaplıyalım. Ben 
1950 seçimlerinde Afşin köylerini geziyordum. 
Biri baktım, çıkmış nutuk çekiyor; affedersi
niz, «şu bücür öğretmen 300 lira alıyor siz ne 
alıyorsunuz?» diyor. «Çocuklarına çocuk zam
mı alıyor. Onun çocukları çocuk da sizin ço
cuklarınız çocuk değil mi?» diyor. Biz bun
lar karşısında geniş topraklar üzerinde jandar
mayı, memuru müdafaa ettik. Onları biz aley
himize rey verdikleri halde müdafaa ettik. Ama 
tablo şu; 19,5 milyar borcu var, bunları bir 
şekle sokmak tedbirleri dururken zatiâliniz mü
temadi zamlarla geliyorsunuz. 

Şu suallerime cevap ver, ondan sonra tek
rar konuşayım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı Kuru
luş Kadroları ile Merkez Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvelde makam tazminatı kadroları 
konması hakkındaki Kanuna 180 oy verilmiş
tir. (176) kabul, (4) red vardır. Kanun Mec
lisimizce kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın İlhamı Soysal. 
SOYSAL ÎLHAMİ — Efendim, ben yedek 

subaylığım dışında ömrümde bir gün dahi Dev
let memurluğu yapmış bir insan değilim. Ancak, 
ailemde benden başka herkes memurdur. Buna 
rağmen oyumu kırmızı olarak vereceğim. 

Sebebine gelince; ben 140 bin memurdan ço
ğunun 500 liradan daha az maaş almakta olduk
larını biliyorum. Bu 500 liradan az para ile bir 
memurun ve ailesinin yaşamasına imkân yoktur. 
Nitekim bunlar yaşamakta değil, af buyurun, sü
rünmektedirler. Bunlara bugün yapılacak zam, 
ancak bir parmak baldır. Bu itibarla, Sayın Ba
kanın ifadesinden anlaşıldığına göre daha birçok 
sene çıkamıyacak olan bir kanunun Anayasa ve 
Seçim Kanunundan sonra Devlet Personel Ka
nunu gibi ana kanunlardan birinin daha bu Mec
listen çıkması gerekir ve bu çıkmalıdır. O zaman 
memurlarımız lâyık oldukları hayat seviyesine 
kavuşacaktırlar. Yoksa şimdi yapılan zam 40 - 50 
liralık yalancı bir zamdır. Gelecek yıl bir kere 
daha, iktidara gelecek partiye hayat pahalılığın
dan,' memurlara zam yapılmasından bahsedildiği 
zaman, o şöyle diyecektir : «Geçen yıl zam yapıl
dı.»1 Bu yüzden, Devlet Personel Kanunu yine ge-
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I ri kalacaktır. Bu zam, derdin çaresi değildir. 

4 0 - 5 0 lira arasında bir artma ile memurun du
rumu düzeltilemez. 

Tanzimattan beri, memurun eline geçen para
nın iştira gücü devamlı bir şekilde azalmıştır. 
Memur devamlı surette perişan olmuştur. İnkı
lâp Hükümetimiz bu dâvayı halletmek zorunda
dır. Bu zam bir oyalamadır. Cüzi bir zam ile, ge
çici bir zaman için meseleyi geçiştirmek doğru 
dlmaz. Ben bunun için maalesef içim sızlaya sız-

I laya bu tasarıya kırmızı rey vereceğim, reddede
ceğim. Maruzatım bundan ibarettir, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Suphi Baykam. 
BAYKAM SUPHİ — Muhterem arkadaşlar; 

dertleri pek çok, ihtiyaçları pek çok olan bir mem
lekette yaşıyoruz. Bir 27 Mayıs Devrimi idealist-

| lerin elinde faziletsiz olan bir idareye son ver
miş ve bu dertlere eğilmek üzere Yüksek Heyeti
nizi vazifeye davet etmiş bulunuyor. Günlerden 

I beri bütçe üzerinde yaptığımız görüşmeler işte 
I bu yapıcı zihniyetin bir neticesi olarak anlayış 
I havası içinde devam etmektedir. -
I . öğleden evvel ve sonra, şu anda konuşmakta 
I olduğumuz kanunun birinci bölümünü Yüksek 
I Heyetiniz kabul etmiş bulunuyor. Bu görüşmeler 
I sırasında Yüksek Heyetiniz memleketteki perso-
I nel durumunu kahraman ordu mensuplarımızın 
I özel durumları münasebetiyle dikkate aldı ve ka-
I nunun birinci kısmını kabul etti. Zannediyorum 
. ki; şu anda biz kanunun ikinci bölümünü görüş-
I mekteyiz. Benden evvel konuşmuş olan arkadaş-
I larım, itiraf etmek isterim ki, çok haklı, çok 
I ciddî ve içlerinden gelen samimiyetle memleket 

meseleleri üzerinde mesuliyet duygusu taşıyan in-
I sanlara has bir şekilde konuştular. Bir kısmı, 

aleyhte, bir kısmı lehte konuştular. Ancak dikkat 
I ettim; arkadaşlarımızın hemen hepsi bir noktada 
I ittifak halindedir. Hepsi, ordu mensuplarımız 
I başta, Türkiye'deki Devlet sektöründe ve İktisadî 

Devlet Teşekküllerinde çalışmakta olan memur
ların sıkıntıda olduklarını kabul etmiştir; En ile-

I ri derecede zammın aleyhinde konuşan arkadaş-
I larımız bile bu noktaya işaret etmişler ve demiş

lerdir ki, «Memur sıkıntıdadır, fakat Türkiye'de 
personel siyaseti ıslâha muhtaçtır. Bu sebeple ıs-

I lâhattan önce zam yapılamaz.»' 

Türkiye'de adalet bakımından, hizmetlerin 
I dağılışı bakımından birtakım adaletsizlikler var-
I dır. Bunun için bugün getirilecek tedbirler pal-
I .yatiftir. Şu halde yapılacak zamlarla refahın sağ-
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lanıp sağlanmıyacağı hususunda arkadaşlarımı- i 
zın ifade ettikleri tereddütleri çok halisiz değil- i 
dir. Hemen ilâve edeyim ki, böyle konuşan ar
kadaşlarımın, temennileriyle beraberim. Muhte
rem arkadaşlar; Türkiye'de ücret bakımından bir 
adaletsizlik olduğu herkesin malûmudur. Zaman 
zaman ftilük pörçük tedbirlerle Türkiye'de 
terfi işinde, ücretin tevziinde ihtisas, 'bilginin de
ğerlendirilmesi işinde, personel bütünlüğü ve mu
vazenesi bozulmuştur. Ancak, yine 27 Mayıs dev
riminden sonra iş basma gelen hükümetler, Millî 
Biriik!Komitesinin fevkalâde yerinde, vatanper-
verane müdahalesiyle, mevzua el atılmış, dilek
leri realize etmişlerdir. 'Meseleyi 'kökünden hallet
mek için, Türkiye'nin, personel meselesini kökün
den halledebilmek için Devlet Personel Dairesini 
kurmuş, mütehassısları ıslahat için vazifeye ça
ğırmıştır. 

Benden önce konuşmuş olan arkadaşlarını be
lirttiler. iktisadı Devlet Teşekküllerinin personel 
durumu da bozuktur. Ancak aynı anlayış ile ve bu 
teşekküllerin durumları da dikkate alınmış, ayrı 
bir komisyon bu meseleyi halletmek için faaliyete 
geçmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, bu çalışmalar devanı edecektir, 
dıırmıyacaktır. Ama, neticenin ne zaman alına
cağı belli değildir. Memurlar sıkıntıdadır. Bu 
zam teklifi ile, kısa bir zaman için dahi olsa, me
murlarımızın yarasına merhem sürülmüş, küçük 
bir yardım yapılmış olacaktır. Şüphe yok ki, me
seleyi kökünden halledebilmek için, Batı memle
ketlerindeki emsali gibi ihtisasları değerlendire
cek, adaleti sağlıyan bir Personel Dairesinin ça
lışmaları devam ederken,'elbette sorumlu organ
lar kendilerine düşen işleri yapacak, bu meseleyle 
ilgileneceklerdir. Personel .Dairesinin ilk çalışma
ları, belki senelerce sürecektir, Türkiye'de yılla
rın biriktirdiği ıstıraplara kulak tıkıyacak, bugün 
sıkıntının çemberinde ezilmekte olan kütleyi istik
balde meçhul bir tarihe kadar dertleriyle haşhaşa 
mı bırakacağız?.. Hayır, bunu yapamayız. 

Buraya çıkan ve zammın palyatif olduğunu 
ifade eden arkadaşlarımın kullandıkları argü
manla cevap vereyim; «140 binden fazla memur 
bugün 500 liradan aşağı bir ücret ile çalışmakta
dır.» dediler. Arkadaşlarım; âcil olarak 'Türkiye'
de personel siyaseti üzerine eğilmek ve memura 
yardım simidini uzatmak için bundan başka se
bep aramak düşünülebilir mi?.. Bu fikrin al ey-

. 1961 O : 3 
hinde olanlar; acaba hiç, düşündüler mi iki, bu pa
ra ile Devletin itibarını koruyacak olan^memur 
nasıl geçinebilir?.. Aynı arkadaşlar «40, 50, 60, 70, 
80 lira, bu memurlara ne getirir!» diyorlar. Bu 
para dahi bu dar bütçe içinde çırpman, bir kı
sım gecekonduda yaşryan bu fedakâr memleket 
evlâtlarının derdine çare olabilir. Onlara bir ay
lık ekmek parası olabilir. Çocuklarına bir çift 
ayakkabı aldırtabilir. Mektep masraflarını karşı-
lıyabilir. 

Zammın aleyhinde konuşan arkadaşlarımızın 
üzerinde durdukları bir meseleye daha temas >et-
n\ek isterim : Derler ki; «Türkiye'de memura ya
pılacak olan zam inikas ede ede piyasada bir ha
reket yapacak, eşya fiyatları yükselecek ve niha
yet memurun alacağı zam kendisine asgari ölçüde 
dahi bir. refah, yeni bir hayat tarzı getiremiye-
cektir. Bu kısmen doğrudur. Sayın Bütçe Ko
misyonu sözcüsü yaptığı konuşmada, piyasayı bi
le bite harekete getirmek istiyoruz dediler. Muh
terem arkadaşlar, dikkatinizi çekerim; 27 Mayıs
tan sonra, en az 6 aydan beri bir istikrar rejimi 
içinde buiungıyoi'Liz. 6 aydan beri» bir piyasada 
istikrar sağlanmıştır, yıllardır hasretini çekti
ğimiz !bu istikrar nasıl sağlandı? Bendeniz ikti
satçı değilim, bu nedene etraflı cevap yermek 
için, yetkili değl'kn. Fakat şu kadarını arz ede
bilirim ki, 27 Mayıstan sonra, dürüst, ahlâklı bir 
iktidarın Hükümeti olarak işbaşında bulunan 
Hükümet her 'tarafa dikkat ve ihtim'aım'la adım
larını yöneltmiş ve bu istikrarı sağlamıştır. Artık 

' Hükümetten söylenen sözler karşısında vatan
daşa güven gelmiştir. Artık yüreklerimize sin
miş olan bir itimat ve anlayış duygusu içinde, 
Hükümetin yanında bulunuyoruz. İstikrar bu 
güven ve anlayışın sonunda getirilmiştir. Bun
dan sonra, da istikrarın devam edeceğini ümide-
diyorum. Sayın Maliye Bakanımız bunun böyle 
Olacağını temin etmektedir. İstikrar içinde bir 
kalkınma bahis konusu olunca yapılacak bu yar
dım, personel dairesi memur statüsünü hazırla
nıncaya kadar, elbette memurun yarasına mer
hem olacaktır, arkadaşlar. 

Bir şeye d'aha dikkatinizi çekeceğim: Hatip
lerin bir kısmı, bu zam ile enflâsyona gidileceğini 
söylediler. Zammın gayr'isâfi millî gelir bakı
mından ne kadar cüzi bir meblâğ olduğunu dü
şünelim, arkadaşlar. Enflâsyona sebebolacağını 
ortaya atarken, biraz insaflı olmalıyız. Ben bu 
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zammın enflâsyona sebebolacağına kaani değilim. 
Birçok sebeplerle bu fikre iştirak etmiyorum. 

Bugün bir vakıaya dikkatinizi çekmek isti
yorum arkadaşlar. Türkiye'nin nüfusu her sene 
bir milyona yakın artmaktadır. Artan bu 1 mil
yonluk nüfusun 300 'bini iş safhasına intikal et
mektedir., îş hayatında herkese çalışma sahası 
bulunabilmesi için her alanda bir planlanmaya 

. ihtiyaç aşikârdır. Bunu göz önüne alan Millî 
Birlik Komitesi, Plânlama Dairesini kurmuştur. 
Bu daire iş hayatımızda insan gücünü değerlen
direcek iş sahaları yaratmak için plânlar yapa
cak, çalışma hayatımızı organize edecek, iktisadî 
hayatımıza yeni bir yön verecektir. 

Arkadaşlar; yatırımların artırılması, tasarru
fun teşvik olunması ancak plânlama ile mümkün 
olacaktır. Memleketin realiteleri malûmdur. 
toprak erozyonu, beslenme tehlikeleri yaratacak 
ölçüde olmaktadır. Durmadan artan nüfusu 
göz önünde bulundurmak ve gerekli tedbirleri al
mak mecburiyetindeyiz. İşbaşında bulunan na
muslu bir iktidar, istikrar programını tatbik ede
cektir. Memurlara yapılmakta ola .̂ zamların 
bu sebeple bir enflâsyon hareketini körüMemiye-
ceğine kaaniim, Hükümet âzası Maliye Bakanı 
bu konuda teminat vermektedir. Bu memleketin 
köylüsü, müstahsili bugün şu veya bu şekilde ya
pılacak ıbir propaganda tesiriyle memura yapıla
cak zammı yadırgayabilir. tik bakışta bu husus 
kısmen doğru, görünmektedir. Bir kötü tesadüfe 
işaret eden (arkadaşlarıma bâzı noktalarda iştirak 
edebilirim. Derler ki; ıbir tarafta ziraî gelirler 
vergiye tâbi, tutulurken, ıbir tarafta Arazi ve Bi
na vergileri nispetleri artarken bir tarafta tüc
cara vergi voliyle yüklenilirken yani bir kütleye 
muazzam yükler tahmil edilirken memur kütlesi
ne nimet dağıtılması doğru olmamaktadır. He
men ifade etmek isterim ki; bu vergiler dolayı-
siyle (hâsıl olan ağır havanın ortadan kaldırılması 
cihetine (gidildiğini öğrenmiş bulunuyoruz, sayın 
Maliye Viekilinin komisyon kurarak bunları tâdil 
edeceği ve adaleti tesis edeceği hakkındaki beyan
ları çok ümit -verici olmuştur. Bu kürsüden, pan
car müstahsilinin borçlarını ileri sürerek .konu
şan arkadaşlarımın misallerini müsaade ederse
niz ben ters işleteceğim. Türkiye'de pancar • zira
at! teşvik edilmiştir. Pancar ekicisinin imkânları 
genişletilmiş, tohumluk verilmiş, traktör verilmiş, 
kredi verilmiştir. Bu siyasetin bir neticesi olarak, 
Türkiye'de 350 bin ton şeker kapasitemiz olduğu 
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halde 650 (bin ton şeker istihsal eden ve (bu i&tih-. 
şalin 300 bin tonunu satmaya mecbur bir memle
ket haline ıgelmişizdir. Maliyeti 173 kuruş, satış 
fiyatı 63 kuruş olan şekerin sebebolduğu zarar or
tadadır. Kilo başına 113 kuruş 'zarar cüzi mik
tarda döviz sağlıyabilmek için göze alınmaktadır. 
Pancar müstahsilinin bu memlekette Merkez Ban
kasının kapıları 'zorlana zorlana Hükümetten al
dığı para tutarı, 350 milyoıi lira civarındadır. 
Tütün için ödenen primlerin tutarı da tahmin 
ederim iki, 300 milyonun üstündedir. Demekki 
memlekette birçok sınıflara bu miktarda yardım
lar yapılmaktadır. 9 milyarlık bir bütçe içinde bu 
zam enflâsyon sebebi olamaz akradaşlar. Büyük 
bir sıkıntı içerisinde bulunan ive yapılacak yardı
ma her bakımdan lâyik, şerefle vazife görmüş ve 
görecek olan, bu memleketin kaderini elinde tu
tan böyle bir kütleye 300 milyon lira yardım ya
parken bunun memleketin Hazinesinde bir rahne 
açacağını düşünmemelisiniz. Yerine ödenecek 
olan bu ^parayı memur, fazlasiyle iade edecektir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, memurlara zam
mın bir kuvvetli sebebine daha sahibiz? 'Sayın Ba
kan demişlerdir ki, ihtisas erbabını vazifeye ça
ğıramıyoruz. Çünkü fiyatlar bugün öyle yüksel
miştir ki, artık dar gelirli sınıf omuzlarındaki yü
kü taşıyamaz (haldedir. Pek çoğu şehirlerde, yük
sek kiranın tazyiki altında bulunan memur bu
gün aldığı, cüzi bir para ile, asgari hayat seviye
sini sağlaması dahi ıgüçtür. 1950 yılından beri fi
yatlarda meydana gelmiş olan artmayı, maaşlara 
yapılan zamlar aynı süratle takibedememiştir. Ya
pılmakta olan bu zamlarla dahi, aradaki fark ge
ne de kapatılamıyacaktır. Çünkü, fiyatlardaki ar
tışa paralel olarak yine de maaşlar arzulanan se
viyeye yükseltilememiş bulunmaktadır. 

Yarın belki bu saatlerde konuşacağız, Sağlık 
bütçesi üzerinde fikirlerimi söylerken, yine arz 
edeceğim. Ama burada da söyliyeyim. Yüzlerce 
kasabamızda doktor yoktur. İhtisas erbabı yok
tur. Bir arkadaşım söyledi, bir dairenin 64 müte
hassıs kadrosu varmış, elindeki kadroların 6.1 i 
boşmuş! Mütehassısımız var, ama bu kadrolara 
mütehassıs çağırmak kabil değil. Sebep ücret dü
şüklüğüdür. Hangi yönden bakarsanız bakınız 
memlekette memurların ciddî sıkıntıları vardır. 
Yapılmakta olan bu konuşmalarla, sabahki müza
kereleri birbirine kolaylıkla bağlıyabiliriz. Zam 
aleyhindeki tenkidlerin bir kısmı esasen sabahle
yin müzakere ettiğimiz kanun münasebetiyle ya-
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pılmıştır. Fakat öğleden önce memur, subay terfii 
ve zammını kalbul etmiş gibi olduk arkadaşlar. 

. (O başka sesleri) O kanunu kalbul ettiğimiz gibi, 
bu kanunu da gönül rahatlığı ile kabul edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu arada bâzı hatipler 
işçilerle ilgili temennilerde bulunmuşlardır. Bu 
taleplerini yerinde görmemeye imkân yoktur. 
•Ben de temenni ediyorum ki, işçi arkadaşlarımız, 
Devlet sektöründe vazife görmekte olan bu feda
kâr arkadaşlarımız en kısa zamanda düşünülsün, 
onlara da hakları verilsin. îşçi arkadaşlarımızın 
da âcil ihtiyaçları, bugünkü güç. durumları Hü
kümet tarafından dikkate alınmalı, hiç olmazsa 
her 4 ayda bir defa yapılacak bütçe kontrolle
rinden sonra onlara bir parça refah hazırlıyacak 
imkânlar sağlanmalıdır. Arkadaşlar, teklif üze
rinde hakikaten- söyliyecek çok söz var. Ben 
aleyhte konuşan arkadaşları kınamıyorum. Ama 
unutmıyalım ki, bu Meclis, yepyeni bir Devlet 
hayatının organize edilmekte olduğu bir devre 
içinde vazife görmektedir. Plânlama Dairesinden 
Personel Dairesine kadar yepyeni- bir görüşün 
mahsulü faziletli bir idareyi Devletin her kolu
na getiren yeni devir içindeyiz. Bunun tatbik-
çilerine 2. Cumhuriyetin işçilerine asgari bir 
geçim imkânı sağlamak hiç kimsenin tereddüdü 
olmasın vazifemizdir. Sizler bu yardımlarınızla, 
fedakâr ve vefakâr memur kütlesini yeni bir aşk 
ve şevk içinde çalışmaya sevk edecek, onların 
çalışma gücünü artıracaksınız. Sizler fazilet ida
resi kurmak kararındasınız. Bu memleketin kıy
metli evlâdlarma hizmetleriyle mütenasibolarak, 
maddî imkân verildiğini görmenin bahtiyarlığı 
içinde onların hizmetlerini bundan böyle zevkle 
anacağız. 

Muhterem arkadaşlar; bir şeye daha işaret 
edeceğim; bu da Yüksek Heyetinizin taşıdığı va-

.-' y'ıfe duyrasumm, ve memleket m e-o'el e. eki e 
yakın ilgisinin bir ifadesidir. Karşımızdaki Ma
liye Vekili diyor k i ; memlekette bir sınıl* sıkıntı 
içindedir. Param var. Onlara yardım edeceğim. 
Yine diyor ki ; istikrar devam edecektir. Bu ya
pılan yardımla, bu zamla bütçede açık da olmı-
yacaktır. Buna rağmen, biz, hayır zam yapama
yız. diyoruz. Maliye Vekiline karşı direniyoruz. 
Sizi temin ederim ki, dünya parlâmentolarında 
daima bunun aksi sahneler cereyan eder. Mec
lisler zam ister, Maliye Vekili para yok, zam 
yapmıyalım der, tekliflerin karşısına geçer. Fa
kat Yüksek Meclisinizin bu iş üzerinde durmak-

2.1961 0 : 3 
ta, hassasiyet göstermekte hakkı vardır. Bu 
sözleri memleketin her lirasının yerine sarf edil
mesi için Yüksek Meclise hâkim olan havaya 
işaret etmek için gurur ve heyecan duyarak 
söylüyorum. 

Bir devrin bütün baskılarına karşı direnmiş, 
katıksız ekmek yiyerek yaşamaya katlanarak 
büyük ıstıraplar içinden geçip bugüne gelmiş bir 
sınıfa hakettiği ilgiyi göstermektesiniz. Fedakâr 
ve cefakâr olan bu insanlara, kabul buyuracağı
nız yardım dolayısiyle şahsım adına teşekkür et
mek isterim. Büyük alâkanızı vatanperver me
murlar elbette değerlendirecekler, alâkanıza ve 
millete lâyık kimseler olarak hizmetlerine de
vam edeceklerdir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bugün görüş
memiz gereken daha 4 tasarı mevcuttur. Arka
daşlar fikirlerini daha* muhtasar serdederlerse 
çok iyi olur. Bu hususa dikkat edilerek konuşul
masını rica edeceğim. 

Söz konîisyon sözcüsünündür. 

KARMA OMÎSYON SÖZCÜSÜ ERGİN SAİT 
NACÎ — Muhterem arkadaşlar, mümkün oldu
ğu kadar kısaca malûmat arz edeceğim : Komis
yonda memurlara zam tasarısı tetkik edilirken, 
hakikaten bu tasarı üzerinde çok münakaşa et
tik, çok ince noktalara kadar indik ve netice 
itibariyle komisyonda büyük bir ekseriyetle 
zammı zaruri gördük. Bu hususu iyice arz ede
bilmek için bir iki nokta üzerinde durmak is
terim. 

Roosevelt 1937 tarihli bir konuşmasında : «İyi 
bir idare siyaseti kuramıyan Hükümet, kum üs
tünde kalmış bir idareye benzer» demiştir. 

Şunu arz etmek isterim ki, birçok-Devlet ya
tırımları, yatırımların en verimli ve en faydalı
sının Devlet umurunda çalışan personele haklı 
ve âdil ücret vermek olduğu hususunda muta
bıktırlar. 

iBu iki ciheti arz ettikten sonra, size muhte
rem Bütçe Komisyonunuzun bu senefci raporun
dan Ibir fasıl okuyacağım. 8. sayfada, diyor ki; 
(on. yıl zarfında bütçe masrafları 1,5 milyar lira
dan 7 milyara yani beş misline yakın bir artış, 
banknot tedavül hacmi 900 küsur milyondan 4 

i milyar civarına, dört mislinden fazla bir artış, 
j ticarî i'krazat yekûnu 1 milyardan 6 milyar 800 
S milyon lir'aya çıkmıştır, Suni surette yaratılan 

— 361 — 



B : 20 23.2 
bu iştira gücü talebin genişletilmesine ve ihraca
tın tıkanmasına, dış ticaretin bozulmasına sebe
biyet vermiştir.) Yani enflâsyonun en karakte
ristik rakamlarının ifadesidir. Şu rakamlar beş 
altı misil artarken bir de memur maaşlarına ba
kalım: 1946 da birinci derecede bir memur bin 
lira alıyordu. 14. derecedeki memur ise 150 
lira alıyordu. On sene içinde diğer . endislerde 
7,5 pisi! artışlar olduğu halde memur maaşların-
daki bu artışlar bâzı -vergi tezayüdü dolayısiyle 
tam gerçeği ifade edemez. İki niislinden daha 
fazlaya çıkamıyacaktır. 'Bu durumda insanın 
natırıma su geliyor: Hep'inkin malûmudur, ikin
ci Dünya Harbinde yine Röosvel't diyor k!i, «kom
şumda bir yangın çıktığı zaman, . ban başka 
şey düşünmem, derhal hortumumu ona veririm.» 

'Vatandaşların ihtiyaçlarını gerçekten tatmin 
etmek gerekir. Fakat bu naşı1], olur? Gönül ister 
ki, hakikaten Devlet Personel Dairesi isini bitir
miş olsun, kadrolar tösbi't edilmiş olsun ve bu
nun neticesinde bu zam kabul edilmiş olsun. O 
zaman kolayca bir karara ve sonuca, varılmış 
olur. Hayır arkadaşlar, o zaman da memurlara 
yapılacak zam '% 25 ten yukarı olamıyacaktır. 
Şimdi Hükümetin getirdiği tasarı hakikaten âcil 
bir derdin, âcil bir ihtiyacı karşılıyacafctır. Ha
kikaten bu, Devletin yaptığı ver'imli bir yatırım
dır. Komisyonumuz bu kanaate varmış bulunu
yor. • 

Muhterem arkadaşlarım bu mey'anda bâzı 
•hususlara da cevap vermek isterim: 

1960 yılında cetvelde olduğu ve Hükümetin 
gerekçesinde de zikredild-iği üzere; umumi mu-
vazneye dâhil dairelerde çalışan' memurların 
adedi 182 043 tür. 5392 si (L) cetvelinde, 
176 651 adedi fiilî kadrolarda, 9 849 adedi- mül
hak bütçeli idarelerdedir. 

İktisadî Devlet Teşekküllerinde çalışan 
memurların adedini maalesef 'bilmiyoruz, eli
mizde bir rakam mevcut değil. Bunlara da 
zam yapılacak olursa, malî portesinin 40 - 50 
milyon lira civarında 'olacağını biliyoruz. Biraz 
önce kabul buyurduğunuz subay ve astSubay-
ların terfileri (hakkındaki kanun dolayısiyle 
yekûn ceman 362 . milyon, liradır. Bu miktar 
bürüt olarak yerilecek, ancak, % 25 i vergi tev
kifi dolayısiyle gene Devlet tarafından geriye 
alınacaktır.. 

Muhterem arkadaşlarım bir de bu zam dola
yısiyle memurlar eline geçecek paraların farkla- J 
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rından bahsetmek istiyoram. 14. derecede bulu
nan bir memurun bugün aldığı para 300 liradır. 
Bu memurun eline 260 lira 25 kuruş göçmektedir. t 

Bu zamdan sonra bütün tevkif at ve (% 3 fon tev
kif atı çıktıktan sonra 79 lira 70 kuruş fazlasiyle 
339 lira 95 kuruş eline geçecektir. Bu zam farkı 
en küçük memurdan en yüksek memura kadar 
şöyle bir seyir takibetmektedir. 79, 91, 97, 145, 
160, 183, 207, 241, 268, 308, 340, 398 olacaktır. 
Bu farklar % 35 zam taihakkük ettiği takdirde 
•mevzuubaıhistir. % 25 zammın karşılığı olan 
farklar ise en küçük memurda 37,41 lira, en yük
sek dereceli memurda ise 201 liradır. Bu rakam
lara pek küçük demek doğru olmaz. Çünkü me
murlar bu rakamlara muhtaçtırlar. Bundan do
layı sizlere minnettarlık hissi duyacaklarından 
asla şüphe edemeyiz. •'. 

BAŞKAN—.Maliye Vekili. 
KUR.DAŞ KEMAL — Muhterem arkadaşlar 

bugün gene huzurunuzda pek mühim bir mev
zuun münakaşasını yapmış bulunuyoruz. Aşağı -
yukarı iki aydır mütemadiyen memurlarımızın, 
emeklilerimizin, dul ve yetimlerin, ordu mensup
larının maaşlarına yapılan zamlar, her şeye tak-
dimen münakaşa edilmektedir. Hattâ ilk zaman
larda vergi mevzuatımızı ıslah için bir komisyon 
kurduk dediğim zaman bir gazeteci arkadaşımız 
bana cevaben, demek ki zam yapmıyorsunuz de
di. Son Kamalılarda günlük olarak da yapılan ko
nuşmaların, münakaşaların hemen hemen % 90 ı 
bu konu olmuştur. Bendeniz de bu konuda, bil
hassa arkadaşlarımızın hepsi fikirlerini söylesin
ler diye israr ettim. 

Bugün konuşmalarda dâhil, son 20 - 25 gün 
içinde bu konuda, komisyonlarda da konuşan ve 
muhalefet eden •arkadaşlarımızın da fikirleri bil
hassa iki hususta dikkati çekiyor. Bunlardaıı bi
risi ittifakla memurlarımızın büyük bir sıkıntı 
içinde bulunduğudur, içinden geçtiğimiz ağır 
enflâsyonun tahriplerinin büyük ölçüde hissedil
diği söyleniyor. Yapılan konuşmaları hafızama 
not ediyordum. 'Fakat bunların hepsini bir arada 
hafızamda tutmaya imkân Ibulamadiim. 

Memurlarımızın bu durumunu belirttikten 
sonra yapılan konuşmalarda memurlarımızın için
de bulunduğu şartları belirten arkadaşlarımı^, bir 
(ancak) ilâve ediyorlar, sonra kendilerine göre 

birtakım sebepler sayıyorlar. Bu (ancak) lan, 
uzun boylu dinledikten sonra, biraz daha vuzuha 
vardığımızı hissediyorum. 
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Memurlarımızın hakiki durumlarını bir kere 

daha tesbit etmekte çok büyük fayda vardır. Şim
di de, (ancak) lan tahlil etmece geçeceğim. 

1939 yılından bu yana, memurlarımıza yapıl
mak istenen zamların seyrini arz ettim. 1989 yı
lında memurlarımızın en aşağı derecedeki kad
royu işgal edenine 40 lira, en üst derecede çalı
şanına da 600 lira verilirdi. Bugün 600 lira 2 000 
olmuş, artış 3, 5. 40 lira 300 liraya çıkarılmış. 
Aşağı - yukarı 7,5 misli artmıştır. En düşük ma
aş alan memurlarımız daiha fazla artışa nrazhar 
olmuş, büyük maaşlılardaki artış nispeti ancak 
3,5 misile çıkarılabilmiştir. 1939 dan bu yana artış 
bu kadar olmuştur. 

Avnı devirde fiyat endeksleri 11 - 12 misil 
artmıştır. Normal olarak bir memlekette memur 
maaşlarının fiyat endeksini otomatikman takı'b-
etmesi kabul edilir. Bu gayet normal beklenen, is
tenen bir vaziyettir. Bunun dışında memur ma
aşlarının millî gelirde olan artışları, adam basma 
düşen hakiki artışları ayrıca takibetmesi lâzım
dır. Milletin fertleri olarak memurların yalnız 
fiyat yükselişlerinden müteessir olmamaları de
ğil aynı zamanda millî gelirdeki hakiki artışlar
dan da hissedar olmaları lâzımdır. Türkiye'nin 
1939 dan bu yana hakiki millî gelirinde ve fert 
başına millî gelirinde % 50 bir artış olduğu ka
bul edilebilir. Bu şartlara göre ve şu ta'bloya göre 
mukayeseler çok acı bir manzara arz etmektedir. 
Memur maaşları vasati 4 ilâ 4,5 misil artmıştır. 
12 misil artan fiyatların çok fazla gerisinde kal
mıştır. Bu maaşların millî gelirdeki artışları ta-
kibetmesi ise hayal dahi olamamıştır. Bu dünya
nın baş^a hiçbir yerinde vâki olmuş olmasın mü
saade edilebilecek bir vaziyet değildir. Bâzı arka
daşlarım benim dünya memleketlerinden geçildi
ğim misalleri yanlış tefsir ediyorlar. Biz, maaş 
avarlamasını, dünyanın falan falan yerlerinde 
böyledir diye getirmiyoruz. Bizdeki gibi fec.î bir 
durum dünyanın başka bir yerinde olmadığı gibi 
olamaz da, bunu ispat için getirdik. Hakikaten de 
bizdeki gibi bir durum başka bir yerde olamaz. 
Memurlarımız fevkalâde nazik bir safhaya gel
in'st ir. Memurlarımızın hayat seviyesindeki dü
şüklük son derece şayanı dikkat ve üzüntü verici 
durumdadır. 

Zaman, zaman memurlarımız, geçen devirde o 
seviyeye gelmişlerdir ki, Hükümet fevkalâde ted
birler aramak, almak zorunda kalmıştır. Zaman 
olmuş, bir memur evlâdının masrafını karşılıya- ı 

2.1961 0 : 3 
maz durumda kalmıştır; yardım yapılmıştır, 200 
lira doğum yardımı yapılmakta devam ediyor. 
Zaman olmuştur, memurun ölüsü ortada kalmış
tır, ölüm yardımı yapmak zorunda kalınmıştır. 
Nitekim halen de yapılmaktadır. Hakikaten du
rumu 'böyle görmek gerekir. 

Uçaktan iner inmez, memurlara zam ya
pılıp yapılmıyacağmı sordular, bâzı kimsele
rin buna istismar edeceğini bilerek düşündüğü
mü açık açık söylemekten çekinmedim. Bu in
kâr edilecek vaziyette değildir. 

Memurlarımızın hayat seviyelerini ve temin 
edilebilen imkânları söyledikten sonra, şimdi 
(ancak) larm tahliline geçebilirim,- zannedi
yorum. (ancak) lardan birisi şudur : «Deflet 
Personel Dairesi kuruluyor, bekliydim, tet
kikler yapılsın, getirilsin, o zaman düşüne
lim.» Eğer vaziyet bu mertebeye gelmemiş ol
saydı, bekliydim, onların tetkiklerini düşü
nelim, diyecektim. Eğer fiyat artışı ile, ıne-
ımur maaşlarının artışı arasındaki fark % 80 ol
saydı, bekliydim, fazla bir şey değil, diye
cektim. Ama, hayat 12 misli yükselmiş, me
murlara yapılmış olan zam ancak 4,5 misli. 
Bu şartlar altında beklenemez. 

Bâzı arkadaşlar da diyor ki, «Bu zam ya
pılırsa, Personel Kanunu gecikebilir, gene te
hir edilir. ̂  Bizim yaptığımız zam mütevazidir. 
Personel dairesinin alacağı tedbirleri asla ha
leldar edecek durumda değildir 

Onların çalışmaları devam edecektir. Per
sonel dairesinin kısa zamanda halledebilceği 
bir iş değildir. Çünkü, personel durumumuz 
cok karışık hale gelmiştir. Çalışmalar, karı
şıklığı nispetinde, uzun zaman istiyecektir. 

Bu zam gerçekten âcil bir vaziyete gelmiş
t ir ; yara daha fazla büyümeden, ufak bir 
merhem sürmeden geçemedik. Huzurunuza ge
tirilen maaşlar böyle bir tedavi ameliyesinin 
vnvi veren bir parçasıdır. Sonra personeı da
iresi kurulduğu zaman ümit ederiz ki, bu mev
zuu cok daha etraflı ele alacaktır. Alınacak ted
birler bunu hiçbir bakımdan haleldar etmiye-
cektir. Binaenaleyh bu daireyi bekliyelim iza
hı zannedivorum kabule mazhar olamaz. 

İkinci bir nokta; ancaklardan biri; Soy
sal arkadaşımız tarafından ileri sürüldü. Bir
kaç sebep ileri sürdüler. Fakat bir tanesi 'çin 
biz bunun portesini bilmiyoruz dediler. Memım'-
larımızm adedini bilmiyoruz ve bize verilmedi 
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dediler ve pek ateşli bir konuşma yaptılar. Ar
kadaşlarım bu tasarıdan evvel Bütçe Encüme
nine bütçe gerekçesi takdim olundu. Bu geıek-
çenin mütaakıp yerlerinde bu ayarlamaların por
tesi zikredilmiştir. 34. salıifede bu potrenin 
394 milyon lira olduğu ve bütçenin yüzde ka
çma tekabül ettiği zikrediliyor. 58. salıifede 
umumi muvazene bakımından porte zikredilmek
tedir. Memurlarımızın adedleri ise, keza ge
rekçeye, Umumi Muvazenede kj, kanunî kad
ro, fiilî kadro; mülhak bütçelerdeki.kanunî 
kadro, fiilî kadro adedlerini gösterir cetveller, 
ayrıca eklenmiştir. Komisyonlarda da bunlar 
tekrar tekrar arz edilmiştir. Meselâ Bütçe Ko
misyonu Sözcüsü arkadaşımız size istediğiniz 
rakamı şimdi takdim edecek durumdadır. Bu 
kadar nazik ve önemli bir konuda konuşmadan 
evvel bu rakamlara bir atfı nazar edilmesini çok 
arzu ederim. 

SOYSAL EMİN — ö-ördüm, gördüm. 
MALÎYE BAKANI KURDAŞ KEMAL (De

vamla) — Efendim, sonra bilhassa yapılan 
zamların bütçeye yüklediği yekûn 65 milyonu 
geri gelmektedir. Bu problem bu kadardır. 

Memurların adedine gelince; gerekçede de 
gösterildiği üzere Umumi Muvazeneye dâhil da
irelerdeki memur adedi 176 651, katma büt
çeli idarelerde memur adedi 9 849; ücret alan
ların adedi de 49 725 dir. 

Müsaadenizle subay ve astsubaylarımızın tam 
rakamını vermiyeyim. Emekli, dul ve yetim
ler ise 96 bin civarındadır. 

Muhterem arkadaşlarını, memurlarımızın ha
yat seviyelerine yardım edebilmek maksadiyle 
yapmakta olduğumuz âcil tedaviyi anlattıktan, 
tesbit ettikten sonra, şimdi de, (ancak) larm 
zaman meselesine geçiyorum. 

«Zamı yapalım, yapalım ama, diyorlar, za
manı değil. Zamansız oluyor, bu zam.» İtirazla
rın hepsini ayrı ayrı incelemek ve münakaşa et
mekte hakikaten fayda görüyorum. Arkadaş
lar, zam zamansız değildir, hattâ zaman bakı
mından gecikilmiştir. 

Bir arkadaşımız da, «köylülerimize vergiler 
yüklenirken, onların yükü ağırlaşırken, bizim 
memurlara zam yapmamız doğru olmaz, böyle 
şey olmaz,» dedi. Bunu kan alıp vermeye ben
zettiler. Ben bunu kabul edemem, bu benzetme 
yerinde değildir. 
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ı Vergi mevzuunda köylüye bir miktar zam 

yapılmıştır. Fakat, bu arazi vergilerinde olmuş
tur. Daha önce 'bunu geniş bir şekilde izah et
miştim. Arazi vergilerinin % 30 u mahallî ida
re masraflarına tahsis edilmektedir. % 70 i an
cak, umumi muvazeneye gelir kaydedilmekte
dir. Buna mukabil, bütçenin varidat bölümleri
nin % 3 ü köylerde yapılmakta olan okula, îç-

! me suyuna tahsis ve tevcih edilmektedir. Arazi 
vergilerinde görülen artışın bir miktarı ancak, 
varidata eklenmektedir. Bu, ihtimal ki, 100 mil
yon lira civarındadır. Fakat buna mukabil yal
nız ilkokulların inşası için bütçeye 210 milyon 
lira tahsisat konmuştur. Bundan kim zararlıdır. 
Bilmiyorum. Her halde vatandaşlarımız değil. 
Biz de millet olarak büyük bir kâr elde edece-

< ğiz. İlkokul seferberliği ilk defa İnkılâp Hükü
meti tarafından filiyat sahasına konmuştur. Bu 
çıkarılan kanunların köylüyü ve tüccarı fazla 
zarardide ettiği pek iddia edilemez. İnkılâp Hü
kümetimiz esas yönünü ziraatin kalkınması sa
hasına çevirmiş bulunuyor. İlk defa bu bütçe
dedir ki, Ziraat Vekâletine ve zirai sahaya ge
niş yatırımlar yapılmaktadır. İnkilâp Hüküme
tinin bu anlayışına uyarak köylülerimizin Zira
at Bankasına olan borçlarını tecille uzun vadeli 
taksitle ödemeye tâbi tutmuştur. 

Bir arkadaşımız, köylülerimizin yine Devle
te olan, Maliyeye olan borçları üzerinde ve bun
ların taksite bağlanması hususunda teklifte, 
temennide bulunduğu zaman çok sevindim. Da
ha önce durumun böyle olduğunu bilmiyordum. 
Bunun da tomin edileceğini Yüksek Heyetinize 
Hükümet namına arz ettik. Bütün bunlar da 
büyük bir samimiyetle gösteriyor ki, burada ya
pılan konuşmalarla da tersim etmek istediğimiz 
duruma daha önce temas edilmemiştir. 

Arkadaşlarım, son 10 yılda yapılan bütün 
kalkınma edebiyatına rağmen, bu durum, bu 
mesele ele alınıp halledilmemiştir. Bunu ilk defa 
Millî İnkilâp Hükümeti ciddiyetle ele almak
tadır. Binaenaleyh, mevzu bu bakımdan, hele 
bu memur maaşları ile alâkalı ve bir nevi ayrı
lık yapılıyor, varit olmıyan bir şey yapılıyor 
gibi göstermek kolayca kabul edilecek bir ifa
de değildir. Sureti katiyede inanıyoruz ki, me
murlarımızın, içinde bulundukları müşkül vazi
yetler memleket muvacehesinde açıklandığı za
man köylü vatandaş, esnaf vatandaş ve bütün 
fertleriyle âdil olan bu millet, bu dâvayı tanı-
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yacak ve bu kabîl tefrikli konuşmaları, yürüt
mek istenilen menfi istikamete şeyler olarak 
kabul etmiyeeektir. Asgari bir hakkın tanınması 
ile memleketin elde edeceği büyük içtimaî, ikti
sadî şartlar millet muvacehesinde çok süratle 
tebellür edecektir ve milletimiz bunu anlıyacak 
kıvamdadır. Türk Milleti bütün tarih boyunca 
olgunluk gösteren bir millettir. 

Muhterem arkadaşlar, memurların hayat se
viyesinde, son yıllarda vâki olan büyük düşüş
ler bir mânada millî gelirin memur aleyhine 
yeniden dağıtılması demektir. Yani memurun 
millî gelirdeki yeri tenezzül etmiş demektir. Bir 
iktisatçının vakayı bağlıyacağı hüküm budur. 
Bu vergi kanunları ile bu adaletsizlik tashih 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzuun bilhassa 
üzerinde çok durulan bir kısmına geliyorum : 
Memur, subay, emekli aylıklarında ve erlerimi
zin harçlıklarında yapılan ayarlamanın, fiyatları 
yükselteceği iddialarına temas etmek istiyorum. 
Bunları ilkin şaka zannetmiştim. Fakat arkadaş
larımız hakikaten ciddî olarak bu mevzu üze
rinde duruyorlar. «Esnaf fiyatları yükseltecek
tir» diyorlar. Hakikaten esnaf bu kabiliyette 
ise, ve istediği zaman fiyatları yükseltmeye 
muktedir ise, neye duruyor; fiyatları neye yük
seltmiyor? Bunun bir iktisadî sebebi vardır, ik
tisadî hayatta bir arz ve talep ve bir rakabet 
prensibi vardır. Fiyatların yükselmesinde en 
büyük âmil bunlardır. 

Bâzı sektörlerde bir durgunluk vardır. Psi
kolojik bir âmil olarak bu zamları zikretmek ve 
buna fazla önem vermek isabetli olmıyacaktır. 

Biraz evvel arz ettim. Memur maaşlarındaki 
bütün ayarlamaların bütçeye tahmil ettiği ye
kûn 418 milyondur. Millî gelir ise 52,5 milyar 
liradır. 418 milyonluk bir tereffüün mutlaka 
denk bütçe ile tahakkuk ettirilmesi, millî gelir 
içindeki nispeti, elli iki buçuk milyar millî ge
lirde"" artış olmadan, 418 milyonluk bir ayarla
manın yapılması yüzde yarımın biraz üstünde 
olacaktır. Yapılan bu ayarlama bir kere, ufak 
miktardır, millî gelir içerisinde çok cüzi bir 
miktardır. 

Yüksek heyetinizi teknik ve teferruatla "iş
gal etmek istemiyorum. Ekonomide fiyat tenez
zülü, umumi arz ve talep prensibine dayanır. 
1960 da umum talep taayyün etmiş 1961 sene- ı 
sinde bu fiyatlarda iki suretle değişiklik olabi- I 
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lir. Ya umumi talep sebebi ile gelir, arzda eksik
lik, Allah göstermesin mahsulâtın düşüklüğünde 
umumi talep yükselir. Umumi arzın ne olacağını 
bilmiyorum, önümüzdeki yılda Allah lûtufta bu
lunursa önümüzdeki yılda mahsulün normal öl
çüde olacağını kabul ediyoruz. (1961 yılında 
umumi talepte bir artış olacak mıdır?) noktasına 
geliyorum. Yüksek Heyetinize, Millî İnkılâp Hü
kümeti denk bütçeyi takdim etmiş bulunuyor. 
Bütün iktisatçılara bütçemizin denk olduğunu 
her suretle ispata hazırız. 15 - 20 dakika sonra 
tetkik buyuracağınız bir kanun huzurunuzdadır. 
Hükümet kendiliğinden mevcut kanunların ver
diği salâhiyeti tahdidetmekte, Merkez Bankasın
dan % 15 ölçüsünde borç alamıyacağmı söyle
mektedir. Denk bütçe, denk iktisadî teşekküller 
bütçeleri bizim siyasî ve iktisadî ve malî politi
kamızın değişmez temelidir. Bunu behemehal te
min edeceğiz. Diğer mevzularda da tam istikrarı 
temin etmek için Hükümetiniz umumi şekilde 
kararlıdır. 1961 bütçesi içinde Türkiye'nin umu
mi iştira gücünde, umumi talepte artış olmıyaca-
ğını ifade eder. Umumi arzınızın normal devam 
edeceği kabul edilirse, umumi talepte de artış 
olmıyacağma göre fiyatlarda da artış olmaması 
lâzımdır. Memur maaşlarında yapılan bu ayarla
manın ne fiyatlar üzerinde ne de ekonomimizin 
hareketi üzerinde mühim bir etkisi olmıyacak
tır. Zira % 05 cirmi kadar yer kanlar. Biz eko
nomimiz üzerindeki tesir bakımından memur 
maaşlarını ikinci derecede görüyoruz. Bunu asla 
izam etmiş değilim. Memur maaşlarının yegâne 
hedefi, memur kütlemizi asgari bir imkâna ka
vuşturmak ve bugüne kadar gelmiş olan adalet
sizliği tashih etmektir. İkinci bir gaye de piya
samıza ufak bir küşayiş verecektir. Fakat bu
nun tesiri % 05 üzerine çıkamaz. Bu husus dün
yada her iktisatçının kolayca kabul edebileceği 
bir şeydir. 

Geçen senelerde mütemadiyen fiyatlar art
mıştır. Ve bâzı zamanlarda memur maaşlarına 
yapılan zam, fiyatlara tesir eder gibi görünmüş
tür. Halbuki, hakikatte memur maaşlarına zam, 
daima fiyat artışlarını arkadan takibetmiştir. O 
kadar arkadan takibetmiştir ki, fiyatlar 12 misli 
yükselmiştir, buna mukabil maaşlr (3,5 - 7) 
misli yükselmiştir. Fiyat niye on iki misli yük
selmiştir?. Bu memur maaşlarının neticesi de
ğildir. Bunu memur maaşlarında değil, fivat 
yükselmesini tevlideden enfilâsyon politika-
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smda aramak lâzımdır. Bütçe acık iken İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin kredi politikasında, za
mansız ve yersiz genişlemeye gidilmesinde ara
mak lâzımdır. Memur maaşlarına hiçbir zam 
yapılmadığı zamanlarda da fiyatlarda yüksel
me olmuştur. Yükselen fiyatlar memur maaşla
rına yapılan zammın bir neticesi değildi]-. 

Mazinin tecrübeleri ile bugünkü İnkılâp Hü
kümetinin yepyeni bir anlayışla getirdiği Hü
kümetin iktisadî politikasının mukayesesinde, 
mazinin tecrübelerinin yeri olmamak lâzımdır. 

Arkadaşlarımızdan 'bâzıları allerjiden bah
setti. Aşağı - yukarı mazinin allerji istikrarı 
niye olmamıştır? 1960 senesinde niye fiyatlar 
yükselmenıiştir? Bu evvelâ takibedilen politika 
emniyet veren bir politikadır. Bu politika önü
müzdeki yıl daha sağlam esaslara istinadedecek-
tir. Sizlere şunu arz edeyim; konsolidasyondan 
sonra 1962 yılı içinde Türk Devleti hakikaten 
her mânada istikrar sağlıyacak bir politika ta-
kıbedecektir, 1961 yılı bunu hazırlamaktadır. 

Memur maaşlarına yapılan bu zam teklifi 
karşısında ileri sürülen itirazlardan 'birisi; borç
larımızın pek büyük ölçüde olduğu hususudur. 
Evvelâ şu ciheti arz edeyim; son 10 yılda .me
mur maaşları, fiyat seviyesini çok geriden ta-
kibetmiş -olmasına rağmen yine bu borçlar birik
miştir. Memurlarımızın yaptığı büyük fedakâr
lıklara rağmen birikmiştir. Bir ara ben de he
yecana 'kapılarak söylediğim gibi bu Devletin 
memurda çok .büyük ölçüde borçları birikmiş
tir. Bugün normal fiyat artışları ve millî gelir
deki artışlar normal memur maaşları 39 a na
zaran 18 misli artması lâzım olduğu halde, an
cak 4 misli artmıştır. Şartlara göre ayarlanma
sında müstaceliyet olmak lâzım idi, doğrudur. 
Ama bu müstaceliyet memurlarımızın hayat se
viyelerini ıslah bakımından belki en âcil vazi
yette bulunmaktadır. Bütün Devlet hizmetleri
nin temeli bu zümredir. 20. asırda bir Devlet 
memuruna mâkul bir hayat seviyesi vermiyen 
veya ümit vermiyen bir Devlet, hizmetlerini lâ-
yikı veçhile gördürmek imkânını bir dereceye 
kadar kaybetmiş olacaktır. 1961 yılında İnkılâp 
Hükümeti her mevzuda bir hizmet yapmak ve 
hu arada .memur zümresini de düşünmek kara
rındadır. 

Pancar borcunu ödüyor musun? Niye me
mura ödüyorsun? dediler. Hemen arz edeyim. 
ki, bu hususta .geniş izahat verdim. Gene tekrar 
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edeyim : Katı olarak ifade edeyim ki, 1961 yı-

I lında pancar borçlarının tasfiyesi ehemmiyetle 
i ele .alınacak ve behemahal tasfiye edilecektir. 
| Sanayi Bakanlığı bütçesi tetkik edilecek olur-
| sa, bu husustaki tedbirlerimiz daha iyi görülür. 
j Sanayi Bakanı arkadaşımız da bu hususu te-
I yideder. Bunlar hakkındaki beyan ve mütalâa-
| lanınız iki gün evvelki zabıtlarda da vardır. 
I Bu mevzua temas dahi etmek istemiyorum. Ha-
I kikaten ıstırap verici bir dâvadır. 
| Son 20 yılda memurlarımızın hayat seviye-
j sinde hissedilir bir düşüş olurken, pancar zira

at! sahasında pek aksi istikamette gelişmeler ol-
ı muş, ve fiyatlar normalin üstünde teshit edil-
| mistir. Bu hal memlekette istihsal şeklini boz-
; muştur. Pancarda, ihtiyaçtan fazla, istihsal, şv-
İ ker istihsali olmuştur, fakat satılamamıştır. Bu 
; ziraat lehine yapılan fiyat politikası diğerleri 
j için temin edilmesi gereken imkânın aleyhine ol-
| muştur. Muhtacol'duğumuz maddelerin lâyıkı 

veçhile istihsalin aleyhine tesir icra etmiştir. 
Bu sene bu mevzularda hassasiyetle durul-

I muş ve Şeker şirketlerinin programlarının ya-
j puması ön plâna alınmıştır. Bütçe gerekçesine 
I bağlı cetvele nazar atfedilecek olursa orada Ha-
! zine yolu ile 240 milyonluk bir menahi temin 
» edilmiştir. Bu, müstahsil borçlarının tasfiyesin -
i de kullanılacak bir menabidir. İstimlâk mev-
| zuunda, bunlar haddizatında kabili mukayese 
j noktalar değildir. Fakat büyük heyecanla arz 
| edildi. İstimlâk (bedelleri bütün Türkiye'nin i(*-
j timlâk .bedelleri, yaptığımız hesaplar? 'göre 118 

milyon liradır. 25 milyon lira İstanbul (Belsdiye-
I sine verilmiştir, 12 milyon lira .jandarma bütçe-
| sine konmuştur. Diğer taraftan geçen 'gün bütee-
; nin takdimi veçhile yaptığım konuşmada bil

hassa Hükümet olarak bunu ciddî şekilde ele al
dığımızı Yüksek Heyetinize arz etmiş ve esaslı 
tedbirler .düşündüğümüzü huzurunuzda tekrar 
tekrar teyidetmiştim. 

Ziraat Bankası mevzuunda; bir kere 900 flıil-
yon lira nereden çıkıyor, bilmiyorum, her halde 
hususi bir hesabolaeak. Ziraat Bankası mevzuun
da, Maliye 'bütçesi münasebetiyle vâki olan ko
nuşmamızda arz etmiştim, bütçeyi takdim konuş
mamın son kısmını zabıtlardan* okurlarsa yine 
müşahede edeceklerdir. 

Hükümetiniz bu mevzu üzerinde hassasiyetle-
durmaktadır. Ziraat Bankasının imkânlarını 
kaybetmesi meselesi üzerinde durulurken köylü-

— 366 — 
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müze ve çiftçimize sağlanmış olan imkânları na- ; 
zarı itibara almak ve meseleyi bun"a göre'kıymet
lendirmek lâzımdır. Borçları tecil edilmiştir, to
humluk 'borçları tecil edilmiştir. Bunlar yeni me-
naıbi sağlanmış olması demektir. Bunun dışında 
Ziraat Bankasının topyekûn ele alıp re organize 
etmek kararındayız. Bu mevzu üzerinde de has
sasiyetle duruyoruz. 

Nihayet Yüksek Heyetiniz huzurunda daha 
fazla teferruata gitmeden şunu arz edeyim ki, 
prensip itibariyle bu mevzuun aynı olan bir ma
aş ayarlamasını bu sabah kabul buyurmuştunuz. 
Bu mütevazi bir şeydir. Ve kaçınılmaz bir vazi
yettir. Bu zamana kadar tekevvün eden adalet
sizliğin kısmî bir telâfisinden ibarettir. Heyeti
nizin bu mevzuda her hangi bir çekingenlik gös
tereceğine inanmıyorum, (işçiler hakkındaki su
ali cevaplandırmadınız sesleri) 

Efendim, ıbu iki mevzuu bendeniz burada 
' ayırmayı faydalı gördüm. Kafamdaki hir düşün

ce ile bu mevzua cevap vermemeyi uygun bul
dum. Bir kere ikisi arasında .bir alâka görmüyo
rum. 1939 senesinden hu zamana kadar memur 
maaşları 4 misli artmıştır. Aynı devirde işçi üc
retleri para seviyesinin üstünde 12 küsur misli 
artmıştır. Bunun yanında işçilere sosyal hizmet
ler karşılığı olarak aldıkları miktar ise ücretleri
nin % 50 sine yakındır. Memur maaşları fiyat 
artışlarını takibedememiştir. 12 misli yükselen 
ücretlere yaklaşamamıştır. Ve aynı zamanda di
ğer sosyal hizmetler imkânlarından faydalanama
mışlardır. Memur maaşları işçi ücretleriyle hem 
ayar olarak yükselişi takibedememiştir. Ve mem
lekette hiçbir mülâhazada bulunmadan hizmetle
rine devam etmiş fedakâr zümre olarak kalmış
lardır. Şimdi yapılacak şey ufak bir ayarla'maınn 
teminidir. Bunun dışında geri kalmış, herkese 
üzüntü vermekte olan durumları devlet hizmet
leri salim bir şekilde yürümesine mânidir. 

Bugün bu hareketle, kısmen olsun telâfi edil
mek istenmektedir. İşçi ücretlerinde bu şekilde 
âcil bir durum olmadığına göre, ikisinin arasında 
böyle hir irtibat kurmaya lüzum yoktur. Mevzuu 
etrafiyle münakaşa etmekten çekinmem; Çalışınn 
Bakanlığının bütçesi zannediyorum yarın vevii 
öbür gün Yüksek Huzurunuza gelecek ve mv.z.v 
kere edilecektir. Çalışma Bakanı arkadaşımla mu
tabık kaldım, o müzakereye ben de iştirak -edece
ğim, bu mevzuu baştan aşağı, A. sından Z. sirr 
kadar münakaşa ederiz. 
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Zannediyorum bu uzun izahatımla arkadaş

larımın suallerini cevaplamış bulunuyorum. Eğer 
unuttuğum kısımlar var ise; lütfetsinler cevap 
arz edeyim. (Kâfi kâfi sesleri) 

HAZER MEHMET — Mahallî idarelere yar
dım yapılacak mı? 

MALÎYE VEKİLİ KURDAŞ KEMAL — 
Onu da arz edeyim, özel idareler ve belediyeler
deki maaş zammı, haddizatında nispeten küçük 
bir miktara inhisar etmektedir. Rakamlarla arz 
edeyim, özel idare, 1959 - 1960 rakamları ele alı
narak bir hesap yapılırsa özel idarelerde ve be
lediyelerde ödenen yekûn maaş nazarı itibara 
alınacak olursa bunlarda yapılacak maaş ayar
lamasının portesi 30 - 35 milyon civarında ola
caktır. Haddizatında bunun çok daha dununda 
bir miktar olacağı hakkında karineler mevcut
tur. Bu yıl belediyeler Devlet gelirleri arasın
da olan menâbiden alacakları hisselerde vâki 
artışlar sebebiyle 1961 yılında 1960 yılma naza
ran 19 milyon liralık fazla bir menalbi sağlamış 
olacaklardır. Bu Gelir Vergisinden verilen % 5 
sebebiyle özel idarelerin hissesi şöyledir; Gelir 
Vergisinden % 5 olarak 12,5 milyon, akar ya
kıttan % 8 den 6 milyon, inhisar hasılatından 
1 milyon iira. Yekûn hasılat 19,92 milyon, özel 
idarelerin aldıkları akar yakıt İstihlâk Vergi
sinden 13,2 milyon, Trafik hissesinden 200 bin 
küsur ki, 13,4 milyondan fazla bir meblâğ geçe
cektir. Bunun dışında Bina Ve Arazi vergile-, 
riyle ve zamlariyle belediyelerin % 30 bütçesine 
konulmuştur. Mahallî idarelere verilen miktar 
13 milyon 400 bindir. Belediyelere Arazi vergi
lerinden yapılan yardım ile 23 milyon liralık 
ellerine para geçecektir. (Vergilerde tashihat 
yapılırsa nasıl olacaktır?, sesleri) 

MALİYE BAKANI KURDAŞ KEMAL (De
vamla) — Burada bir marj var mı, yok mu? 
103 milyon geçen seneye nazaran fazla vardır. 
90 milyon arazi ve binadan, 13 milyon lira büt
çeye konulan özel idarelere yardım, ilâveten 
19,2 milyon diğer vergilerden hisse, 12,4 mil
yon özel idarelere verilen hisse. Aşağı - yukarı 
136 milyon geçene seneye nazaran daha fazla. 

İlâve menabi maaşları karşılar mı? Yapıla
cak ayarlamalara muhtemeZ ayarlamalara rağ
men kâfi gelecektir. 

Bu arada şunu arz etmek istiyorum, büyük 
,cj eh iri er belediyelerinin hesapları üzerinde ciddî 

W 
% 
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tetkiklere başvurmuş bulunuyoruz, istanbul, 
Ankara, izmir, Adana beeldiyeleri tabiî başta 
gelir. Şu anda tetkiklerin neticesi ne olacaktır, 
bilmediğimiz için tabiî bir şey söylemeye imkân 
yoktur. Fakat şu rakamlar dahi bu maaşların 
bir miktar ayarlanabileceğim ve belediye ve 
özel idarelerde de zamlar yapılabileceğini gös
termektedir. 

Bu arada belki Yüksek Heyetiniz bana şunu 
söyliyeceksiniz : Peki Kemal Bey siz bu para
nın bir kısmının karayollarına gideceğini tah
min ediyordunuz. Şimdi ne olacak? Bu mevzu 
ilk açıldığı günden beri kafamı meşgul etmek
tedir. Bugün şöyle bir şekil üzerinde durdum : 
Son on yıllık vergi tatbikatı içinde mükellef
lerimiz fuzuli birtakım cezalara çarptırılmışlar
dır. Vergi sistemimiz, cezası bol bir sistemdir. 
Ve bu sistem genişlikle kullanılmıştır. Vergi 
cezalarının mühim bir yekûna baliğ olduğunu 
ve mükelleflerimizin tazyik altında bulundurdu
ğunu müşahede ettik. Bunları 5 yılda 5 taksitle 
ödemeyi derpiş eden bir kanun tasarısı hazırla
dık. Kabinece tasvibedildi, yarın huzurunuza 
bu tasarı sevk edilecektir. 

Vergi cezalarının beş senede tahsili, birincisi 
Ekim 1961 de olup mükellefe ödeme imkânını 
bahşettik. Diyoruz ki, eğer tahakkuk etmiş ver
gi cezalarını zamanında tediye ederseniz, % 30 
nu 4 ay içinde öderseniz % 70 i silinecektir. Eğer 
4 ay içinde, 1 Marttan 30 Hazirana kadar takib-
eden 4 ncü ayda, Ekim sonunda % 40 m öder
seniz % 60 şı terkin edilecektir. Yıl sonunda 
% 50 si ödenirse geri kalan % 50 terkin edile
cektir. 

Şahsan ben bu cezaların, vatandaşlara tazyik 
yaptığına kaaniyim. Kendilerine imkân vermenin 
lâzımgeldiğine inanıyorum, inkılâp Hükümeti 
malî sahada vatandaşları tazyik altında bulun
durmamak için, cezaları taksitle ödeme imkânını 
vermek suretiyle kolaylık sağlamak için karar 
almıştır. Cezalardan tahsil edilecek olan miktar 
240 milyon civarında olup fiilen tahsilat % 20 si 
nispetinde olup bütçeye konmuştur, tahsilat im
kânı da azdır. Cezanın tamamını istiyorsunuz. 
Veremiyorlar. Taksitlendirmek imkânı yok, ta
mamını vermeyince reaksiyon doğuyor. Cezaları 
ve aslını tahsil edemiyorsunuz. Mükellefin borç
larını ödemek için % 30 na 4 ay ödeme şansı ve
rince pek çok vatandaşlar bundan istifade et
miş olacaktır, bu suretle tahsilat artacaktır, bu-
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na inanıyoruz. Tahsilattaki vâki artışın bir kıs
mı, bilhassa Bina Vergisi tahsilatı olmıyan ve 
sıkıntılı vaziyette bulunan mahallî idarelerin 
bütçesine bu tahsilat dolayısiyle bir kısım meb
lâğ koymak mümkün olacaktır. Varidat bütçesi
nin müzakeresinde tekrar bu mevzua geleceğiz. 

Son sözüm; pek çok dertlerimiz var. Bu dert
lerin üzerinde büyük bir hassasiyetle duruyor
sunuz. Hükümetiniz de bu mevzuları, sizin ver
diğiniz ışıklar altında, yakından takibederek ve 
üzerinde hassasiyetle durarak gerekli tedbirlerin 
alınmasına, tamamlanmasına çalışacaktır. Şura
da kalan 5 - 6 aylık devre içinde bütün gücümüz 
ve bütün hızımızla milletimizin emrinde ve hiz
metindeyiz. Kafamızı, fikrimizi bu işlere vere
rek çareler bulmaya çalışıyoruz. (Alkışlar) 

GÜLEY FERDA — Müsaade buyurursanız 
Sayın Vekilden bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GÜLEY FERDA — Beden Terbiyesi için böl

gelere belediyeler % 4 hisse vermektedirler. Ev
velki sene Spor - Toto Kanunu çıkarken yapı
lan müzakerelerde bununla otomatikman büyük 
miktarda para kazanılacağı ve ilk iş olarak bu
raya hisse ödiyen belediyelerin bu istikametteki 
ödemelerinin durdurulacağı söylenilmiş ve zapta 
geçmiş bulunuyor. Belediyelerin bu hisseyi hâlâ 
ödedikleri bir vakıadır. Bu husustaki düşünce
lerimiz nelerdir? («Bu mevzu 4 gün sonra büt
çesi gelince konuşulur»1 sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Kifayet takrirleri var. Okuyo
ruz efendim. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Tasarı üzerinde fazlasiyle durulmuş ve ay-

dmlanılmıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve 
teklif ederiz. 

Âdil Vardarlı Derviş Sami Taşman 
Münir Aktepe Okyay Abdülkadir 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan zam tasarısı hakkında 

geniş bir şekilde tenevvür ettik. 
Müzakerenin kifayetini teklif ederiz. 

Abdurrahman Altuğ Süleyman Bilgen 

BAŞKAN — Takrirleri oyunuza sunuyorum. 
SOYSAL EMİN — Son söz milletvekilinin-

dir. 
BAŞKAN — Takrirleri oya arz ettikten son

ra sıradaki bir arkadaşımıza söz vereceğim. 
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Kifayet takrirlerini oyunuza sunuyorum. I 

Kabul edenler..'. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. I 

Cahit Zamangil (Komisyonda üyedir, olmaz 
sesleri) 

ZAMANGİL CAHİT — Şahsım adına konu- I 
şaeağım. Bendeniz komisyonda bulunmadım. 
Konuşmak imkânım mahfuzdur. Raporda imzam 
yoktur. Lehte ve aleyhte konuşabilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel lehte 
ve aleyhte konuşan bütün arkadaşlarımızı aynı 
dikkat ve muhabbetle dinledim. Bilhassa aleyh
te konuşan arkadaşlarımızı daha çok bir mu
habbetle dinledim. 

Hükümetin subaylar, Devlet memurları, dul 
ve yetimler için yaptığı maaş zammı teklifleri 
bir bütündür. Biraz önce bu bütünün bir kıs
mına taallûk edeni oyladık. Bendeniz bu Kıs
ma müspet oy verdim. Şimdi bu bütünün bir 
yarısını kabul edip diğer yarısını reddedemem. 
Bu sebeple bu teklifi "de kabul edeceğim. Ha
kikatte zorluk şuradan geliyor; Yüksek Mec
lisinizin geç saatlere kadar bu meseleyi enine 
boyuna didiklemiş olması, hattâ şu son saatte 
bendenizin tasdiine tahammül buyurmanız [ 
elbette ki sebepsiz değildir. Zamlarla birlikte, 
düşündüğüm, zihnimi meşgul eden birtakım 
büyük meselelerimiz var. 

Sayın Maliye Bakanımız gerek bizim nez- I 
dimizde, gerek köylü nezdinde birtakım me
seleleri doğrudan* doğruya birleşt'irmemektedir. 
Birleştirmeyi muvafık görürlerse bir tarafa bı
rakabilirim. Bu meselelere şimdi kendileri de 
temas ettiler. Bendeniz bunları bir başka za
viyeden ele alacağım. Bütçemiz 400 milyon lira 
kadar bir maaş zammını ihtiva ediyor. Bunun 
yanında tetkik ettiğimiz meselelerin önemini de 
yine kendi beyanları ile anlıyoruz ve hiç biri
sini inkâr etmiyor. 

Pancar mevzuuna temas ettiler. Evet Ma
liye Bakanımız bunu ciddî olarak ele almıştır 
ama böyle bir meselemiz vardır. 

İstimlâk borçlarımız vardır ve bunları bu- I 
gün bir sisteme bağlamış durumda değiliz. I 

Ziraat Bankası, çiftçi kredisi mevzularımız 
yardır. Bunlar ehemmiyetle ele alınmıştır ama * 
bunun daha konkre bir hale gelmesi arzusu gö
rülmektedir. I 

İl ve köy yolları mevzuu vardır, başka bir I 
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bütçede önümüze gelecektir. Bendeniz o za
man bu meselenin üzerinde ayrıca duracağım. 

Bunların hiçbiri bugünkü Hükümetin kusu
ru değildir. Bunlar maziden devralınmış miras
lardır. 

Muhterem arkadaşlar, köylümüz bu mese
leleri birleştiremez, mütalâa edemez demıye-
lim. Biz köy kahveleri sohbetlerinden geldik. 
Tekrar köy kahvelerinde vatandaşlarımıza he
sap vermeye, onları ikna etmeye avdet edeceğiz. 
(Alkışlar, «Buna mecburuz» sesleri) Köylümü
zün ne derece olgun olduğunu Sayın Maliye 
Vekilinden de işittim, öyledir. Size temin ede
rim ki, bütçe müzakerelerini takibeden vatan
daşlar .sizlerin göremedikleri boşluklar varsa 
bunu belki bize göstereceklerdir. Ne zaman bir
leşir meseleler? 

Köylü vatandaşlarımız subay ve memurla
rımıza yapılan zamları çok görmiyeceklerdir, 
haklı bulacaklardır, memnun olacaklardır. 
Eğer pancar borçlarının ödenmesi, Ziraat Ban
kası meselesi, köy yolları mevzuunda vereceği
miz cevaplar kendilerini tatmin etmezse o za
man meseleleri birleştirirler. 

Onun için üzerinde duruyorum, burada, 
Yüksek Meclisin huzurunda Maliye Vekilimiz
den munzam izahat, teminat istiyorum, cihaz-
lanmak istiyorum. 

Şimdi diyeceksiniz ki, Bütçe Komisyonu
nun bir üyesi olarak bütçemizin bâzı meselele
rine temas ettiniz, bir de burada konuşuyor
sunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, filhakika bunları 
encümende gördük, didikledik ve Hükümetin 
getirdiği bütçeyi kabul ettik, altına imza et
tim. Müsaade ederseniz gecenin şu saatinde, 
lâyık olduğu irtifaa çıkarak mütalâa edelim. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçeyi, maaş zam
larını, sair meselelerimizi didiklerken hakikatte 
fikirlerimiz memleketimizin yakın istikbali ile 
meşbudur. Yüksek Meclsinizin bu toplantı J arı 
iki tarihî dönüm noktası arasına sıkışan bir 
zaman içine geçiyor. Bu zaman alanının baş
langıcında, 15 yıllık demokrasimizin bir ahlâk 
buhranı altında ezilip çökmesi ve 27 Mayısın 
ruhu vardır, öteki ucunda ise hudutlıyan nokta 
Devletimizin yeni Anayasa ile yeniden kurul
ması işi vardır. Biz bu iki önemli tarih ara
sında bir geçiş devresini yaşıyoruz. Bizler, ge-
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çiş devresinin insanlarıyız. Bu idrak bizim 
hakikî misyonumuzu göstermektedir. 

Şuna kaaniim ki, Devletimizin selâmeti her 
gün bahis konusu olacak önemde içimizde ya
şamaktadır. Bizim hakikî misyonumuz 6 Ocak
ta devraldığımız 27 Mayıs emanetini yeni ku
rulacak iktidara selâmetle ve emniyetle ulaş
tırmaktan obarettir. Bunun dışında her şey 
ikinci plândadır. 

Muhterem arkadaşlarım, işte bütçemizi, ku
surlarını veya faziletlerini görerek, Devletimi
zin selâmeti fikrini ön plâna alarak tetkik ettik. 
Kabul ettik. Meselelerimizi bu zaviyeden gö
rünce selâmete ermemek için hiçbir sebep yok
tur. 

Bu noktada bir arkadaşımıza hitabetmek 
isterim. Vicdan huzurumuzu nasıl temin ettiği
mizi sormuşlardı. Meseleyi, bütün çıkmaza gir
miş gibi görünen meselelerimizi incelerken ha
kikî misyonumuzu birinci plâna alarak vicdan 
istirahatı görmekteyiz. Devlet hizmetlerinde 
yüksek rakımlarda seyredenler her meselede 
vicdan huzuru bulurlar. Yüksek Meclisiniz de 
bulmuştur arkadaşlar! (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Tasarının heyeti ıımumiyesi 
hakkındaki müzakere sona ermiştir. Maddelere 
geçilmesini kaıbul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kaıbul edilmiştir. 

Komisyon raporunda tasarının ivedilik ve ön
celikle görüşülmesi teklif edilmektedir. Oyun aza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ŞAHAP KİTAPÇI — Usul hakkında mâru
zâtta 'bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KİTAPÇI ŞAHAP — Muhterem arkadaşlar, 

Riyaset Divanına tasarının mahiyetine müessir 
takrirler verilmiştir. Bunlar okunmadan madde
lere geçilmesinin oyunuza arz edilmesi usule ay
kırı. bulunmaktadır. Bu itibarla şimdi maddelere 
geçilmesine karar verilmeden önce bu takrirlerin 
okunması ve oylarınıza arz edilmesi hu suretle 
geri bırakılmış bir ihale gelmiştir. 

Bu, tüzüğün âmir hükmüdür. Takriri erin ma
hiyeti 'bunu ieabettirmektedir. Münasip görürse
niz takrirler okunsun. .Beye arz edilsin, neticelen
dikten sonra maddelere geçilmesi usule uygun 
olur. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

'BAŞKAN — E fendim, takrirler birinci mad
deye taallûk etmektedir : Tensip buyurursamz 
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takrirleri okuruz.' Birinci maddenin tadiline taal
lûk eden bu takrirleri, madde .okunduktan sonra 
okutup müzakere ederiz. Müsaadenizle evvelâ 
]rıaddevi okutuvorum. 

> * 

Çeşitli teadül ve teşkilât kaıianlariyle diğer ka
nunlarda mevcut aylık ve ücret tutaklarının de
ğiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kamında de
ğişiklik yapılmasına ve bu kanuna bası hüküm

ler eklenmesine dair Kanım 

MADDE 1. — 28 . 2 . 1059 tarihli ve 7214 
sayılı Kanunun : 

A) .1. maddesindeki cetvelde yapılı her dei;.:-
eeye ait maa§ ve ücret tutarlarına; 

B.) 5. maddesindeki cetvelde yazılı ücretlere; 
C) 7, 8, 9 ve 10. .maddelerinde bahsi geçen 

ücretlere; 
% 35 nispetinde bir zam yapılmıştır. 
Ancak : 
a) istisna ve ihtisas mevkiinde ,bulimanlar!a 

3659 sayılı Kanlının 3. maddesine istinaden kad
ro ücretlerini alanlar ve çeşitli hükümlere istina
den müktesep maaş veya ücret tutarlar] ile kadro 
maaş, veya ücret tutarları arasındaki farkı taz
minat olarak almakta, 'bulunanlar. Barem Kanu
nunun umumi hükümleri dairesinde müktesep 
hakladı olan maaş veya ücret tutarlarının; 

b) 3656 sayılı Kanunun 19, 3659 sayılı Ka
nunun 10 ve 4620 sayılı kanunların 7. maddeleri 
şümulüne giren hizmetlilerle 7214 saydı Kanu
nun 9 ve 10. maddelerinde yazılı ücretleri alan 
Devlet Tiyatro ve Operası ve Riyaseti 'OıvnMn 
Senfoni Orkestrası mensupları da ancak eme1'!' 
keseneklerine esas emeklilik derecelerine :r< 1 if
tarların; 

c/t 35 i nispetinde bu zamdan faydalanırlar. 
Zam münhasıran esas maaş veya ücretlere uy

gulanır. Ek görev ve diğer namlarla ver;Vu ila
ve istihkaklar bu kanunun neşrinden evvelki fu
larlar üzerinden hosardanır. 

7244 paydı Kanunun 3. maddesi hükmü bu 
kanunla tesbit edilen yeni tutarlara göre mah
fuzdu r. 

4. maddesi hükmü de bu. kanundan evvelki 
lutarlarm nı.şfı üzerinden uygulanır. 

Yukardaki (a) fıkrası şümulüne girenlerden 
eîıi'kllük derecesi müktesep haklarının üstünde 
'vduııa'nlar için zammın tatbikinde emeklilik de
recesine ait tutarlar esas olarak alınır. 
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BAŞKAN ••— Bir takrir var okuyoruz t-fen- | 

d i m.-

Yüksek Başkanlığa I 
(görüşülmekte olan zam tasarısı ile her derce;; 

için eşit olarak % 35 nispetinde derpiş edilen 
zammın, portesi mahfuz kalmak ve fakat içtimaî 
adalete ve gerekçede belirtilen esaslara daha uy
gun bir hale getirilmesini sağlamak üzere, bare
min alt dereceleri için daha bir üst nispetin tes
hili hususunda tasarının encümene iadesini arz 
ve teklif ederiz. 

î. Saffet O m ay Zeki Kumrulu 
Atalay Akan 

OM AV İBRAHİM SAFFUT — Takririmi 
izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
OMAY İBRAHİM SAFFET — Efendim, ka

nunun gerekçesi; içtimaî adalete ve geçim sıkın
tısına dayanmaktadır. 

Halbuki müsavi derecede yani her derecede 
seyyanen % 35 zam yapıldığı takdirde küçük 
derecelere yapılacak olan zamlar beklenilen 
maksadı temin etmemiş olacaktır. 

Çünkü en büyük derecede 390 lira, en küçü
ğünde ise 31 lira gibi bir artış olmaktadır. Mu
azzam bir kütleyi alâkadar eden zam 31 lira. is
tihza eder gibi diyerek münasip olmıyan bir ifa
de kullanmayım, fakat büyük kütle bu hali te
bessümle karşılıyacaktır.. Bu itibarla tasarının 
mevcut portesi mahfuz kalmak suretiyle yani 
bütçeye yük olmadan küçük derecelerde ki zam
ların nispeti yüksek olmak üzere ayarlanmasını 
gerekçeye ve içtimaî adaletin sağlanmasına uy
gun gördük. 

Mütehassıs arkadaşlarımızca hesap yapıldı. 
Meselâ; 500 liraya kadar olanlara % 40, 600 -
800 lira olanlara % 30, üst tarafına % 20 gibi 
bir nispet tatbik edilebilir. İşte bu ayarlamanın 
temini için tasarının encümene iadesini arz ve 
ve teklif ediyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Maliye Bakam. 

MALİYE BAKANİ KURDAŞ KEMAL — 
Muhterem arkadaşlar bu mevzu Hükümetinizin 
üzerinde, yüksek huzurunuza getirilen kanunun 
hazırlanmasından evvel hassasiyetle durduğu bir 
noktadır. 1939 dan beri memur maaşlarının sey
ri takibedildiği zaman şöyle bir vaziyet nıüşaha-
de edilmektedir. 1939 da azamî maaş 600. en dü- i 
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şük maaş 40 lira idi. Aradaki nispet lö misline 
yakın bir farktır. Bugün azamî had 2 000, asga
ri 300 dür. Aradaki fark 6,5 misline düşmüştür. 
Yani en düşük ve en yüksek maaşlar arasında
ki fark, yüksek maaşlı memurun aleyhine geniş 
ölçüde daralmıştır. Bunu daha fazla daraltmak 
faydasızdır. Burada tekraren üzerinde durulan 
husus düşük maaşlı mmurlara daha faz
la zam yapılmıştır. Üst seviyedeki memur
ların maaşına daha az zam yapılmıştır. Bin-
netice en yüksek memurla en alt seviyedeki 
memurlar arasındaki fark 15 mislinden altı. bu
çuk misline düşmüştür. Maaş sisteminde mevcut 
farklaşmaya nazaran hayli dar bir farklaşmaya 
vücut verecek bir sistemin . kurulmasına karar 
vermenin ehemmiyeti pek büyüktür. Hükümeti
niz üç şık üzerinde tevakkuf etmiştir. 

Birincisi, yüksek seviyede kaliteli memurla
rın çok büyük ölçüde azalması. Bunun nazarı iti
bara alınarak elaman bulmak müşkülâtını da na
zara alarak, aradaki farkın on beş mislinden al
tı misline düştüğünü de nazara alarak bidayeten 
yüksek seviyedeki memurların maaşlarına mü
himce zamlar yapılması düşünülmüş idi. Bu fi
kirden vazgeçilerek bir tarafa bırakıldı. 

Diğer 'bir nokta; az maaşlı memurlara da
ha çok' zam yapılabilmesi için yüksek memur
lara daha az zam yapılmakta idi. Bir kere ara
daki farkın bundan dolayı azalmış olması sebe
biyle, bir farfi olmadığına inandığım bu- nokta
da artık bu gidişi burada kesmek lâzımdır. Esa
sında bu mülâhazalarla çok zam yapılmış bu
lunmaktadır. Bu se'beple aradaki fark çok azal
mıştır. Ayrıca iki mülâhaza ile fon noktada bizi 
ihtiyatlı 'hareket etmeye sevk etmiştir. Birincisi 
(.Telir Vergisinde yapılan tadiller. Asgarî geçim 
haddi yükseltilmektedir. Vergi nispetlerinin azal
tılması, az gelirli memurlar için çok daha istifade 
olmuştur. Gelir Vergisinde son yapılan tadiller se
bebiyle, düşük gelir' dilimleri tatbik edilen vergi 
nispetleri ehemmiyetli ölçüde-azalmaktadır. Bu 
bakımdan az gelirlilerin istifadesi daha fazla 
olmuştur. 

Diğer bir nokta; kademeli maaş tatbikinde 
memulların büyük bir kısmı az gelirlili oldu
ğundan. oraya yapılacak !bir zam daha çok faz
la yük taüımil etmektedir. Bugün bütçedeki 
i * 'kânlar içinde yüzde 'bir iki dahi zam çok !bü-
vük farklar yaratır. Bu mülâhazalarla aradaki 
tevazünü bozmamak üzere maaş zammı bu defa 

— 371 - -
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siyyanen yapılmıştır. Bu hakikaten lüzumlu
dur. Ve yegâne pratik Ihal 'suretini teşkil eyle
mektedir. 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Fakat daha evvel takriri bir kere daJha oku
yoruz. (İbrahim Saffet Omay, Atalay Akan, 
Zeki Kumrulu'nun) Takrirleri tekrar okundu. 

Takriri dinlediniz- oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. (Oylar sayılmadı sesleri) 

Diğer takrirler var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Memur «maşlarına yapılmak istenilen zam

mın, derece gözetmeden seyyanen yüz lira ola
rak yapılmasını arz ve te'klif ederiz. 

Vasfi Gerger Şahap Kitapçı 

GERGER VASFİ — Takririmizi izah ede
yim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GERGER VASFİ — Muhterem arkadaşla

rım, memur maaşlarının az olduğu hakkında 
muhtelif arkadaşlar konuştular. Şimdi bu ka
demeli zamdan 30 - 31 lira eline geçecek küçük 
maaşlı memurların hayat seviyesinde hiçbir te
sir yapmayacağı kanaatindeyim. Bu bizim tek
lifimiz bütçede kabul edilen porteyi aşmıya-
ca'ktır. Memur maaşlarına yapılacak bu zam 
-kademeli olmıyarak teklifimizde arz ettiğimiz 
şekilde, 'ayda seyyanen 100 lira olarak yapıl
dığı takdirde küçük memurun hayat seviyesin
de muhakkak büyük bir inkişaf olacaktır. Bu 
teklifimizi lütfen kabul buyurursanız formüle 
edilmek üzere encümene takdim edilir. Takdir 
"Yükse'k Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Encümen bu teklife iştirak 
ediyor onu? 

KOMİSYON ADINA ERGİN SAİT NACİ 
— Iştiraik etmiyoruz. 

BAŞKAN — Ta'kriri tekrar okutuyorum. 
(Vasfi Gerger ve Şahap Kitapçı'n in takriri 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bir diğer takrir var, ona da 

okutuyorum. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 

ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair 
kanun tasarısında derpiş olunan zammın Mart 
1961 den itibaren her derecedeki bütün me-

5.1961 0 : 3 
i raurlara seyyanen 100 er lira olarak değiştiril-
| meşinin Yüksek Meclisin oyuna sunulmasını arz 

ve teklif ederim. 
M. Rauf İnan 

BAŞKAN — Her iki takrir aynı mahiyette
dir Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir, efendim. 

| tki takrir daha vardır, okutuyorum. 

i Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen emek-

j ii, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hak
kındaki kanun tasarısının : 

1. Birinci maddesindeki % 35 nispetinin % 
30 olarak, 

2. Geçici birinci maddesindeki % 20 nispe
tinin de % 15 olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

23 . 2 .1961 
Emin Soysal 

BAŞKAN —• Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim ? 

KARMA KOMİSYON ADINA ERGİN SAİT 
NACİ — Etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Diğer takrirler de var. Emin 
Soysal, buyurun. 

SOYSAL EMİN — Muhterem arkadaşlar; 
benim ricam şudur. Sayın Maliye Bakanının 
izahını dinledim. Beni tatmin etseydi beyaz rey 
verecektim, tatmin etmedi. Şu noktadan tatmin 
etmedi: Ziraat Bankasına şu parayı verivereyim 
demedi. (Gürültüler, «Takriri izah et» sesleri) 
Bir de, köy yolları var bunları da nazarı dik
kate almak lâzım. Bu % 35 in % 5 i indirilsin, 
% 30 olsun, indirilen % 5 lerden kalan para 
köy yolları ile Ziraat Bankasına verilsin. Kcylü 
de refaha kavuşsun. (Sadede gel sesleri ) 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutuyoruz. 
I (Soysal Emin'in takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. Diğer takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Memur maaşlarına yapılacak zammın aşağı

daki esaslara göre yapılmasını arz ve teklif ede
rim : 

1. 15 - 30 lira asli maaş veya muadili üc-
I ret alanlara aldıkları maaşlarının % 40 ı, 
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2. 30 50 lira maaş veya muadili ücret alan- j 

lara aldıkları maaş tutarının % 30 u, 
3. 50 - 100 lira asli maaş veya muadili üc

ret alanlara aklıkları maaş tutarının, % 20 si, 
4. 100 - 150 lira asli maaş veya muadili üc

ret alanlara aldıkları maaş tutarının % 5 i, 
Nispetinde zam yapılır. 

Temsilciler Meclisi Üyesi 
Alâettin Ergöuenç 

KARMA KOMİSYON ADINA ERGtN SAİT 
NAOİ — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ERGÎN SAİT NACİ — Efendim, bu takri

rin tutarı mevcut tahsisattan daha fazladır. İç 
tüzük hükümlerine göre bu artırma teklifinin 
yapılabilmesi için muayyen bir imza olması lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Fazla masrafı icabettirdiğine 
göre İçtüzüğün 39. maddesindeki, keza Ku
rucu Meclis İçtüzüğünün 24. maddesindeki 
şartları haiz değildir. Bu itibarla oyunuza sun
muyorum. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. (Alkışlar) 

MADDE 2. — Temsilciler Meclisi üyelerine 
159 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan öde
nek ve yollukların hesabında bu kanundaki 
zamlar uygulanmaz. 

Ancak bunlardan, sözü geçen kanunun 6. 
maddesine göre emeklilik hakları devam eden
lerin emekliliğe'esas aylıkları, ilâve kesenek ve 
karşılıkla ı*ı kurum tarafından ödenmek suretiy
le aslî vazifelerine ait emekliye esas aylık de
recelerinin bu kanunla artırılmış olan miktar
ları üzerinden yürütülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mü Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... İttifakla kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunla yapılan 
zamdan istifade edecekler 1 Mart 1961 - 31 
Ocak 1962 tarihleri arasındaki 11 aylık devre 
zarfında yalnız' % 20 nispetinde faydalanırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun meriye

te girdiği tarihte işten el çektirilmiş, Bakanlık 
emrine alınmış veya kadrosunun ilgası dölayı-
siyîe açıkta kalmış olanların istihkaklarının 
ödenmesinden geçici 1, madde hükmü nazarı dik
kate alınmak şartiyle zamlı tutarlar esastır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun maaş ve 
ücret tutarlarında yapılan artırmalardan dolayı 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 14. maddesi gereğince Sandığa 
artış farkı ve karşılıkları ödenmez. 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz istiyen, 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

'MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü hakkında söz istiyen yok. Tasarıyı açık 
oyunuza sunuyorum. 

13. — Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam 
yapilması haklımda kanun tasarısı ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonu
na seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma, 
Komisyon raporu (1/32) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is
tiyen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini oyunu-. 
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunda tasarının ivedilikle gö
rüşülmesi teklif edilmektedir, ivedilikle görüşül
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okuyoruz efendim. 

(1) 9 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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d iri er. Hükümetin teklifi komisyonumuzca da 
aynen kaimi edilmiştir. Takdir Yüksek Heye
tinizindir. 

BAŞKAN — Laskaris Kaludi. 
LASKARÎS KALUDl — Muhterem arka

daşlar; bu tadil teklifi üzerinde söz almam 
beni hakikaten müteessir ediyor. Çünkü ka
nun tasarısında harb (malûlleri ayrı tutuinıus-
tur, vazife malûlleri dâhildir. Harb meyda
nında ve fiilen harb ederken iki kolunu, iki 
ayağını, kollarını ve 'ellerini 'kaybeden asker
ler ve zabitler harb .malûlü olurlar. Vazife 
malûlü başkadır. At üzerinde manevraya M -
derken atın'dan düşüp ayağı kırılan kim ;e va
zife ımâTûlüdür. Askerî bir kimyager dahi hart) 
vazifesi sırasında pa'tlıyan bir dinamitle yara 
lanırsa vazife malûlüdür. Maalesef bugüne ka
dar harb malûlleri Maliye Vekâletijaden lâzuu-
gelen ihtimamı görmemiştir. Evet, bu züm
re içine ben de dâhilim. Ben hayatımı 'kurtar
mışım. Bunların kaç. kişi olduğunu siz-1'ere arz 
edeyim. 

Arkadaşlar; bunların vaziyeti fecidir. Di
ğer Devletlerin harb mâlûlilerine tanıdığı hak
ları huzurunuzda ımaalesef beyan etmek mecbu
riyetini:] evim. Harb malûlleri G'azi Derneğinin 
tanzim ettikleri ve muhtelif -m emi ekolleri M bib
losunla göre şöyl eldir : 

Fmlanda'nm 4 50ü 000 nüfusu vardır. 55 
bin harb auâlûlü vardır. Bıı ihsanlara, bu 
evlâtlarına verdikleri haklar, bizim Devletin 
zavallı askerlere verdiklerinden çok üstündür. 
Vaktimiz dar olduğu için, okumuyorum. 

Yogoslavya'dan misal vereyim. Yogoslavya 
18 milyondur. 42 bin malûlü vardır. Yunanis
tan 7 milyon nüfuslu telâkki ediliyor; 85 bin 
harb malûlü vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; bizim malûllerin 
de ne miktarda olduğunu herhalde öğrenmek 
istiyeeeksiniz. Şunu arz edeyim ki bizde 60 - 65 
yaş arasında kolları, ayakları, elleri kesik arka
daşlar vardır ki, maalesef senede bunların yüz
de 15 -- 20 si ölmektedir. Halihazırda zabit 
olaraık geçen sene 513 şahıs varken, 8 ay zar
fında 505 emi, 502 ye mi düşmüştür. 

Zabit arkadaşlarımızın 32 si birinci dere
cededir. Yani iki kolu ve bir eli yoktur veya 
bir ayağı yoktur. 

İkinci derece maluliyet de ağır (bir maluli
yettir. Bunlardan 7 kişi vardır. Bir Ikolu ve di-
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ğer bir yerinde yarası olan 69 malûl subay ar
kadaşımız üçüncü dereceden malûldür. Dördün
cü dereceden 54, 5. dereceden 175, 6. de
receden 170 kişi vardır. Asker arkadaşlarımız, 
birinci derecede 234, ikinci dereceden 169, üçün
cü dereceden 115, dördüncü dereceden 288, 5. 
dereceden 1861, 6. dereceden 1552 dir. 

Türkiyemizin içinde bu arkadaşlar vardır. 
| Acı acı tekrar edeyim: (ağlıyorum) biz bu ar

kadaşlarımıza bakamıyoruz, bakmıyoruz. Ben 
Ibu arkdaşlar için acı acı göz yaşları akıtmakta
y ım 

Arkadaşlar, aranızda harb görmüş insanlar 
var mı 1 Vardır. Mitolojide bir Titan Harbi var
dır. Ellerinde iki tabanca, iki bomba ile bizim 
refah içinde yaşadığımız bu toprağın bir karı
şını düşmana vermemek için, hesapsız olarak 
düşmana saldıran arkadaşlarımız, çok genç. yaş
ta 20 - 21 yaşlarında olmalarına rağmen arka
larında bırakacakları, yavuklularını, analarını, 
babalarını hesabetmemişlerdir. 

Yalnız oturdukları yeri, toprağımızı lekele
memek; toprağımızın düşman minneti altında 

' kalmaması için çalışmışlardır. (Bravo sesleri) 
Muhterem arkadaşlarım, bu. arkadaşlardan, 

bu toprağın üstünde ayaksız, gözsüz, elsiz bu
lunan bu insanlardan maada birçoğu da za
manında tedavi edilmediği için orada kalmış
tır. Biz bu arkadaşlara ne verdik? Amerika'ya 
ve diğer memleketlere gittiğimiz vakit, onların 
nasıl baktıklarını müşahado edebiliriz. Fakir 
memleketlerin, yaptıkları şeyi de veremedik. 
Unutulmuş, sepete atılmış şöyle parçalar gibi.. 
Bu kelimeyi yalnız huzuru âlinizde söylemiyo
rum ; 1915 senesinde o zamanki başkumandan
lara da söyledim. Onun için bu kelimeyi bu
gün bu şerefli kürsüden söylüyorum. 

Ook değerli ve Muhterem Maliye Vekili
mizden rica ediyorum. Kendim için değil, ba

na. vermesin; bu arkadaşlara elini uzatsın. Muh
terem Malive Vekilimiz, Malûl Gazilerin Kong
resine geldiğiniz zaman, bu zavallı askerle
rin. üzerinde yırtık pırtık elbiselerini görürsü
nüz, bu arkadaşları kaputsuz görürsünüz. 
Bugün burada memurlara ve ordumuza, helâl 
olarak verdiğimiz 480 milyon liranın f/b 25 
ni vereceklerdir. Maliye Bakanı 1959 senesin
de bütün malûllere, mütekaitlere, bütün me
murlara •% 100 zarn yaparken, sözünü yürüte
mediği iein, bunlara ancak 150 lira vermiştir, 
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48Ü «milyon lira içinde §u bir milyon lirayı j 

bu arkadaş] arımıza veriniz. Bu arkadaşlarımız I 
senede % 20 ölüyorlar. Bu 'birinci dereceden 
kimselere de bu % 35 zammı kabul ettiğiniz 
takdirde ayda ancak 68 - 70 lira vermiş ola
caksınız. ikinci derecedekilere 56 lira, üçüncü 
derece bir askerimize 49 lira, böylece 42, 28 j 
lira vermiş oluyorsunuz. Artık buna da hayır j 
demeyiniz. Evinde kötürüm olarak yatağından i 
kalkamıyan birinci derece bir zabite vereceği
niz 210 lira, yani günde 7 liradır. 

Birtakım kanunlar hazırlamaktayım, pek 
yakında huzurunuza getirmek isteyeceğim. Fır
sat bulamadım. j 

Eski emekliler bilir, hatırlarlar. 1912 sene
sindeki Balkan Muharebesinde malûl kalmış bir | 
zabit o günkü maaşla emekli olmuş, 1919 Umu- i 
mi Harbte malûl kalmış, onunla emekli olmuş
tur. Bugüne kadar Millî Müdafaa Vekâleti bu 
•malûlleri hiç düşünmemiştir. 25 - 30 sene ev- i 
velki harbte, iki kolunu, gözünü kaybetmiş 
kimseler, diğer arkadaşları terfih edilirken bun
lar terfih ettirilmemiş, kalmıştır? Bariz bir hak
sızlıktır. Dünya ordularında malûl kalmış olan
ları, kendi sınıfındaki arkadaşlar terfi etti- i 
rildikçe derece derece albaylığa kadar terfi. | 
ettirilmişlerdir. 8u suretle, vazifesini yaparken 
bünyesinin parçalarını toprağın üzerinde bira- ı 
kırken teğmen olan bir kimseyi yavaş yavaş al
baylığa kadar çıkarmış ve aylık bağlamışlardır. 

Biz İstanbul'da, resmî törenler olduğu gün
lerde bize, siz de elbiselerinizi giyinin de gelin 
deniyor. Ama 65 yaşında bir teğmen, 35 yaşında 
bir albayın yanma resmî elbise ile nasıl gelir? i 
Bunu generallerimiz daha iyi takdir ederler. Bu ı 
resmî törenlerde bu arkadaşları jipler üzerine 
bindirerek, törene iştirak ettiriyoruz. Biz taltif | 
ve koltuk istemiyoruz; yaşıyacakları birkaç sene 
için havyar da istemiyoruz, peynir de istemiyo
ruz, bari zeytin tanesi verin! Veriniz Maliye Ve
kilimiz ! (Alkışlar) Bu memleket bu arkadaşlara ı 
versin. Bir kelime ile diyeyim ki, bu arkadaşlar 
için senelerce yatağımda ağladım. Biz bu zamana 
kadar dilenci çıkarmadık, birbirimize yardım et
tik. Şayet vermezseniz yatağımda ağladım. Di
limi çıkarmadım. Elimizden gelen yardımı yap
tık. Burada, karşımda emekli subaylar, gene
raller var. Bunların bir kısmı ile daha evvel kar- ı 
şı karşıya geldik veya bundan sonra da gele
ceğiz, i 
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Bunu sizden istemiyorum, rica ediyorum, 

arkadaşlar. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI KURDAŞ KEMAL — 

Efendim, bu mevzu hakikaten son derece üzün» 
tü veren bir mevzu olarak karşımızda bulunmak
tadır. Konuşurken hakikaten ıstırap duyuyorum. 
Ben, faziletli bir Hükümetin himmetiyle haya
tımda harb tahribatından kurtulmuş talihli Türk 
vatandaşlarından birisiyim. Harbin fecaatini 
görmedim. Fakat maliye müfettişi olarak sene
lerce harb malûllerinin hesaplarına bakraışım-
dır. Söylediğim her sözde onlara karşı çok bü
yük bir şefkat payının bulunduğunu kabul et
menizi rica edeceğim. Bu. mevzu üzerinde çok 
hassasiyetle durduk. Bizi bu karara sevk eden 
âmilleri ve hesapları kısaca arz. edeceğim. Tekrar 
özür diliyorum, insan hakikaten konuşurken 
üzüntü duyuyor. 

Efendim, bizde harb malûlü subay, er ve ye
tim olarak 18 037 aded istihkak sahibi vardır. 
505 tane malûl subayımız ve 5 833 aded de eri
miz vardır. 11 671 tane şehit yetimi mevcut bu
lunmaktadır. Şimdi harb malûlü subaylarımızla 
ilgili şu tabloyu arz ediyorum. Meselâ birinci de
recede malûl teğmen bir subayın eline şu para 
geçer. Birinci dereceden vazife malûllüğü maaşı 
alır. Bu maaş 360 liradır. Bu ârâzı harbde al
mış ise vazife malûllüğüne ilâveten 600 lira 
harb malûllüğü zammı verilir. Ayrıca tütün ik
ramiyeleri diye bir ikramiyeleri de vardır. Ay
da 728 lira alır. Bir harb malûlü kimse birinci 
dereceden malûl ise 360 lira vazife malûllüğü, 
600 lira harb malûllüğü, 728 lira tütün ikrami
yesi alır. Yani toplamı 1 700 lira para almakta
dır. (Ayda mı sesleri,) Evet, evet ayda almak
tadır. 

ikinci derecede malûl bir teğmen, 315 lira 
vazife malûlü, 450 lira harb malûlü zammı, 509 
lira da tütün ikramiyesi alır. Gönlümüz ister ki, 
bu harb malûllerimize bunun da çok fevkinde 
yardım edilebilsin. Fakat bunlar maalesef im
kânlarla olabilecek olan arzulardır. Bu kanunu 
hazırlarken, biz harb malûllüğü zammı ve tütün 
ikramiyesi zammının bu zammın dışında tutul
masını derpiş ettik. Bu kanun sadece bunu ge
tirmektedir. Vazife malûlü ile harb malûlü ara
sında fark vardır. 

Şimdi biz bu zammı esas maaşlarına yaparak 
aradaki farkın daha fazla büyümemesini temin 
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ediyoruz. Eğer bu zammı harb malûlünün al
dığı 600 liralık kısma ilâve ederseniz tekrar 
fark büyüyecektir. Bunun bütçeye yükliyeee-
ği yeni yük beş altı milyon lira civarında ola
caktır. Bütün bunlar beni arkadaşımızın tek
lifine rıza göstermemeye zorluyor. Bu mevzu
da maaşların tehiri de nazara alınırsa, biliyor
sunuz Maliye çok yavaş hareket eder, ama bu 
sefer de hayli cömert davrandığına inanmak
tayım. Sağ olsun Devletimiz hassasiyet göster
miştir. Meselâ 1950 de 75, bugün ise 300 lira 
harb malûlü zammı yapılmaktadır. Demckki 
dört misli bir artış olmuştur. Bu devrede me
mur maaşının artışı iki mislidir. Tensibe-. 1 er
seniz kanunu önünüze geldiği şekilde kabul 
edelim. Gönlümüz daima harb mâlûlleriyle be
raberdir. İlerde tekrar tetkik ederiz. Şayet 
yeni imkânlar bulunursa daha iyi bir tasarı 
hazırlıyabiliriz. Fakat şu anda bunu yapmaya 
maddeten imkân yok. Bilhassa aynı ıstırabı, 
acıyı çeken vazife malûlleri aleyhinde mühim
ce bir tefrik olur. Tekrar özür dilerim, haki
katen muztaribinı. İçine düştükleri ıztırabı acı 
acı çeken vazife malûlleri aleyhinde mühimce 
bir tefrik olur. 

Tekrar özür dilerim, hakikaten muztaribinı. 
LASKARİS KALUDÎ — Bir kelime soyli-

yeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
LASKARİS KALUDÎ — Bugünkü harb ma

lûlleri 1950 den evvelki malûllerdir. 1908 se
nesi İstiklâl Harbi dâhil, yalnız Kore Harbi 
haıiçtir. Meselâ, ben 601 kuruşla emekli oldum. 
Kolumu kaybettim, iki ayağım kırıktır. Se
neler geçtikçe yürüyemiyorum. 

Bugün Muhterem Maliye Bakanı memurla
rın maaşı 4 misli artmıştır, diyor. A mübarek 
Maliye Bakanı, memurların maaşı 4 misli art
tığı halde zam yapıyorsunuz da bu malûllere ni
çin yopmıyorsunuz? Memurlar 20 yaş ik 60 
yaş arasında bulunan sağlam insanlardır. Dua 
etmem, bugün 21 yaşında bir insanın şurasına 
bir iğne ile açılacak bir yara 25 - 30 sene son
ra sirkülasyon zorluğu itibariyle beş on misli 
artar. Benim ayaklarını yedi sekiz sene evvel 
iyi idi, yürüyebiliyordum rahatça; fakat sol 
ayağımı atarken şimdi, bir parçadan dolayı 
nüks etti, kangren oluyor, üçüncü derecede
yim, şimdi bir muayene edilirsem birinci dere
cenin de üstünde olunun. Bugün vaziyet bulur. 
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Bugün üzerinde en çok durduğum nokta 

askerlerdir. Bugün bir askere vereceğimiz zam 
28 - 49 lira arasındadır. Bu askerlerin azamî 
maaşı 80 liradır. Birinci derecede olursa, as
kere verdiğimiz azamî para 300 liradır. Bugün 
65 yaşında ayaksız, gözsüz bir askere verdiği
miz 280 lira ile geçinebilir mi? Mesele burada
dır. 

Tütün ikramiyesinden de bahsedeyim. Tütün 
ikramiyesi seneden seneye fark eder. Ben he-
saibettim, 3 milyon lira kadar bir yekûn tut
maktadır. 5 sene içinde" hepimiz tasfiye olaca
ğız, sizler de kurtulacaksınız. Geçen seneden 
beri subaylarımızdan şu kadar kişi öldü. Bugü
ne kadar "Maliye Vekili 1914 senesinin teğme
ninin 601 kuruşunu 1950 de 300 küsur liraya 
ancak iblâğ edebildi. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Yardımcısı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI KIZILOĞLU MUHARREM İHSAN 
— Sayın Başkan ve arkadaşlarım; vazife ve 
harb malûlleri üzerindeki arkadaşımızın ko
nuşmaları ve bizi maziye götüren ve orada bi
zi düşündüren bu hal 'karşısında teessür duy
mamak ve bunu [halletmek için tedbirler alma
maya imkân yoktur. Hükümetiniz bu konu1 

üzerinde duracak, demin arkadaşımızın belirt
tiği gibi, yaşlarına göre almaları gerekli dere
celeri ele alarak yeni 'bir kanun mevzuu içersin
de terfih imkânlarını sağlamak için çalışacak 
ve Yüksek Meclisinize bir kanun getirecektir. 
Bugünkü şartlar içersinde, imkânlarımız nis
petinde, kanun tasarısının huzurunuza geldiği 
gibi kabulünü ve bu malûl arkadaşlarımızın ge
lecek kanun tasarısında her türlü, değil ipti
dai şekilde en 'mütekâmil devletler seviyesinde,. 
terfi ve terfihleri göz önüne alınarak hazırla
nacağını vaadediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Takriri oyunuza arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kaibul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. («Saymadınız, nisap 
yok, sayınız» sesleri) 

BAŞKAN — Nisap vardır. 
Efendim, takriri yeniden okutuyorum, tek

rar oyunuza arz edeceğim. 
(Takrir tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum 

efendim. Dikkate alınmasını kabul edenler.. 
(Anlaşılmadı sesleri) Efendim, önceki oylama-

— 377 — 



B : 20 23.2.1961 O : 3 
nın. neticesi anlaşılamadığından 'bu takriri ye
niden oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Maddeyi, takrirle 'birlikte 'komisyona veri
yorum. 

tki takrir- daha. var onları da okuyoruz. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen Emek

li, dul ve yetim aylıklarına zam yapı]ması hak
kındaki kanun tasarısının : 

1. Birinci maddesindeki % 35 nispetinin % 
30 olarak, 

2. Geçici birinci maddesindeki % 20 nispe
tinin de % 1.5 olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz.. 

23 . 2 . 1961 
Emin Soysal 

* 
BAŞKAN — Masraf ve gelire taallûk ettiğin

den 30 imzalı olması iktiza eder. Onun için oyu
nuza arz etmiyorum. 

İki nci takriri okuyoruz. 
Yüksek Başkanlığa 

Aylıkları yüz liranın altında olan emekli, dul 
ve yetimlere yapılacak zammın tamamının 1 
Mart 1961 den itibaren yürürlüğe konmasının 
karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. 
Zaimoğlu Galip Kenan Vedat Arıkan 

Abdullah Ercan 

BAŞKAN — Aynı sebeple oyunuza arz etmi
yorum. 

Başkanlığa 
Yalnız birinci sınıf harb malûllerine zammın 

yapılmasını arz ve teklif ederim. 
Abdülkadir Okyay 

OKYAY ABDÜLKADİR — Takririmi geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN —'• Arkadaşımız takririni geri al
mıştır. Maddelerin okunmasına devam ediyoruz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1. madde gereğince 
yapılacak zamlar 1961 malî yılında % 20 nispe
tinde uygulanır. 

BAŞKAN — • Maddeyi oylarınıza sunuyorum 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil 
mistir. 

GEGİOÎ MADDE 2. - 1 . 3 . 1961 - 31.1.196: 
J — 378 

tarihleri arasında bağlanacak birinci madde şü
mulüne giren aylıklar, 

I . 3 . 1962 tarihinden itibaren % 35 zamlı 
aylıklara göre hesaplanacak miktarlara yüksel
tilir. 

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

GEÇÎCÎ MADDE 3. —• 2 . 8 . 1960 tarihli 
ve 42 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi 
gereğince verilecek olan emekli ikramiyeleri. 
28 . 2 . 1959 tarihli ve 7244 sayılı Kanunda ya
zdı aylık tutarları üzerinden hesabolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenle)-... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanını 1 . 3 . 196! tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

Efendim, birinci madde komisyondan gelmiş
tir. Madde komisyondan geldi, maddeyi okuyo
ruz efendim. 

MADDE J. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar bağlanmış bilûmum emekli (âdi 
ve vazife malûllüğü aylıkları ve harb malûllüğü 
zamları dâhil) dul ve yetim aylıkları ile vatanî 
hizmet tertibinden ödenen aylıklara ve 7236 sa
yılı Kanunun 3. maddesine göre zam gören ay
lıklara % 35 nispetinde zam yapılmıştır. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
erlere veya bunların dul ve yetimlerine bağlana
cak vazife malûllüğü aylıklarına da % 35 nispe
tinde zam uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen"' 
Yok. Maddeyi reyleriıdze arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı
nın tümü hakkında söz istiyen var mı"? 

MALİYE BAKANİ KURDAŞ KEMAL — 
Muhterem arkadaşlar, kabul buyurdunuz, karar 
sizlerin. Yalnız, bunun karşılığını bulmak için 
5. - 6 milyon liralık bir meblâğa ihtiyaç vardır. 
Bu sebeple karşılığını aramak için beş on daki
kanızı rica edeceğim. 

••fŞK.-"" " • ' 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba-
''.anlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.., 
.labul edilmiştir, 
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Tasarının tümü açık oylarınıza arz edilmiş

tir. 

14. — Sivas eşrafından ölü İsmail Şekeroğlu-
nun, eşi Şef ika Şekeroğlu'na vatanî hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporu (1/47) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tevziinden henüz 48 
saat geçmemiştir. Tasarının müzakeresi oylarını
za bağlıdır. Müzakeresini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Sivas eşrafından ölü îsmaıl Şekeroğlu'nun eşi 
Şefika Şekeroğlu'na vatanî hizmet tertibinden 

aylık bağlanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Millî Mücadele sırasında fev
kalâde hizmet ve yararlığı dokunan Sivas eşra
fından ölü ismail Şekeroğlu'nun geride bırak
tığı eşi Şefika Şekeroğlu'na hayatta bulunduğu 
müddetçe vatanî hizmet tertibinden 500 lira ay
lık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Bu hususta bir takrir var oku
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
23 . 2 .1961 tarihli gündemin «Birinci gö

rüşmesi yapılacak işler» bölümünün 6. mad- j 
desindeki «Sivas eşrafından» tâbirinin «Sivas J 
halkından» şeklinde değiştirilmesi, demokratik j 
anlayışa uygun olacaktır. 

îmza 
Tekin Çullu C. R. Eyüboğlu Okunamadı 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Maddeyi (Sivas'Eşrafından) (Sivas Halkından) 
şeklinde tashihi ile birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

' ' . i 
MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibe- \ 

den ay başından itibaren yürürlüğe girer. i 

(1) 13 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun- i 
dadır, ' , \ 

1961 O : 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE .3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

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

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

15. — 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Kanununun 34. maddesinde de
ğişiklik yapılma,sına dair kanun tasarısı ve Ma
liye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporu (1/48) (1) 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tevziinden 
itibaren 48 saat geçmemiş olması hasebiyle rey
lerinize arz edeceğim. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen arkadaş 
var 'mı? Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak mad

deleri arasında yedinci sırada bulunan 1715 sa
ydı (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka
nununun 34. maddesinde değişiklik yapılması
na dair olan kanun tasarısının) 1 Mart 1961 ta
rihinden itibaren Merkez Bankası kaynakları
na müracaatte, bu kanunun tatbiki uygun gö
rüldüğünden, ivedilikle görüşülmesini arz ve 
tekîif ederim. 

Karma Komisyon Reisvekili 
Muhittin Gürün 

ıBAŞKAN —Teklifi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kası Kanununun 34. maddesinde değişiklik ya

pılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 1715 sayılı Kanunun 6544 sa
yılı Kanunla muaddel 34. maddesinin 2.numa
ralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(1) 27 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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«2. — Banka, miktarı câri yıl genel bütçe 

masraf yekûnunun % 5 ini geçmemek ve malî 
yıl sonunda kapatılmak kâydiyle Hazineye kısa 
vadeli bir avans »hesabı açar. Bu avans hesabına 
•tatbik edilecek faiz nispeti, Hazine ile banka ara
sında .kararlaştırılır. 

»Bankanın bu avans mukabilinde yapabileceği 
emisyon •miktarı, hesabın borç bakiyesini geçe
mez.» 

' BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI KÜRDAŞ KEMAL — 

Efendim, bu kanun münasebetiyle birkaç dakika
nızı alacağımdan dolayı özür dilerim. Hükümeti
niz ıbu tasarıyı bütçenin tam istikrarını temin 
amaciyle getirmiş bulunuyor. 'Hükümetin müsaa
desi olmasına rağmen bu % 5 ton istifade edil
memektedir. Bütçe hesaplarını ve İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin hesaplarını âzami hassasiyetle 
kontrol altında tutabilmek, beş dakika evvel ka
bul buyurmuş olduğunuz 6 milyon lira ile ıbu du
rumun biraz alâkası olduğunu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... -Etmiyenler... Kabul 
edilmişti r. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . 3 . 1961 tarihin
de yürürlüğe girer.. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize ara ediyo
rum. Kabul edenler... hjtmiyeııler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

'BAŞÇAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... 'Etmiyenler... Kabul edil
miştir. • 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen.' Yok. 
Tasarının tümünü reylerinize arz ediyorum. Ka
bul 'edenler... 'Etmiyenler... Tasarı Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

16. — 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 32. madde
sinin değiştirilmesi hakkında, kanmı tasarısı ve 
Tarım Komisyona ve MaliyeıKomisyonu ile Ku
rucu Meclü Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyon raporları 
(î/43) (î) 

(t) 12 S. Sayılı basnutyası tutanağın sonun-
dadır, 

.1961 0 : 3 
BAŞKAN — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
5433 sayılı Dovlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 32. maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı tabe
dilerek üyelere dağıtılmıştır. 

Bu tasarı bütçe ile alâkalıdır. Ve kanunlaşma
dığı takdirde 47 müessesedeki işçi ve »memurlar 
maaş alamryacaık duruma düşeceklerdir. 

Bir an evvel kanunlaşması için (gündeme alı
narak ivedilikle ^görüşülmesini arz ve teklif ede- * 
riz. 
Devlet' Bakanı ve Başhakan 

Yardımcısı Tarım Bakanı 
MuhaiTom İhsan Kızıloğlu Osman Tösün 

BAŞKAN — Takririn kalbuiü ile tasarının 
gündeme alınmasını oyumuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle igörüşmesi teklif ediliyor. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? 'Maddelere 
geçilmesini kalbul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü Görev ve kuruluş Kanununun 32. mad

desinin değiştirilmesi hakkıdan Kanun 

MADDE 1. — 5433 sayılı Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve kuruluş 
Kanununun 32 nei maddesi »aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

« Madde 32. — Yüksek vasıflı bitki tohum
ları veya fidan üretme amaciyle kurulmuş Ta
rım Bakanlığına /bağlı ve ayrı sermaye ile ida
re edilen kurumlardan Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel 'Müdürlüğüne geçmesi ve bunların 
Veya 20. maddeye. tevfikan kurulmuş olan iş
letmelerin ayrı sermaye ile veya umumi muva
zeneden idare edİHmek üzere Tarım Bakarilı-

• gına bağlanın alan, Tarım [Bakanlığının teklifi 
ve Bakanlar Kurulunun kartın ile, uygun görü
lenler bütün para 've para hükmündeki kıymet 
ve alacakları, menkul ve gayrimenkul mallan, 
bütün hak ve menfaatleri ve her türlü taahhüt 
ve borçlan ve bunlara mutaallik kayıt, defter 
ve belgeleriyle (birlikte, devredilir. 

Devredilen malların değeri, Tarım ve Mali-
ve Bakanlıkları ve Devlet Üretme Çiftlikleri 
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Genel Müdürlüğü tarafında» tâyin edilecek bi
rer kişiden müteşekkil üç kişilik bir komisyon 
marifetiyle «n «on bilanço, yok ise defter kıy
metlerine, (bilanço veya defter kıymetleri bu
lunmadığı takdirde devir tarihi rayicin© göre 
teöbit olunur. Tarım Bakanlığına devredilen iş
letmelerin değerleri, Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğünün sermayelerinden düşülür. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Gen^l Müdürlü
ğünce Tarım Bakanlığına devredilecek döner 
sermayeli işletmelerin devir Ibilânçolarmın bi
rer örneği ınüstenidatı ile birlikte Maliye Ba
kanlığına tevdi olunur.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaimi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

Oylama muamelesi Mtmiştir. 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 
MADDE 3. — Bu kanım hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN —• Maddeyi »oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 
Tasarının tümü, üzerinde söz istiyen arkadaş 
var mı? Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Tasan Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

Çeşitli teadül ve Teşkilât 'kanunlariyle di
ğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tu tuna
nımı değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Ka
nunda» değişiklik yapılmasına ve İm kanuna 
bâzı bükümler eklenmesine dair kanun tasarı
sının oylanmasına (179) iştirak, (143) kabul, 
(27) ret, (9) çekinser vardır. Muamele tamam
dır. Tasan Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen bir rapor var onu oku
tuyorum. 

T. C. Millî Birlik Komitesinden gelen bir 
tezkere var okuyoruz. 

23 . 2 .1961 
Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Karşılık : 23 Şubat 1961 gün ve 151-1; 9051 -
1/24 sayılı yazıya : 

.1961 0 : 3 
Subay ve askerî memurlann maaşatma dair 

olan kanunların tadiline mütedair S. Sayısı 5 
Kanunun M. B. Komitesince müzakere edilerek 
bu kanunun 1. maddesi hariç diğer maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Temsilciler Meclisince kabul edilen 
bu kanunlar, albay rütbesindeki subaylar için 
adalet tesis edilirken tuğgeneral ve tuğamiral
lere tazminat verilmemek suretiyle bunlara da 
albay maaşı verilerek bir adaletsizliğe yol açı
lacağı mütalâa edilmiş ve mezkûr kanunun bi
rinci maddesi son fıkrası ekli şekilde tadilen 
kabul edilmiştir. 

Bu hususun Yüksek Temsilciler Meclisince 
yeniden tezekkür edilerek bir karara varılma
sını saygılanmla raz ederim. 

T. C. M. B. Komitesi 
Başkanı Y, 
F. özdilefc 

T. C. Millî Birlik Komitesince tadilen ka
bul edilen S. Sayısı 5 Kanunun 1. maddesinin 
son fıkrası : 

Tuğgeneral ve tuğamirallere ayda 150, 
Tümgeneral ve tümamirallere ayda 250, 
Korgeneral ve koramirallere ayda 500, 
Orgeneral ve oramirallere ayda 750 
Lira tazminat verilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle 157 sayılı Kanunun 20. maddesi 
gereğince tasarı kanunlaşmıştır. 

Tasnif neticesini arz ediyorum. 

Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam ya
pılması hakkındaki kanun tasansma (157) oy 
verilmiştir. (150) kabul, (6) ret, (1) çekinser 
oy kullanılmıştır. Kanun 151 oyla kabul edil
miştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka madde 
kalmadığından birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati (24.2.1961) : 1,35 

« M » 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cet-

vellerde değişildik yapılması hakkındaki, kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
. . (Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 273 
Oy verenler : 184 

Kabul edenler : İSİ 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar ; 89 

Açık üyelikler ; 0 

— A — 
Adaları Şevket 
Akan Atalay 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Akçasu Necmi 
Akdağ Burhaıv 
Aksal İsmail Rüştü 
Aksoley Mebrure 
Aktepe Münir 
Akyavaş Halil 
Akyurt Nurettin 
Akyüz Abdülkerim 
Alişiroğlu Osman 
Altuğ Abdurrahman 
Ardahan Babür 
Arıkan Vedat 
Arkan Fevhan 
Asbuzoğlu Şevket 
Aşkın Fethi 
Atalay Sırrı 
Ataman Hüseyin 
Aybar Raif 
Aydın Ahmet Cevdet 

— B — 
Baban Cihad 
Bakşık Şeref 
Baltacı oğlu Zeki 
Barlas Cemil Sait 
Batırbaygil Remziye 
Batur Suphi 
Baykal Bekir Sıtkı 
Baykam Suphi 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Belen Fahri 
Belg°r Nihat Reşat 

[Kabul 
Beşerler Mehmet Raşit 
Bilge Necip '"""'' • 
Bilgen Süleyman 
Bora Arslan 
Boran sü E tem 

— C — 
Cengiz Hızır 
Coşar Ömer Samih 
Coşkun Alev 

- Ç _ 
Çağa Esat 
Oakıroğlu İsmail Sel
çuk 
Çullıı Mahmut Tekin 

_ , D ~ 
Demiray Ahmet 
Demir.oğlu Nef'i 
Dicleli Vedat 
Dilek Erol 
Dinekli Mustafa 
Dizdâroğlu Vahap 
Duman Necati 

_ . E — 
Ecevit Bülent 
Eğin Şerafettin Yaşar 
Ekitler Şükûfe 
Elgün Fethi 
Engin Lûtfi 
Ercan Abdullah 
Erdem Sadi 
Erdinç Sait 
Erci Ali 
Erençin Zihni 
Ergin Feridun 
Ergin Sait Naci 
Ergönene Ala ettin 

edenler] 
Ergüven Nedim. 
Erkut Halil Sezai 
Eröğlu Hainza 
Ersoy- Bahir 
Ertanık Adnan 
Esengin Kenan 

—:' p _ 
Feyzioğlıı Yavuz 
Fi rat Fehim 

— C _• 
Gençosman Kemal Zeki 
Gerger Vasfi 
Giritli İsme1-, 

. Göğüs A'bdülkadir 
Göğüs Ali İhsan 
Gökdoğan Mukbil 
Göker Mehmet 
Göle Turgut 
Gül'ek Kasım 
Güley Ferda 
Günaltay Şemsettin 
Günay Rahmi 
Güneş Turan 
Gürler Şahap 
Gürinan Abdıır rahnıan 
Nafiz 
Gürün Muhittin 
Güven Ferit Celâl 

_ H — 
Hatib oğl u Ş evk et R n ş i t. 
Hazer Mehmet 
llazerdağlı Mehmet 
^alim 
Hocaoğlu Ahmet Sırrı 

• — I — , 

Isıtan Rıza 

— î - • 

İnan İsmail 
İnan M. Rauf 
İnan Şefik 
îpşiroğlu Abdullah 

' • — K — ' 

Kabadayı İhsan 
Kaflı Kadir can 
Ka'lüstyan Henmiııe 
Karahasan Ömer 
Karamustafaoğlu Yekta 
Karaosmanoğlu F. Lûtfi 
Kepir Mustafa 
Kınık Nuri s 
Kızıloğlıı Muharrem 
İhsan 
Kocatopçu Şaha]) 
Koper Dâniş 
Kök Enver 
Koksal Feyyaz * 
Köprülü Orhan 
Köseoğlu Ahmet 
Kumrulu Zeki 
Kuran Alp 
Kurutluoğlu Sahir 

— L — 
Laskaris Kaludi 

— M — 
Müezzinoğlu Ziya 

_ N — 
Nalbantoğlu Fazıl 

— O — 
Oğuz Ahmet 
O'Kan Zekâi 
Okyay Abdülkadir 
Onat Arif Hikmet 
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Orbay Kâzım 
Orhon Hamdi 
Otan Hüseyin 

- Ö -
Ödül Atıf 
Ögat İhsan 
öktem İbrahim 
ön alp Halim 
öymen Altan 
özdenoğlu Şinasi 
özdü İlhan 
özfakih Fakih 
özkol Mazhar 
Öztrak Orhan 
öztürk Seyfi 

— P — * 
Paksüt Emin 

B : 20 23 
Parnir Fikret 
Pamukçu Mahir 
Perk Hayrettin Şakiı 
Prinçeioğlu Vefik 

— S — 
Sağıroğlu Adil 
San Necip 
Sancar llhami 
Sargmalp Nihat 
Satır Kemal 
Serim Ethem 
Siren Celâl Sait 
Sirmen Mustafa 
Soyer Dündar 
Soysal llhami 
Sökmen Enver 
Sungur Celâl 

2.1961 O : 3 
_ ş _ 

Şener Ahmet 
Şengün Mehmet 
Şişman Mehmet 

— T — 
Tandal Salâhattin 
Tardu Reşat 
Tekiner Zeki 
Tdközlü Adil 
Toplu Abdülhadi 
Tosun Osman 
Turhan Vahit 
Türkmen Salih 
Türkoğlu Kemal 
Tüzemen Ekrem 

— ü — 
Ulusoy Hüseyin 

Ulutaş İsmail 
_ Ü -

Üstün Feridun 
— V — 

Vardarlı Âdil 

_ y _ 
Yavuz Cemal 
Yavuz Fehmi 
Yazır Bahri 
Yıldırım Cemal 
Yılmaz Asım 
Yurdabayrak Avni 
Yurdakul Daniş 
Yüeebilgin Yusuf Ziya 

— Z — 
Zaimoğlu Galip Kenan 

[Reddedenler] 
Arna Fuat 

— A — 
Akadlı Lûtfi 
Aksoy Muammer 
Aalankus Muzaffer (B.) 
Aldoğan Sadık 
Alican Ekrem 
Alpaslan Fehmi 
Altînsoy Mehmet 
Ardıçoğlu Nurettin 
Argun Tahsin 
Artus Âmil 
Atılgan Ahmet 
Avcıoğlu Doğan 
Aysan Şevki 

— B — 
Başaran Kâmil 
Başer Adnan 
Başman Avni 
Bayazıt Kemali (t.) 
Baydur Mehmet (B.) 
Bayındır Rauf 
Beşe Hakkı Kâmil 

[Çekinserler] 
Tokbey Sadettin 
Bilgin Ahmet 

[Oya katılmıyanlar] 
Binark Hikmet 
Biran Lûtfi 
Bölükbaşı Osman 
Bura'k Ra/tıp Tahir 

- ç -
Çağatay Nazif 
Çağlar Behçet Kemal 
Çelikbaş Fethi (T.) 
Çini Rifat 
Çolakoğlu Bahri 

_ D —. 
Dağlı Hazım 
Doğan Avni 
Doğukan Suphi 
Dursunoğlu Ceva-t 

— E — 
Egeli Yusuf Adil 
Ekşi Oktay 
Elmas İmadettin 
Esen İlhan 
Eyüboğlu Cemal Reşit 

— F — 
Feyzioğlu Bedî 
Feyzioğlu Turha ti 

— G — 
G'eböloğlu Cevdet 
Gökçen Rauf 
Göksu Rıza 
Güven Ferruh 

— î — 
İnönü îsmet (1.) 

— K — 
Kapani Münci 
Karafakıoğlu Bedri 
Karal Enver Ziya 
Karamüftüoğlu Ahmet 
Karaosmanoğlu Yakup 
Kadri (1.) 
Kırca Coşkun 

, Kırker Enver 
Kitapçı Şahap 
Koperler Tevfik Kâmil 
(D , 

Kumbasar Mehmet Ali 
Kurdaş Kemal (B.) 
Küley Muin 
Kümbetli'oğlu Hikmet 

— M — 
Melen Ferid 
Mersinli Orhan (B.) 
Mumcuoğlu HayH. (B.) 

• — O — 

Omay İbrahim Saffet 
Onur Hüseyin 

— Ö -
öğünç Feridun Şakir 
Özal Rüştü (B.) 
özbay Mehmet 
özmen Halil 

Sarıca Ragıp 
Sarper Selim (B.) 
Savaş Selâmi 
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Bavcı Bahri 
Selek Hulusi 
Senil ibrahim (I.) 
Soysal Emin 
Soysal Mümtaz 

— T — 
Tahtakıbç/Ahmet (B.) 

Taşman Derviş Sami 
Tengirşenk Yusuf Ke
mal 
Tez Hasan 
Tönük Vecihi 
Tunaya Tarık Zafer 

Tuncel Bedrettin 
Tüzel Cafer 

- Ü -
Üner Ragıp (B.) 

— V — 
Velidedeoğhı Hıfzı Vel-
det 

— Y _ 
Yetkin Nüvitt 
Yörük Abdülha/k Kemal 

— Z — 
Zamangil Cahit 
Zeytinoğlu Nasır (B.) 
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1960 malî yüi Muvazenei Umumiye Kanununa bağh (A/l) işaretli cetvelde değişikliğ yapılması 

hakkındaki kanun tasansına verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

_ A — . 
Adalan Şevket 
Akan Atalay 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Akçasu Necmi 
Akdağ Burhan 
Aksal İsmail Rüştü 
Aksoley Mebrure 
Aktepe Münir 
Akyavaş Halil 
Akyurt Nurettin 
Akyüz Abdülkerim 
Alişiroğlu Osman 
Altuğ Abdurrahman 
Ardahan BaDür 
Arıkan Vedat 
Arkan Ferhan 
Asbuzoğlıı Şevket 
Aşkm Fethi 
Atalay Sırrı 
Ataman Hüseyin 
Aybar Raif 
Aydın Ahmet Cevdet 

— B — 
Baban Cihad 
Bakşık Şeref 
Baltacıöğlu Zeki 
Barlas Cemil Sait 
Başaran Kâmil 
Batırbaygil Remziye 
Batur Suphi 
Bayikal Bekir Sıtkı 
Baykam Suphi 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Belen Fahri 

Uye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

273 
19Ö 
188 

1 
1 

83 

0 

[Kabul edenter] 
Belger Nihat Reşat 
Beşerler Mehmet Raşit 
Bilge Necip 
Bilgen Süleyman 
Bilgin Ahmet 
Bora Arslan 
Boransü Eteni 

— C — 
Cengiz Hızır 
Coşar Ömer Samih 
Coşkun Alev 

- ç -
Çağa Esat 
Çalkıroğlu İsmail Sel
çuk 
Çullıı Mahmut Tekin 

_ D — 
Demiray Ahmet 
Demirlioğlu Nef'i 
Dicleli Vedat 
Dilek Erol 
Dinekli Mustafa 
Dizdaroğlu Vahap. 
Doğan Avni 
Doğukan Suphi 
Duman Necati 
Dursunoğhı Cevat 

_ E — 
Ecevit Bülent 
Egeli Yusuf Adil 
Eğin Şerafettin Yaşar 
Ekitler Şü'kûfe 
Elgün Fethi 
Elmas İmadettin 
Engin Lûtfi 
Ercan Abdullah 

Erdem Sadi 
Erdinç Sait 
Erel Ali 
Erençin Zihni 
Ergin Feridun 
Ergin Sait Naci 
Ergönenç Alaettin 
Ergüven Nedim 
Erkut Halil Sezai 
Eroğlu Hamza 
Eı*soy Bahir 
Ertanık Adnan 
Esengin Kenan 

p 
Feyzioğlu Turhanı 
Fırat Fehim 

_ G — 
Gençosmaan Kemal Zek 
Gerger Vasfi 
Giritli İsnuet 
Göğüs Abdülkadir 
Göğüs Ali İhsan 
Gökdoğan Mukbil 
Göker Mehmet 
Göle Turgut 
Gülek Kasım 
Güley Ferda 
Günaltay Şemsettin 
Günay Rahmi 
Güneş Turan 
Gürler Şahap 
Gürman Abdurrahman 
Nafiz 
Gürün Muhittin 
Güven Ferit Celâl 

— H - . 
Hatiboğlu Şevket Raşit 
Hazer Mehmet 
Hazerdağlı Mehmet 
Salim 
Hocaoğlu Ahmet Sırrı 

— I __ 
Isıtan Rıza, 

— İ -
İnan İsmail 
İnan Şefik 
Ipşiroğlu Abdullah 

— K — 
Kabadayı İhsan 
Kaflı Kadircan 
Kalüstyan Hermine 
Karahasan Ömer 
Karamustaf aoğlu Yekta 
Karaosmanoğlu F. Lûtfi 
Kepir Mustafa 
Kınık Nuri 
Kızıloğlu Muharrem 
İhsan 
Kocatopçu Şahap 
Koper Dâniş 
Koksal Feyyaz 
Köprülü Orhan 
Köseoğlu Ahmet 
Kumrulu Zeki 
Kuran Alp 
Kurutluoğlu Sahir 

— L — 
Laskaris Kaludi 

— M — 
Melen Ferid 
Mumcuoğlu Hayri 

— 886 — 



Müezzinoğlu Ziya 
— N — 

Nalbantoğlu Fazıl 
— O — 

Oğuz Ahmet 
O'Kan Zekâi 
Okyay Abdülkadir 
Onat Arif Hikmet 
Orbay Kâzım 
Orhon Hamdi 
Otan Hüseyin 

— Ö -
ödül Atıf 
ögat îhsan 
öktem İbrahim 
ön alp Halim 
öymen Altan 
özal Rüştü 
özdenoğlu Şinasi 

B : 20 23.2 
özdü ilhan 
özfakih Fakih 
özkol Mazhar 
öztrak Orhan 
öztürk Seyfi 

— P _~ 
Paksüt Emin 
Pamir Fikret 
Pamukçu Mahir 
Perk Hayrettin Şakir 
Pirinçcioğlu Vefik 

— S — 
Sağıroğlu Adil * 
San Necip 
Sancar Ilhami 
Sargmalp Nihat 
Satır- Kemal 
Serim Ethem 
Siren Celâl Sait 

. 1961 O : 3 
Sirmen Mustafa 
Soyer Dündar 
Soysal Ilhami 
Sökmen Enver 

- ş -
Şener Ahmet 
Şengün Mehmet 
Şişman Mehmet 

— T — 
Tanda! Salâhattin 
Tardu Reşat 
Tekiner Zeki 
Toközlü Âdil 
Toplu Abdülhadi 
Tosun Osman -
Turhan Vahit 
Türkmen Salih 
Türkoğlu Kemal 
Tüzemen Ekrem 

_ U — 
Ulusoy Hüseyin 
Ulutaş ismail 

— Ü -
Üstün Feridun 

— V — 
Vardarlı Âdil 

— Y — 
Yavuz Cemal 
Yavuz Fehmi 
Yazır Bahri 
Yılmaz Asım 
Yurdabayrak Avni 
Yurdakul Daniş 
Yücebilgin Yusuf Ziya 

— Z — 
Zaimoğlu Galip Kenan 
Zamangil Cahit 

[Reddedenler] 
Arna Fuat 

[Çekinserler] 
Tokbey Sadettin 

[Oya katılmıyanlar] 
_ A — 

Akadh Lûtfi 
Aksoy Muammer 
Alankuş Muzaffer (B.) 
Aldoğan Sadık 
Alican Ekrem 
Alpaslan Fehmi 
Altmsoy Mehmet 
Ardıçoğlu Nurettin 
Argun Tahsin 
Artus Âmil 
Atılgan Ahmet 
Avcıoğlu Doğan 
Aysan Şevki 

— B -
Başer Adnan 
Başman"Avni 
Bayazıt Kemali (I.) 
Baydur Mehmet (B.) 
Bayındır Rauf 
Beşe Hakkı Kâmil 

Binark Hikmet 
I 

Biran Lûtfi 
Bölükbaşı Osman 
Burak Ratıp Tahir 

- ç -
Çağatay Nazif 
Çağlar Behçet Kemal 
Çelikbâş Fethi (î.) 
Çini Rif at 
Çolakoğlu Bahri 

— D — 
Dağlı Hazım 

— E — 
Ekşi Oktay 
Esen ilhan 
Eyüboğlu Cemal Reşit 

' — P — 
Feyzioğlu Bedî 
Feyzioğlu Yavuz t 

' — G — 
Geboloğlu Cevdet 

Gökçen Rauf 
Göksu Rıza 
Güven Ferruh 

- t -
inan M. Rauf 
inönü ismet (I.) 

— K — 
Kapani Münci 
Karafakıoğlu Bedri 
Karal Enver Ziya 
Karamüftüoğlu Ahmet 
Karaosmanoğlu Yakup 
Kadri (I.) 
Kırca Coşkun 
Kırker Enver 
Kitapçı Şahap 
Koperler Tevfik Kâmil 
(I.) 
Kök Enver 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kurdaş Kemal (B.) 

Küley Muin 
Kümbetlioğlu Hikmet 
(I.) 

— M — 
Mersinli Orhan (B.) 

_ O — 
Onıay İbrahim Saffet 
Onur Hüseyin 

"—.0 — 
öğünç Feridun Şakir 
özbay Mehmet 
özmen Halil 

— S — 
Sarıca Ragıp 
Sarper Selim (B.) 
Savaş Sellâmi 
Savcı Bahri 
Selek Hulusi 
Senil ibrahim (I.) 

— 386 — 



Soysal Emin 
Soysal Mümtaz 
Sungur Celâl 

— T — 
Tahtakılıç Ahmet (B.) 
Taşman Derviş Sami 

B : 20 
Tengirşenk Yusuf Ke 
mal 
Tez Hasan 
Tönük Vecihi 
Tunaya Tarık Zafer 
Tuneel Bedrettin 

23.2.1961 O : 3 
Tüzel Cafer 

Üner Ragıp (B.) 
_ V — 

Velidedeoğlu Hıfzı Vel-
det 

— Y — 
YeUkin Nüvit 
Yıldırım Cemal 
Yörük Abdülhak Kemal 

_ Z — 
Zeytinoğlu Nasır- (B.) 



B :20 23.2.1961 0 : 3 
İ960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üy« sayısı : 273 
Oy verenler : 181 

Kabul edenler : 176 
Reddedenler 2 

ı Çekinıerler : 3 
Oya katılmıyanlar Q2 

A§ık üyelikler • o 

[Kabul »deriler) 
_ A — 

Adalan Şevket 
Akan Atalay 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Akçasu Necmi 
Akdağ Burhan 
Aksoley Mebrure 
Akyavaş Halil 
Akyurt Nurettin • 
Akyüz Abdülkerim 
Alankuş Muzaffer 
Alişiroğlu Osman 
Altuğ Abdurrahman 
Ardahan Babür 
Arıkan Vedat 
Arkan Ferhan 
Asbuzoğlu Şevket 
Ataman Hüseyin 
Atılgan Ahmet 
Aybar Raif 
Aydın Ahmet Cevdet 

— B — 
Baban Cihad 
Baltaeıoğlu Zeki 
Barlas Cemil Sait 
Başaran Kâmil 
Başer Adnan 
Başman Avni 
Batırbaygil Remziye 
Batur Suphi 
Baykal Bekir Sıtkı 
Baykam Suphi 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Belger Nihat Reşat 
Beşerler Mehmet Raşit 

Bilge Necip 
Bilgen Süleyman 
Binark Hikmet 
Bora Arslan 
Boransü Etem 

— C — 
Cengiz Hızır 
Coşkun Alev 

— Ç -
Çağa Esat 
Çakıroğlu İsmail Sel
çuk 
Çullu Mahmut Tekin 

— D — 
Demiray Ahmet 
Denıirl'aoğlu Nef i 
Dicleli Vedat 
Dilek Erol 
Dinekli Mustafa 
Dizdaroğlu Vahap 
Duman Necati 
Dursunoğlu Cevat 

_. E — 
Ecevit Bülent 
Egeli Yusuf Adil 
Eğin Şerafettin Yaşar 
Ekitler Şükûfe 
Ekşi Oktay 
Elgün Fethi 
Engin Lûtfi 
Ercan Abdullah 
Erdem Sadi 
Erdinç Sait 
Erel Ali 
Erençin Zihni 
Ergin Feridun 

Ergin Sait Naci 
Ergönenç Alaettin 
Ergüven Nedim 
Erkut Halil Sezai 
Eroğlu Hamza 
Ertanık Adnan 
Esendin Kenan 

— F — 
Feyzioğlu Turban 
Feyzioğlu Yavuz 
Fırat Fehim 

.— G — 
Gençosman Kemal Zeki 
Gerger Vasfi 
Giritli ismet 
GÖğüş A'bdülkadit 
Göğüs Ali îhs,an 
Göker Mehmet 
Göle Turgut 
Giilek Kasım 
Güley Ferda 
Günâltay Şemsettin 
Günay Rahmi 
Gürler Şahap 
Gürman Abdıırrahraan 
Nafiz 
Gürün Muhittin 
Güven Ferit Celâl 

— H — 
Hatiboğlu Şevket Raşit 
Hazer Mehmet 
Hazerdağlı Mehmet 
Salim 

— i „ 
Isıtan Rıza 

Inan İsmail 
İnan M. Rauf 
Ipşiroğlu Abdullah 

— K — 
Kaflı Kadircan 
Kalüstyan Hercaine 
Karafakıoğlu Bedri 
Karahasan Ömer 
Karamustaf aoğlu Yekta 
Karaosmanoğlu F. Lûtfi 
Kepir Mustafa 
Kırca Coşkun 
Kızıloğlu Muharrem 
İhsan 
Kocatopçu Şahap 
Koper Dâniş 
Koksal Feyyaz 
Köprülü Orhan 
Kumrulu Zeki 
Kuran Alp 
Kurutluoğlu Sahir 
Ktiley Muin 
Kümbetlioğlu Hikmet 

.— L — 
Laskaris Kaludi 

_ M — 
Melen Fericl 
Mersinli Orhan 
Mumcuoğlu Hayri 

Nalbantoğlu Fazıl 
— O — 

Oğuz Ahmet 
O'Kan Zekâi 
Onat Arif Hikmet 

T - 8 8 8 -



Örbay Kâzım 
Orhon Hamdi 
Otan Hüseyin 

- ö -
ödül Atıf 
Ögat ihsan 
öktem İbrahim 
Onalp Halim 
öymen Altan 
özal Rüştü 
Ozdil Hhan 
özf akih Fakih 
özkol Mazhar 
öztürk Seyf i 

. — P — 
Pamir Fikret 

Arna Fuat 

— A — 
Akadlı Lûtfi 
Aksal İsmail Rüştü 
Aksoy Muammer 
Aktepe Münir 
Aldoğan Sadık 
Alican Ekrem 
Alpaslan Fehmi 
Altınsoy Mehmet 
Ardıçoğlu Nurettin 
Arğun Tahsin 
Artus Amil 
Aşkın Fethi (B.) 
Atalay Sırrı 
Aveıoğhı Doğan 
Aysan Şevki 

— B — 
Bakşık Şeref 
Bayazıt Kemali (î.) 
Baydur Mehmet (B.) 
Bayındır Rauf 
Belen Fahri 
Beşe Hakkı Kâmil 

B : âO $3.1.1961 0 : 3 
Pamukçu Mahir 
Perk Hayrettin Şakir 
Pirinçeioğlu Vefik 

— 8 — 
San Necip l 

Sancar Ilhami 
Sargınalp Nihat 
Satır Kemal 
Öerim Ethem 
Siren Celâl Sait 
Şirmen Mustafa 
Soyer Dündar 
Soysal Emin 
Soysal Ilhami 
Sökmen Enver 
Sungur Celâl 

- * -
Şener Ahmet 
Şengün Mehmet 
Şişman Mehmet 

- * T — 
Tandal Salâhattin 
Tardu Re$at 
Tasman Derviş Sami 
Tekîner Zeki 
Toközlü Adil 
Toplu Abdülhadi 
Tosun Osman 
Tuneel Bedrettin 
Turhan Vahit 
Türkmen Salih 
Türkoğlu Kemal 

[Reddedenler] 

Doğukan Suphi | Üstün Feridun 

[Çekinserler] 

Tüzemen Ekrem 

— ü — 

Ulusoy Hüseyin 
Ulutaş İsmail 

— Y — 

Yavuz Cemal 
Yetkin Nüvilt 
Yıldırım Cemal 
Yılmaz Asım 
Yurdabayrak Avni 
Yurdakul Daniş 

— Z — 

Zaimoğlu Galip Kenan 

| Bilgin Ahmet | Tokbey Sadettin 

[Oya katilmıycmlar] 
Biran Lûtfi 
Bölükbaşı Osman 
Burak Ratıp Tahir 

— C — 
Coşar Ömer Samih 

- ç -
Çağatay Nazif 
Çağlar Behçet Kemal 
Çelikbaş Fethi (I) 
Çini Rifat 
Çolakoğlu Bahri 

_ D — 
Dağlı Hazım 
Doğan Avni 

— B — 
Elmas İmadettin 
Ersoy Bahir 
Esen İlhan 
Byüboğlu Cemal Reşit 

— F — 
Feyzioğlu bedî 

_ . 0 — 
Oeboloğlu Cevdet 

G-ökçen Rauf 
GöfcdoğanMukbil (B.) 
Göksu Rıza 
Güneş Turan 
Güven Ferruıh 

• • _ H — 

Hocaoğlu Ahmet Sırrı 
- î -

İnaaı Şefik 
İnönü İsmet (1.) 

_ . K — 
Kabadayı İhsan 
Kapani Münci 
Karal Enver Zâya 
Karamüftüoğlu Ahmet 
Karaosmanoğlu Yakup 
Kadri (1.) 

. Kınık Nuri 
Kırker Enver 
Kitapçı Şahap 
Koperler Tevfik Kâmil 
(1.) 
Kök Enver 

- 8 8 9 — 

Köseoğlu Ahmet 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kurdaş Kemal (B.) 

M 
Müezzinoğlu Ziya 

— 0 — 
Okyay Abdülkadir 
Omay İbrahim Saffet 
Onur Hüseyin 

- ö .— 
öğünç Feridun Şakir 
özbay Mehmet 
özdenoğlu Şinasi 
özmen Halil 
öztrak Orhan 

— P — 
Paksüt Emin 

— S -r 
Sağıroğlu Adil 
Sanca Ragıp 
Sarper Selim (B.) 
Savaş SeJâmi 
Savcı Bahri 

• 



Selek Hulusi 
Senil ibrahim (I.) 
Soysal Mümtaz 

Tahtakıhç Ahmet (B.) 
Tengirşenk Yusuf Ke
mal 

B : 20 23. 
Tez Hasan 
Tönük Vecihi 
Tuııaya Tarık Zafer 
Tüzel Cafer 

Uner Ragıp (B.) 

.1961 0 : 3 
_ v — '•"' 

Vardarlı Âdil 
Velidedeoğlu Hıfzı Vel-
det 

_ Y — 
Yavuz Fehmi 

Yazır Bahri 
Yörük Abdülhak Kemal 
Yüeebilgm Yusuf Ziya 

_ Z — 

Zamangil Cahit 
Zeytinoğlıı Nlkır (B.) 

A 



B : 20 23.2.1961 0 : 3 
Ankara- Üniversitesi 1960 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

'Kanun kabul edi Ira iştir.) 
S 

— A — 
Adalan Şevket 
Akan Atalay 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Akçasu Necmi 
Akdağ Burhan 
Aksal İsmail Rüştü 
Aksoley Mebrure 
Akyavaş Halil 
Akyurt Nurettin 
Akyüz Abdülkerim 
Alişiroğlu Osman 
Altuğ Abdurrahman 
Ardahan Babür 
Arık an Vedat 
Arkan Ferhan 
Asbuzoğlu Şevket 
Ataman Hüseyin 
Atılgan Ahmet 
Aybar Raif 
Aydın Ahmet Cevdet 

— B — 
Baban Cihad 
Bakşık Şeref 
Baltacıoğlu Zeki 
Barlas Cemil Sait 
Başaran Kâmil 
Başer Adnan 
Başman Avni 
Batırbaygil Remziye 
Batur Suphi 
Baykam Suphi 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Belger Nihat Reşat 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar : 

Açık üyelikler : 

273 
170 
165 

2 

3 
103 

0 

[Kabul edenler] 
Bilge Necip» 
Bilgen Süleyman 
Binark Hikmet 
Bora Arslan 
Boransü Etem 

— C — 
Cengiz Hızır 
Coşar Ömer Sanıih 

- o -
Çağa Esat 
Çakıroğlu İsmail Selçuk 
Çulla Mahmut Tekin 

_ D — 
Demirlioğlu Net!'i 
Dicleli Vedat 
Dilek Erol 
Dinekli Mustafa 
Dizdaroğlu Vahap 
Duman Necati 
Dursunoğlu Cevat 

_ E — 
Ecevit Bülent 
Egeli Yusuf Adil 
Eğin Şerafettin Yaşar 

•Ekitler Şükûfe 
Ekşi Oktay 
Elgün Fethi 
Elmas îmadettin 
Engin Lûtfi 
Ercan Abdullah 
Erdem Sadi 
Erdinç Sait 
Erel Ali 
Erençin Zihni 
Ergin Feridun 

— 3< 

Ergüven Nedim 
Erkut Halil Sezai 
Eroğlu Hamza 
Ersoy Bahir 
Esengin Kenan 

— F — 
Feyzioğlu Turnam 
Feyzi oğlu Yavuz 
Fırat Fehim 

— G — 
Gencosıman Kemal Zeki 
Gerger Vasfi 
Giritli ismet 
Göğüs Abdülkadir 
Göğüs Ali İhsan 
Göker Mehmet 

. Göle Turgut 
Güiîek Kasım 
Güley Fşrda 
Günaltay Şemsettin 
Günay Rahmi 
Gürler Şahap 
Gürman Abdurrahman 
Nafiz 
Gürün Muhittin 
Güven Ferit Celâl 

— H — 
Hatiboğlu Şevket Raşit 
Hazer Mehmet 
Hazerdağlı Mehmet 
Salim 

_ I _ 
Isıtan Rıza 

. - I -
İnan ismail 

M -

İnan M. Rauf 
lpşiroğlu Abdullah 

— K — 
Kalüstyan Henmine 
Karafakıoğlu Bedri 
Karahasan. Ömer 
Karamustaf aoğlu Yekta 
Karaosmanoğlu F. Lûtfi 
Kınık Nuri' 
Kırca Coşkun 
Koper Dâniş 
Köprülü Orhan 
Kumrulu Zeki 
Kuran Alp 
Küley Muin 
Kümbetlioğlu Hikmet 

— L — 
Laskaris Kaludi 

— M — 
Melen Ferid 

_ N _ 
Nalbantoğlu Fazıl 

— O — 
Oğuz Ahm^t 
O ^ a n Zekâi 
Onat Arif Hikmet 
Orhon Hamdi 
Otan Hüseyin 

_ ö -
ödül Atıf 
ögat ihsan 
öktem ibrahim 
önalp Halim 
övmen Altan 
özdil Ühan 

# 



özkol Mazhar 
öztürk Seyfi 

— P — 
Pamir Fikret 
Pamukçu Mahir 
Perk Hayrettin Şakir 
Pirinçcioğlu Vefik 

— S — 
San Necip 
Sancar Ilhami 
Sargınalp Nihat 
Satır Kemal 
Serim Ethem 

B : 20 23 
Siren Celâl Sait 
Sirmen Mustafa 
Soyer Dündar 
Soysal Emin 
Soysal ilhama 
Sökmen Enver 
Sungur Celâl 

- § -
Şener Ahmet 
Şengün Mehmet 
Şişman Mehmet 

— T — 
Tanda! Salâhattin 

2.1961 0 : 3 
Tardu Reşat 
Taşıman Derviş Sami 
Tekittıer Zeki 
Toközlû Adil 
Toplu Abdülhadi 
Tosun Osman 
Tuncei Bedrettin 
Turhan Vahit 
Türkmen Salih 
Türkoğlu Kemal 

_ U' — 
ülıısoy Hüseyin 

- Ü -
Üstün Feridun 

[Reddedenler] 
Doğukan Suphi 
Ulutaş ismail 

[Çekinserler] 
Arna Fuat 
Bilgin Ahmet 
Tokbey Sadettin 

Vardarlı Adil 

• - . Y — 

Yavuz Cemal 
Yetkin Nüvit 
Yıldırım Cemal 
Yılmaz Asım 
Yurdabayrak Avni 
Yurdakul Daniş 
Yücebilgin Yusuf Ziya 

— Z — 
Zaimoğlu Galip Kenan 
Zamangil Cahit 

[Oya kattlmıyanla/r] 

Akadlı Lûtfi 
Aksoy Muammer 
Aktepe Münir 
Alankuş Muzaffer (B.) 
Aldoğan Sadık 
Alican Ekrem 
Alpaslan Fehmi 
Altınsoy Mehmet 
Ardıçoğlu Nurettin 
Argun Tahsin 
Artus Âmil 
Aşkın Fethi (B.) 
Atalay Sırrı 
Avcıöğlu Doğan 
Aysan Şevki 

— B — 
Bayazıt Kemali (I.) 
Baydur Mehmet (B.) 
Bayındır Rauf 
Baykal Bekir Sıtkı 
Beton Fahri 

Beşe Hakkı Kâmil 
Beşerler Mehmet Raşit 
Biran Lûtfi 
Bölükbaşı Osman 
Burak Ratıp Tanır 

' — 0 — 
Coşkun Alev -

- ç -
Çağatay Nazif 
Çağlar Behçet Kemal 
Çelükbaş F-etthi (I.) 
Çini Rifat 
Çolakoğlu Bahri 

_ b — 
Dağlı Hazım 
Demiray Ahmet 
Doğan Avni 

— E — 
Ergin Sait Naci 
Ergönenç Alaettin 
Ertanık Adnan , 
Esen İlhan 

Eyüboğlu Cemal Reşit 
_ p — 

Feyzioğlu Bedî 
_ G — 

Geboloğlu Cevdet 
Gökçen Rauf 
Göfcdoğan mukbii (B.) 
Göksu Rıza 
Güneş Turan 
Güven Ferruilı 

— H — 
Hocaoğlu Ahmet Sırrı 

- t -
Inaın Şefik 
înönü ismet ( t ) 

— K — 
Kabadayı ihsan 
Kaflı Kadircan 
Kapanı Münei 
Karal Enver Ziya. 
Karamüftüoğlu Ahmet 
Karaosmanoğlu Yakııp 
Kadri (1.) 

Kepir Mustafa 
Kırker Enver 
Kızıloğlu Muharrem 
ihsan (B.) 
Kitapçı Şahap 
Kocatopçu Şahap (B.) 
Koperler Tevfik Kâmil 
(I-)' 
Kök Enver 
Koksal Feyyaz 
Köseoğlu Ahmet 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kurdaş Kemal (B.) 
Kurutluoğlu Sahir 

— M — 
Mersinli Orhan (B.) 
Mumcuoğlu Hayri (B.) 
Müezzinoğlu Ziya 

— O — 
Okyay Abdülkadir 
Omay İbrahim Saffet 
Onur Hüseyin 
Orbay Kâzım 

392 
« 



öğünç Feridun Şakiı 
özal Rüştü (B.) 
özbay Mehmet 
özdenoğln Şinasi 
özfakih FaMh 
özmen Halil 
Öztrak Orhan 

Paksüt Emin 

B : 20 
—'S — 

Sağıroğlu Adil 
Sarıca Ragıp 
Sarper Selim (B.) 
Savaş Selâmı 
Savcı Bahri 
Selek Hulusi 
Senil İbrahim (î.) 
Soysal Mümtaz 

28.2.1901 O : 3 
— T — 

Tahtakılıç Ahmet (B.) 
Tengirgenk Yusuf 
Kemal 
Tez Hasan 
Tömik Vecihi 
Tunaya Tarık Zafer 
Tüzel Cafer 
Tüzemen Ekrem (B.) 

- Ü -
Üner Ragıp (B.) * 

Velidedeoğlu Hıfzı 
Veldet 

- Y — 

Yavuz Fehmi 
Yazır Bahri 
Yörük Abdülhak Kemal 

Zeytinoğlu Nasır (B.J 

«m» 



B : 20 23. 2 .1961 0 : 3 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkındaki Kanuna verilen oyler 
(Kanun kabul edilmiştir. 

— A — 
Adalan Şevket 
Akan Atalay 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Akçasu Neemi 
Akdağ Burhan 
Aksal ismail Rüştü 
Aksoley Mebrare 
Aktepe Münir 
Akyavaş Halil 
Akyurt Nurettin 
Akyüz Abdülkerim 
Alisiroğlu Osman 
Altuğ Abdurrahman 
Ardahan Babür 
Arkan Ferhan 
Asbuzoğlu Şevket 
Ataman Hüseyin 
Aybar Raif 
Aydın Ahmet Cevdet 

• — B — 

Baban Cihad 
Baltacıoğlu Zeki 
Barlas Cemil Sait 
Başaran Kâmil 
Başer Adnan 
Başman Avni 
Batırbaygil Remziye 
Batur Suphi 
Baykal Bekir Sıtkı 
Baykam Suphi 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Belger Nihat Reşat 
Beşerler Mehmet Raşit 
Büğe Neeip ., 

Üye sayısı : 273 
Oy verenler : 166 

Kabul edenler : 160 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : ] 07 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
Bilgen Süleyman 
Binark Hikmet 
Bora Arslan 
Boransü Etem 

— 0 — 
Cengiz Hızır 

- ç -
Çağa Esat 
Ça'kıroğlu ismail Sel
çuk 
Çullu Mahmut Tekin 

— D — 
Demirlioğlu Nef-'i 
Dicleli Vedat 
Dilek Erol 
Dinekli Mustafa 
Dizdaroğlu Vahap 
Dursunoğlu Cevat 

— E — 
Ecevit Bülent 
Egeli Yusuf Adil 
E'kitler Şükûfe 
Ekşi Oktay 
Elgün Fe'thi 
Elmas Imadettin 
Engin Lûtfi 
Erdinç Sait 
Erel Ali 
Erençin Zihni 
Ergin Feridun 
Ergin Sait Naci 
Ergönenç. Alaettin 
Ergüven Nedim 
Erkut Halil "Sezai 
Eroğlu Hamza 
Ersoy Bahir 

Ertanık Adnan 
— p — ' 

Fırat Fehim 
_ G — 

Gençosman Kemal Zeki 
Gerger Vasfi 
Giritli İsmet 
Göğüs Abdülkaddr 
Göğüs Ali ihsan 
Gökdoğan Mukbil 
Güksk Kasım 
Güley Ferda 
Günaltay Şemsettin 
Günay Rahmi 
Gürler Şahap 
Gürman Ab dur rahman 
Nafiz 
Gürün Muhittin 
Güven Ferit Celâl 

— H — 
Hatiboğlu Şevket Raşit 
Hazerdağlı Mehmet 
Salim 

— I — 
Isıtan Rıza 

- - . t -
inan ismail 
inan M. Rauf 
Ipşiroğlu Abdullah 

— K — 
Kabadayı ihsan 
Kalüsıtyan Hertmine 
Karafakıoğlu Bedri 
Karahasan Ömer 
Karamustaf aoğlu Yekta 
Karaosmanoğlu F. Lûtfi 

Kmık Nuri 
Kırca Coşkun 
Kocatopçu Şahap 
Koper Dâniş 
Koksal Feyyaz 
Köprülü Orhan 
Kumrulu Zeki 
Kuran Alp 
Küley Muin 
Kümbetlioğlu Hikmet 

— L — 
Laskarıs Kaludi 

— M — 
Melen Ferid 
Mersinli Orhan 
Mumcuoğlu Hayri 

— 0 — 
Oğuz Ahmet 
O'Kan Zekâi 
Onat Arif Hikmet 
Orbay Kâzım 
Orhon Hamdi 

- Ö -
ödül Atıf 
ögat ihsan 
öktem ibrahim 
önalp Halim 
ö'zal Rüştü 
Özdü ilhan 
özfak ihFakih 
Özkol Mazhar 
öztürk Seyfi 

—. P — 
Pamir Fikret 
Pamukçu Mahir 
Perk Hayrettin Şakir 

394 — 



Prinçcioğlu Vefik 

— S — 

San Necip 
Sancar Ilhami 
Sargmalp Nihat 
Satır Kemal 
Serim Ethem 
Siren Celâl Sait 
Sirmen Mustafa^ 
Soysal Emin 

B : 20 23 
Soysal Ilhami 
Sökmen Enver 

* - Ş -
Şener Ahmet 
Şengün Mehmet 
Şişman Mehmet 

— T ~-
Tanda! Salâhattin 
Tardu Reşat 
Taşman Derviş Sami 
Tekijner Zeki 

2 .1961 O : 3 
Töközlü Âdil 
Toplu Abdülhadi 
Tuncel Bedrettin 
Turhan Vahit 
Türkmen Salih 
Türkoğlu Kemal 

— U — 
Ulusoy Hüseyin 
Ulutaş İsmail 

_ V — 
Vardarlı Âdil 

— Y — 
Yavuz Cemal 
Yavuz Fehmi 
Yetkin Nüvit 
Yıldırım Cemal 
Yılmaz Asım . , 
Yurdabayrak Avni 
Yurdakul Daniş 
Yücebilgin Yusuf Ziya 

_ Z — 
Zaimoğlu Galip Kenan 

[Çekinserler] 
Arna Fuat 
Bilgin Ahmet 
Tokbey Sadettin 

[Reddedenler] 
Atılgan Ahmet 
Doğukan Suphi 
Üstün Feridun 

— A — 
Akadlı Lûtfi 
Aksoy Muammer 
Alankuş Muzaffer (B.) 
Aldoğan Sadık 
Alican Ekrem 
Alpaslan Fehmi 
Altmsoy Mehmet 
Ardıçoğlu Nurettin 
Argun Tahsin 
Arıkan Vedat 
Artus Âmil 
Aşkın Fethi (B.) 
Atalay Sırrı 
Avcıoğlu Doğan 
Aysan Şevki 

— B — 
Bakşık Şeref 
Bayazıt Kemali (t.) 
Baydur Mehmet (B.) -
Bayındır Rauf 
Belen Fahri 
Beşe Hakkı Kâmil 
Biran Lûtfi 

[Oya ~katılmtyanlar] 
Bölükbaşı Osman 
Burak Ratıp Tahir 

— O — 
Coşar Ömer Samih 
Coştun Alev 

- ç -
Çağatay Nazif 
Çağlar Behçet Kemal 
Çelikbaş Fethi (I.) 
Çini Rifat 
Çolakoğlu Bahri 

-^ D — 
Dağlı Hazım 
Demiray Ahmet 
Poğan Avni 
Duman Necati 

— E — 
Eğin Şerafettin Yaşar 
Ercan Abdullah 
Erdem Sadi 
E-sen İlhan 
Esengin Kenan 
Eyüboğlu Cemal Reşit 

— p — 
Feyzioğlu Bedî 
Feyzioğlu Turhan (B.) 
Feyzioğlu Yavuz 

•' _ G — 

Geboloğlu Cevdet 
Gökçen Rauf 
Göker Mehmet 
Göksu Rıza 
Göle Turgut 
Güneş Turan 
Güven Ferruh 

— H — 
Hazer Mehmet 
Hocaoğlu Amhet Sırrı 

- t -
İnaJn Şefik 
İnönü İsmet (•!.) 

— K — 
Kaflı Kadircan 
Kapani Münci 
Karal Enver Ziya 
Karamüftüoğlu Ahmet 

Karaosmanoğlu Yakup 
Kadri (1.) 
Kepir Mustafa 
Kırker Enver 
Kızıloğlu Muharrem 
ihsan (B.) 
Kitapçı Şahap 
Koperler Tevifk Kâmil 
(I.) 
Kök Enver 
Köseoğlu Ahmet 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kurdaş Kemal (B.) 
Kurutluoğlu Sahir 

— M — 
Müezzinoğlu Ziya 

— N — 
Nalbantoğlu Fazıl 

— O — 
Okyay Abdülkadir 
Omay İbrahim Saffet 
Onur Hüseyin 
Otan Hüseyin 
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ögünç Feridun Şakir 
öymen Altan 
Özbay Mehmet 
özdenoğlu Şinasi 
özmen Halil 
öztrak Orhan 

- * -

Paksüt Emin 

Sağiroğlu Adil 

B : 20 23.2 
Sanca Ragıp 
Sarper Selim (B.) 
Savaş Selâmi 
Savcı Bahri 
Selek Hulusi 
Senil İbrahim (î.) 
Soyer Dündar 
Soysal Mümtaz 
Sungur Celâl 

— T — 
Tahtakılıe. Ahmet (B.) 

1961 O : 3 
Tengirşenk Yusuf Ke
mal 
Tez Hasan 
Tosun Osman (B.) 
Tönük Veeihi 
Tunaya Tarık Zafer 
Tüzel Cafer 
Tüzemen Ekrem (B.) 

- Ü -

Üner Ragıp (B.) 

- V -
Velidedeoğlu Hıfzı Vel-
det 

— Y — 

Yazır Bahri 
Yörük Abdülhak Kemal 

• — Z — 
Zamangil Cahit 
Zeytinoğlu Nasır (B.) 

mmmm 



B : 20 23.2.1961 O : 3 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişik

lik yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

_ A — 
Adalan Şevket 
Akan Atalay 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Akçasu Necmi 
Akdağ Burhan 
Aksal İsmail Rüştü 
Aksoley Mebrure 
Aktepe Münir 
Akyavaş Halil 
Akyurt Nurettin 
Akyüz Abdülkerim 
Alişiroğlu Osman 
Altuğ' Abdurrahman 
Arkan Fe^han 
Artus Âmil 
Asbuzoğlu Şevket 
Ataman Hüseyin 
Atılgan Ahmet 
Aybar Raif 
Aydın Ahmet Cevdet 

— B — 

Baban Cihad 
Baltacıoğlu Zeki 
Barlas Cemil Sait 
Başaran Kâmil 
Başer Adnan 
Başman Avni 
Baturbaygil Remziye 
Batur Suphi 
Baykal Bekir Sıtkı 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Belger Nihat Reşat 
Beşerler Mehmet Raşit 
Bilge Necip 
Bilgen Süleyman • 

Uye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katıhnıyanlar 

Açık üyelikler : 

: 273 
171 
168 

1 
2 

102 
0 

[Kabul edenler] 
Binark Hikmet 
Bora Arslan 
Boransü Eteni 

— C — 
Cengiz Hızır 
Coşar Ömer Samih 
Coşkun Alev 

- ç -
Çağa Esat 
Ça'kıroğlıı İsmail Sel
çuk 
Çullu Mahmut Tekin 

- . D — 
Demirlioğlu Nef'i • 
Dicleli Vedat 
Dilek Erol 
Dinekli Mustafa 
Dizdaroğlu Vahap 
Dursunoğlu Cevat 

_ E — 
Egeli Yusuf Adil 
Eğin Şerafettin Yaşar 
E'kitler Şükûfe 
Ekşi Oktay 
Elgün Fethi 
Elmas İmadettin 
Engin Lûtfi 
Ercan Abdullah 
Erdem Sadi 
Erel Ali 
Erençin Zihni 
Ergin Feridun 
Ergin Sait Naci 
Ergönenç Alaettin 
Ergüven Nedim 
Erkut Halil Sezai 
Eroğlu Hamza 

Ersoy Bahir 
Ertanık Adnan 

_ F — 
Fırat Fehim 

— G ~ 
Gençosman Kemal Zeki 
Gerger Vasfi 
Giritli İsmet 
Göğüs Abdülkadir 
Göğüs Ali İhsan 
Oökdoğan Mukbil 
Gö'ker Mehmet 
Göle Turgut 
Güîek Kasım 
Güley Ferda 
Günaltay Şemsettin 
Günay Rahmi 
Gürler Şahap 
Gürman Abdurrahman 
Nafiz 
Gürün Muhittin 
Güven Ferit Celâl 

— H — 
Hatiboğlu Şevket Raşit 
Hazerdağlı Mehmet 
Salim 

— I — 
Isıtan Rıza 

- I -
İnan İsmail 
İnan M. Rauf 

— K — 
Kabadayı İhsan 
Kaflı Kadircan 
Kalüstyan Henmine 
Karafakıoğlu Bedri 
Karahasan Ömer 

Karamustaf aoğlu Yekta 
Karaosmanoğlu F . Lûtfi 
Kırca Coşkun 
Kocatopçu Şahap 
Koper Dâniş 
Koksal Feyyaz 
Köprülü Orhan 
Kumrulu Zeki 
Kuran Alp 
Küley Muin 
Kümbetlioğlu Hikmet 

— M -
Melen Ferid 
Mersinli Orhan 
Mumcuoğlu Hayrı 

— N — 
Nalbantoğlu Fazıl 

— 0 — 
O'Kan Zekâi 
Onat Arif Hikmet 
Orbay Kâzım 
Orhon Hamdi 
Otan Hüseyin 

^ - Ö -
Ödül Atıf 
ögat İhsan 
öktem İbrahim 
önalp Halim 
öymen Altan 
özdü İlhan 
özfakih FaMh 
özkol Mazhar 
öztürk Seyfi 

— P — 
Pamir Fikret 
Pamukçu Mahir 
Perk Hayrettin Şakir 

— 397 — 



Pırinçcioğlu Vefik 
— S — 

San Necip 
Sancar îlhami 
Sargmalp Nihat 
Satır Kemal 
Serim Ethem 
Siren Celâl Sait 
Sirmen Mustafa 
Soysal Emin 
Soysal îlhami 
Sökmen Enver 

B : 20 23.2 
- ş -

Şener Ahmet 
Şengün Mehmet 
Şişman Mehmet 

— T — 
Tandal Salâhattin 
Tardu Reşat 
Taşıman Derviş Sami 
Tekîner Zeki 
Tcfeözlü Âdil 
Toplu Abdülhadi 
Tunaya Tarık Zafer 

, 1961 O : 3 
Tuncel Bedrettin 
Turhan Vahit 
Türkmen Salih 
Türkoğlu Kemal 
Tüzemen Ekrem 

— U — 
Ulusoy Hüseyin 
Ulutaş İsmail 

- Ü -
ÜstüX Feridun 

_ V — 
Vardarlı Âdil 

- Y -
Yavuz Cemal 
Yavuz Fehmi 
Yetkin Nüvit 
Yıldırım Cemal 
Yılmaz Asım 
Yurdabayrak Avni 
Yurdakul Danış 
Yücebilgin Yusuf Ziya 

— Z — 
Zaimoğlu Galip Kenan 
Zamangil Cahit 

[Reddedenler] 
Doğukan Suphi 

[ÇekinserlerJ 

Bilgin Ahmet 
Tokbey Sadettin 

[Oya katılmtyanlar] 
— A — 

Akadlı Lûtfi 
Aksoy Muammer 
Alankuş Muzaffer (B.) 
Aldoğan Sadık 
Alican Ekrem 
Alpaslan Fehmi 
Altmsoy Mehmet 
Ardahan Babür 
Ardıçoğlu Nurettin 
Argun Tahsin 
Arıkan Vedat 
Arna Fuat 
Aşkın Fethi (B.) 
Atalay Sırrı 
Aveıoğlu Doğan 
Aysan Şevki 

— B — 
Bakşık Şeref 
Bayazıt Kemalî (î.) 
Baydur Mehmet (B.) 
Bayındır Rauf 
Baykam Suphi 
Belen Fahri , 
Beşe Hakkı Kâmil 
Biran Lûtfi 

Bölükbaşı Osman 
Burak Ratıp Tahir 

- ç -
Çağatay Nazif 
Çağlar Behçet Kemal 
ÇeTikbaş Fethi (1.) 
Çini Rifat 
Çolakoğlu Bahri 

_ D — 
Dağlı Hazım 
Demiray Ahmet 
Doğan Avni 
Duman Necati 

— E — 
Ecevit Bülent 
Erdinç Sairt 
Esen İlhan 
Esengin Kenan 
Eyüboğlıı Cemal Reşit 

_ p — 
Feyzioğlu Bedî 
Feyzioğlu Turhan 
Feyzioğlu Yavuz 

— G — 
Geboloğlu Cevdet 
Crökçen Rauf 

Göksu Rıza 
Güneş Turan 
Güven Ferruh 

— H — 
Hazer Mehmet 
Hocaoğlu Amhet Sırrı 

— I -
İnan Şefik 
İnönü İsmet (1.) 
Ipşiroğlu Abdullah 

— K — 
Kapani Münci • 
Karal Enver Ziya 
Karamüftüoğlu Ahmet 
Karaosmanoğlu Yakup 
Kadri (1). 
Kepir Mustafa 
Kınık Nuri 
Kırker Enver 
Kızıloğlu Muharrem 
İhsan (B.) 
Kitapçı Şahap 
Koperler Tevfik Kâmil 
do 
Kök Enver 
Köseoğlu Ahmet 

Kumbasar Mehmet Ali 
Kurdaş Kemal (B.) 
Kurutluoğlu Sahir 

— L — 
Laskaris Kaludi 

_ M — 
Müezzinoğlu Ziya 

— O — 
Oğuz Ahmet 
Okyay Abdülkadir 
Omay İbrahim Saffet 
Onur Hüseyin 

— Ö -
öğünç Feridun Şakir 
Özal Rüştü (B.) 
özbay Mehmet 
özdenoğlu Şinasi 
özmen Halil 
öztrak Orhan 

— P — 
Paksüt Emm 

— S — 
Sağıroğlu Adil 
Sarıca Ragıp 

398 — 



• 

Sarper Selim (B.) 
Savaş Şelfimi 
Savcı Bahri' 
Selek Hulusi 
Senil ibrahim (t.) 
Soyer Dündar 
Soysal Mümtaz 

B : 20 
Sungur Celâl • 

_ T — 
Tahtakıhç Ahmet (B.) 
Tengirşenk Yusuf Ke
mal 
Tez Hasan 
Tosun Osman (B.) 

23.2.1961 Ö : 3 
Tönük Vecihi 
Tüzel Cafer 

Üner Ragıp (B.) 
_ V — 

VelMedeoğlu Hıfzı Vel-
det 

_ Y — 

Yazır Bahri 
Yörük Abdülhak Kemal 

_ Z — 

Zeytinoğlu Nasır (B.) 

• » - — - < « a v © ^ ı 



* 

B : 20 23.2.1961 0 : 3 
İstanbul Üniversitesi 1960 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 2?3 
Oy verenler :• 169 

Kabul edenler : 166 
Reddedenler : i 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 104 s 

Açık üyelikler 0 

[Kabul edenler] 
_ A — 

Adalan Şevket 
Akan Atalay 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Akçasu Necmi 
Akdağ Burhan 
Aksal İsmail Rüştü 
Aksoley Mebrure 
Aktepe Münir 
Akyavaş Halil 
Akyurt Nurettin 
Akyüz Abdülkerim 
Alişiroğlu Osman 
Altuğ Abdurrahman 
Arıkan Vedat 
Arkan Ferhan 
Artus Âmil 
Asbuzoğlu Şevket 
Ataman Hüseyin 
Atılgan Ahmet 
Aybar Raif 
Aydın Ahmet Cevdet 

_ B — 

Baltacıoğlu Zeki 
Barlas Cemil Sait 
Başaran Kâmil 
Başman Avni 
Batırbaygil Remziye 
Batur Suphi 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Belger Nihat Reşat 
Beşerler Mehmet Raşit 
Bilge Necip 
Bilgen Süleyman 

Binark Hikmet 
Bora Aralan 
Boransü Etem 

— C — 
Cengiz Hızır 
Coşar Ömer Samih 
Coşkun Alev 

- ç -
Çağa Esat 
Çakıroğlu İsmail Sel
çuk 
Çullu Mahmut Tekin 

^_ D — 
Demirlioğlu Nef'i 
Dicleli Vedat 
Dilek Erol 
Dinekli Mustafa 
Dizdaroğlu Vahap 
Doğan Avni 
Duman Necati 

— E — 
Egeli Yusuf Adil . 
Eğin Şerafettin Yaşar 
Ekitler Şükûfe 
Ekşi Oktay 
Elgün Fethi 
Elmas Imadettin 
Engin Lûtfi 
Ercan Abdullah 
Erdem Sadi 
Erel Ali 
Ergin Feridun 
Ergin Sait Naci 
Ergönenç Alaettin 

Ergüven Nedim 
Erkut Halil Sezai 
Eroğlu Hamza 
Ersoy Bahir 
Ertanık Adnan 
Esengin Kenan 

— F — 
Feyzioğlu Turhıaın 
Feyzioğlu Yavuz 
Fırat Fehim 

— G — 

Gençosman Kemal Zeki 
Gerger Vasfi 
Giritli İsmet 
Göğüs AbdüHkadir 
Göğüs Ali İhsan 
Gökdoğan Mukbil 
Göker Mehmet 
Gülek Kasım 
Güley Ferda 
Günaltay Şemsettin 
Günay Rahmi 
Gürler Şahap 
Gürman Abdurrahman 
Nafiz 
Gürün Muhittin 
Güven Ferit Celâl 

— H — 

Hatiboğlu Şevket Raşit 
Hazerdağlı Mehmet 
Salim 

İsıtan Rıza 

İnan İsmail 
İnan M. Rauf 

— K — 
Kabadayı İhsan 
Kaflı Kadircan 
Kalüstyan Hermine 
Karafakıoğhı Bedri 
Karahasan Ömer 
Karamustaf aoğlu Yekta 
Karaosmanoğlu F. Lûtfi. 
Kepir Mustafa 
Kırca Coşkun 
Koper Dâniş 
Koksal Feyyaz 
Köprülü Orhan 
Kumrulu Zeki 
Kuran Alp 
Kümbetlioğlu Hikmet 

— M — 
Melen Ferid 
Mersinli Orhan 
Munyjuoğlu Hayrı 

— N — 
Nalbantoğlu Fazıl 

— O — 
Oğuz An m e^ 
O'Kan Zekâi 
Onat Arif Hikmet 
Orbay Kâzım 
Oıhon Hamdı 
Otan Hüseyin 

ödül Atıf 

400 



Öe'at İhsan 
öktem İbrahim 
önalp Halim 
öymen Altan 
özdü Hhan 
özfalrih Fakih 
özkol Mazhar 
Öztürk Seyfi 

— p — 
Pamir Fikret 
Perk Hayrettin Şakir 
Pirinçcioğlu Vefik 

_, S — 
Ban Necip 
Sancar llhami 

B : 20 23 
Sargmalp Nihat 
Satır Kemal 
Serim Ethem 
Siren Celâl Sait ! 

Simıen Mustafa 
Soysal Emin 
Soysal llhami 
Sökmen Enver 

- ş -
Şener Ahmet 
Şengün Mehmet 
Şişman Mehmet 

— T — 
Tandal Salâhattin 
Tardu Reşat 

2.196İ O : 3 
Taşman Derviş Sami 
Tekijner Zeki 
Toplu Abdülhadi 
Tosun Osman 
Tunaya Tarık Zafer 
Tuncel Bedrettin 
Turhan Vahit 
Türkmen Salih 
Türkoğlu Kemal 

_ U — 
Ulusoy Hüseyin 
Ulutaş İsmail 

- Ü -
Üstün Feridun 

— V — 
Vardarlı Âdil 

— Y — 
Yavuz Cemal 
Yavuz Fehmi 
Yetkin Nüvit 
Yıldırım Cemal 
Yılmaz Asım 
Yurdabayrak Avni 
Yurdakul Daniş 
Yücebilgin Yusuf Ziya 

— Z — 
Zaimoğlu Galip Kenan 
Zamangil Cahit 

[Reddedenler] 
Doğukan Suphi 

[Çekinserler] 
Bilgin Ahmet 
Tokbey Sadettin 

[Oya katilmîyanlar] 
— A — 

Akadlı Lûtfi 
Aksoy Muammer 
Alankuş Muzaffer (B.]j 
Aldoğan Sadık 
Alican Ekrem 
Alpaslan Fehmi 
Altınsoy Mehmet 
Ardahan Babür 
Ardıçoğlu Nurettin 
Argun Tahsin 
Ama Fuat 
Aşkın Fethi 
Atalay Sırrı 
Avcıoğlu Doğan 
Aysan Şevki 

_ B — 

Baban Cihad 
Bakşık Şeref 
Başer Adnan 
Bayazıt Kemali (t.) 
Baydur Mehmet 
Bayındır Rauf 

Bayikal Bekir Sıtkı 
Baykam Suphi 
Belen Fahri 
Beşe Hakkı Kâmil 
Biran Lûtfi 
Bölükbaşı Osman 
Burak Ratıp Tahir 

- ç -
Çağatay Nazif 
Çağlar Behçet Kemal 
Çelikbag Fethi (1.) 
Çini Rifat 
Çolakoğlu Bahri 

_ D — 
Dağlı Hazım 
Demiray Ahmet 
Dursunoğlu Cevat 

- . E — 
Ecevit Bülent 
Erdinç Sait 
Erençin Zihni 
Esen İlhakı 
Eyüboğhı Cemal Reşit 

— p — 
Feyzioğlu Bedî 

_ G — 
Geboloğlu Cevdet 
Gökçen Rauf 
Göksu Rıza 
Göle Turgut 
Güneş Turan 
Güven Ferruıh 

— H — 
Hazer MeHmet 
Hoeaoğlu Ahmet Sırrı 

- i t 
inan Şefik 
İnönü İsmet (1.) 
Ipşiroğlu Abdullah 

— K — 
Kapani Münci 
Karal Enver Zdya 
Karamüftüoğlu Ahmet 
Karaosmanoğhı Yakup 
Kadri (1.)' ' 
Kınık Nuri 

Kırker Enver 
Kızıloğlu Muharrem 
İhsan (B.) 
Kitapçı Şahap 
Kocatopçu Şahap t 
Koperler Tevfik Kâmil 
(D 
Kök Enver 
Köseoğlu Ahmet 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kurdaş Kemal (B.) 
Kurutluoğlu Sahir 
Küley Muin 

- L — 
Laskaris Kaludi 

M 
Müezzinoğlu Ziya 

- 0 , ~ 
Okyay Abdülkadir 
Omay İbrahim Saffet 
Onur Hüseyin 

- ö -
öğünç Feridun Şakir 
özal Rüştü (B.) 
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özbay Mehmet 
özdenoğlu Şinasi 
özmen Halil 
öztrak Orhan 

— P — 
Paksüt Emin 
Pamukçu Mahir 

— S — 

Sağıroğlu Adil 

B : 20 
Sarıca Ragıp 
Sarper Selim (B.) 
Savaş Selâmı 
Savcı Bahri 
Selek H-ulûsi 
Senil İbrahim (I.) 
Soyer Dündar 
Soysal Mümtaz 
Sungur Celâl 

23.2.1961 0 : 3 
_ T — 

Tahtakıhç Ahmet (B.) 
Tengirşenk Yusuf Ke
mal 
Tez Hasan 
Tdközlü Âdil 
Tönük Vecihi 
Tüzel Cafer 
Tüzjemen Ekrem (B.) 

- Ü -
Üner Ragıp (B.) 

— V — 
Velidedeoğlu Hıfzı Vel-
det 

• — Y — 

Yazır Bahri 
Yörük Abdülhak Kemal 

— Z — 
Zeytinoğlu Nazır (B.) 

•«•»•» 



B : 20 23.2.1961 0 : 3 . 
Er ve erbaş harçlıkları hakkındaki kamm tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

— A — 
Adalan Şevket 
Akan Atalay 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Akçasu Necmi . 
Akdağ Burhan 
Aksal îsmail Rüştü 
Aksoley Mebrure 
Aktepe Münir 
Akyavaş Halil 
Akyurt Nurettin 
Akyüz Abdülkerim . 
Alankuş Muzaffer 
Alişiroğlıı Osman 
Altuğ Abdurrahman 
Arıkan Vedat 
Arkan îoi 'han 
Asbuzoğlu Şevket 
Ataman Hüseyin 
Atılgan Ahmet 
Aybar Raif 
Aydın Ahmet Cevdet 

_ B — 

Baban Cihad 
Bakşık Şeref 
Baltacıoğlu Zeki 
Barlas Cemil Sait 
Başman Avni 
Batırbaygil Remziye 
Batur Suphi 
Baydur Mehmet 
Bayındır Rauf 
Baykal Bekir Sıtkı 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Belen Fahri 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

ÇeMnserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

273 
176 
176 

0 
0 

97 
0 

[Kabul edenler] 
Belger Nihat Reşat 
Beşerler Mehmet Raşit 
Bilge Necip 
Bilgen Süleyman 
Bilgin Ahmet 
Binark Hikmet 
Boransü Btem 

_ C — 
Coşar Ömer Samih 
Coşkun Alev 

- Q -
Çağa Esat 
Ça'kıroğlu ismail Sel
çuk 
Çullu Mahmut Tekin 

— D — 
Demiray Ahmet 
Demiroğlu Nef'i 
Dicleli Vedat 
Dilek Erol 
Dinekli Mustafa 
Doğan Avni 
Doğukan Suphi 
Duman Necati 
Dursunoğlu Cevat 

_ E — 
Egeli Yusuf Adil 
Eğin Şerafettin Yaşar 
E'kitler Şükûfe 
Ekşi Oktay 
Elgün Fethi 
Elmas Imadettin 
Engin Lûtfi 
Erdem Sadi 
Erel Ali 
Erençin Zihni 

Ergin Feridun 
Ergin Sait Naci 
Ergönenç Alaettin 
Ergüven Nedim 
Erkut Halil Sezai 
Eroğlu Hamza 
Ersoy Bahir 
Ertanık Adnan 
Esen ilhan 
Esengin Kenan 

— F — 
Feyzioğlu Turhan 
Feyzioğiu Yavuz 
Fırat Fehim 

— G — . 
Gençosman Kemal Zeld 
Gerger Vasfi 
Giritli îsmer, 
Göğüs Abdülkadir 
Göğüs Ali ihsan 
Gökdoğan Mukbil 
Göker Mehmet 
Gül'ek Kasım 
Güley Ferda 
Günaltay Şemsettin 
Günay Rahmi 
Gürler Şahap 
Gürman Abdurrahm-an 
Nafiz 
Gürün Muhittin 
Güven Ferit Celâl 

— H — 
Hatiboğlu Şevket Raşit 
Hazer Mehmet 
Hazerdağk Mehmet 
Salim 

Isıtan Rıza 
— î -

inan ismail 
inan M. Rauf 
îpşiroğlu Abdullah 

-~ K — 
Kaflı Kadircan 
Ka'lüstyan Henmine 
Karafakıoğlu Bedri 
Karahasan Ömer 
Karamustaf aoğlu Yekta 
Karaosmanoğlu F. Lûtfi 
Kepir Mustafa 
Kınık Nuri 
Kızıloğlu Muharrem 
ihsan 
Koper Dâniş 
Koksal Feyyaz 
Köprülü Orhan 
Köseoğlu Ahmet 
Kumrulu Zeki 
Kuran Alp 
Küley Muin 
Kümbetlitoğlu Hikmet-

— M — 
Melen Ferid 
Mumcuoğlu Hayri 

— N — 
Nalbantoğlu Fazıl 

— O — 
O'Kan Zekâi 
Qnat Arif Hikmet 
Orbay Kâzım 
Orhon Hamdi 
Otan Hüseyin 
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— ö — 
Ödül Atıf 
öga t İhsan 
Öktem İbrahim 
Ön alp Halim 
öymen Altan 
özdü İlhan 
özfakih Fakih 
öztürk Seyfi 

_ p — 

Paksüt Emin 
Bamir Fikret 
Pamukçu Mahir 
Perk Hayrettin Şakır 
Pirinçcioğlu Vefik 

. B : 20 
— s — 

San Necip 
Sancar llhâmi 
Sargınalp Nihat 
Satır Kemal 
Serim Ethem 
Siren Celâl Sait 
Siymen Mustafa 
Soyer Dündar 
Soysal. Emin 
Soysal İlham! 
Sökmen Enver 

_ Ş __ 
Şener Ahmet 
Şengün Mehmet 
Şişman Mehmet 

23.2.1961 O : 3 
— T — 

Tandal Salâhattin 
Tardu Reşat 
Taşman Derviş Sami 
Tekiner Zeki 
Tokbey Sadettin 
Tosun Osman 
Tunaya Tarık Zafer 
Tuncel • Bedrettin 
Turhan Vahit 
Türkmen Salih 
Türkoğlu Kemal 

_ U — 

TJfusoy Hüseyin 
TJlutaş İsmail 

Üstün Feridun 

— V — 
Vardarlı Âdil 

— y — 
Yavuz Cemal 
Yavuz Fehmi 
Yetkin Nüvit 
Yıldırım Cemal 
Yılmaz Asım 
Yurdabayrak Avni 
Yurdakul Daniş 
Yücebilgin Yusuf Ziya 

' _ Z _ 
Zaimoğlu Calip Kenan 

[Oya kaUlrmyanlar] 
— A — 

Akadlı Lûtfi 
Aksoy Muammer 
Aldoğan Sadık 
Aliean Ekrem 
Alpaslan Fehmi 
Altınsoy Mehmet 
Ardahan Babür 
Ardıçoğlu Nurettin 
Argun Tahsin 
Arna Fuat 
Artus Âmil 
Aşıkın Fethi 
Atalay Sırrı 
Avcıoğlu Doğan 
Aysan Şevki 

— B ,'— 
Başaran Kâmil 
Başer Adnan 
Bayazıt Kemali (İ.) 
Baykam Suphi 
Beşe Hakkı Kâmil 
Biran Lûtfi 
Bora Arslan 
Bölükbaşı Osman 
Buraik Batıp Tahir 

_ C — 
Cengiz Hızır 

Çağatay Nazif 
Çağlar Behçet Kemal 
Çelikbaş Fethi (I.) 
Çini Rifat 
Çolakoğlu Bahri 

— D — 
Dağlı Hazım 
Dizdaroğlu Va'hap 

• — E — 

Ecevit Bülent 
Ercan Abdullah 
Erdinç, Sait 
Eyüboğlu Cemal Reşit 

_ F — 
Feyzioğlu Bedî 

Geboloğlu Cevdet 
Cökçen Rauf 
Göksu Rıza 
Göle Turgut 
Güneş Turan 
Güven Ferraıh 

— H — 
Hocaoğlu Ahmet Sırrı 

a l 
ınan Şefik 
İnönü İsmet (1.) 

— K — 
Kabadayı İhsan 
Kapani Münci 
Karal Enver Ziiya 
Karamüftüoğlu Ahmet 
Karaosmanoğlu Yakup 
Kadri (İ.) 
Kırca Coşkun 
Kırker Enver 
Kitapçı Şahaj) 
Kocatopçu Şahap 
Koperler Tevfik Kâmil 
(î.) 
Kök Enver 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kurdaş Kemal (B.) 
Kurutluoğlu Sahir 

— L — 
Laskaris Kaludi 

— M - , 
Mersinli Orhan (B.) 
Müezzinoğlıı Ziya 

— O — 
Oğuz Ahmet 
Okyay Abdülkadir 
Omay İbrahim Saffet 
Onur Hüseyin 

— Ö — 
Öğünç Feridun Şalrir 
özal Rüştü (B.) 
özbay Mehmet 
özdenoğlu Şinasi 
özkol Mazhar 
Özmen Halil 
öztrak Orhan 

» - S -
Sağıroğlu Adil 
Sarıca Ragıp 
Sarper Selim (B.) 
Savaş Selfâmi 
Savcı Bahri 
Selek Hulusi 
Senil İbrahim (1.) 
Soysal Mümtaz 
Sungur Celâl 

— T — 
Tahtakılıç Ahmet (B.) 
Tengirşenk Yusuf Ke
mal 
Tez Hasan 
Tdközlü Âdil 
Toplu Abdülhadi 
Tönük Vecihi 
Tüzel Cafer 
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Tüzemen Ekrem (B. 

Üner Ragıp (B.) 

B : 20 
_ v — 

Velidedeoğlu Hıfzı Vel-
det 

23.2.1961 O : 3 
— Y — 

Yazır Bahri 
Yörü'k Abdülhak Kemal 

— Z — 
Zamangil Cahit 
Zeytinoğlu Nasır (B.) 

\ 



B : 20 23 . 2 .1961 0 : 3 ' 
Subay ve askerî memurların maaşlarına dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun 
muaddel 1. maddesi ve 4600 sayılı Kanunun muaddel 3. maddesiyle 5802 sayılı Astsubay 

Kanununun 8. maddesinin değiştirilmesine dair.Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

273 
179 
168 

6 
5 

94 
0 

[Kabul edenler] 

Adalan Şevket 
Akan Atalay 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Akçasu Necmi 
Aksal ismail Rüştü 
Aksoley Mebrure 
Akyavaş Halil 
Akyurt Nurettin 
Akyüz Abdülkerim 
Alişjiroğlu Osman 
Altuğ Abdurrahman 
Ardahan Babür 
Arık an Vedat 
Arkan Ferhaıı 
Artus Âmil 
Asbuzoğlu Şevket 
Aşkın Fethi 
Ataman Hüseyin 
Atılgan Ahmet 
Aydın Ahmet Cevdet 
Aysan Şevki 

• — B — 

Baban Cihad 
Bakşık Şeref 
Barlas Cemil Sait 
Başer Adnan 
Başman Avni 
Batırbaygil Remziye 
Batur Suphi 
Baydur Mehmet 
Bayındır Rauf 
Baykal Bekir Sıtkı 

Baykam Suphi 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Belen Fahri 
Bel ger Nihat Reşat 
Beşe Hakkı Kâmil 
Beşerler Mehmet Raşit 
Bilgen Süleyman 
Binark Hikmet 
Bora Arslan 
Boransü Etem 

— C — 
Coşar Ömer Samih 

- ç -
Çağa Esat 
Çağatay Nazif 
Çakıroğlu İsmail Selçuk 
ÇuTlu Mahmut Tekin 

— D — 
Dicleli Vedat 
Dilek Erol 
Dinekli Mustafa 
Dizdaroğlu Vahap 
Doğan. Avni 
Duman Necati 
Dursunoğlu Cevat 

_ E — 
Egeli Yusuf Adil 
Eğin Şerafettin Yaşar 
Ekitler Şükûfe 
Elgün Fethi 
Elmas îmadettin 
Engin- Lûtfi 
Ercan Abdullah 

Erdinç Sait 
Ergin Feridun 
Ergin Sait Naci 
Ergüven Nedim 
Erkut Halil Sezai 
Eroğlu Haımza 
Ersoy Bahir 
Ertamk Adnan 
Esen İlhan 
Eyüboğlu Cemal Reşit 

— F — 
Feyzioğlu Bedî 
Feyzioğlu Turhatn 
Feyzioğlu Yavuz 
Fırat Fehim 

— G — 
Gençosman Kemal Zeki 
Gerger Vasfi 
Giritli ismet 
Göğüs xl>bdüilkadi'r 
Göğüs Ali ihsan 
Gökdoğan mukbiîl 
Göker Mehmet 
Göle Turgut 
Güley Ferda 
Günaltay Şemsettin 
Günay Rahmi 
Gürler Şahap 
Gürnıan Abdurrahman 
Nafiz 
Gürün Muhittin 
Güven Ferit Celâl 

— H — 
Hatiboğlu Şevket Raşit 

— I _ 
Isıtan Rıza 

- î -
inan ismail 
Ipşiroğlu Abdullah 

_ K — 
Kabadayı İhsan 
Kaf'Ji Kadircan 
Kalüstyan Herim ine 
Karafakıoğlu Bedri 
Karahasan Ömer 
Karamüftüoğlu Ahmet 
Karaosmanoğlu F. Lûtfi 
Kepir Mustafa 
Kınık Nuri 
Kırker Enver 
Kocatopçu Şahap 
Koksal Feyyaz 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kumrulu Zeki 
Kuran Alri 

_ L — 
Laskaris Kaludi 

— M — 
Melen Ferid 
Mersinli Orhan 
Mumcuoğlu Hayri 
Müezzinoğlu Ziya 

— N — 
Nalbantoğlu Fazıl 

_ O — 
O'Kan Zekâi 
Okyay Abdülkadir 
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* 

2 .1961 O : 3 
Sökmen Enver Onat Arif Hikmet 

Onur Hüseyin 
Orbay Kâzım 
Orhon Hamdi 
Otan Hüseyin 

_ Ö — 

Ödül Atıf 
öga t İhsan 
öktem ibrahim 
önalp Halim 
öymen Altan 
özdenoğlu Şinasi 
özdü İlhan 
özfakih Fakih 
özkol Mazhar 

— A — 
Akadlı Lûtfi 
Akdağ Burhan 
Aksoy Muammer 
Aktepe Münir 
Alankuş Muzaffer (B.) 
Aldoğan Sadık 
Alican Ekrem 
Alpaslan Fehmi 
Ardıçoğlu Nurettin 
Argun Tahsin 
Arna Fuat 
Atalay Sırrı 
Avcıoğlu Doğan 
Aybar Raif 

_ B — 
Baltacıoğlu Zeki 
Başaran KâmU 
Bayazıt Kemali (1.) 
Bilgin Ahmet 
Biran Lûtfi 
Bölükbaşı Osman 

B : 20 23. 
öztrak Orhan 

_ p _ 
Pamir Fikret 
Pamukçu Mahir 
Perk Hayrettin Şakir 
Pirinçcioğlu Vefik 

— S — 
Sağıroğlu Adil 
San Necip 
Sancar ilham i 
Sargmalp Nihat 
Satır Kemal 
Sirmen Mustafa 
S oy er Dündar 
Soysal Emin 

Burak Ratıp Tahir 

_ C — 
Cengiz Hızır 
Coşkun Alov 

- ç -
Çağlar Behçet Kemal 
Çelikbaş Fethi (I.) 
Çini Rifat 
Çolakoğlu Bahri 

— D — 
Dağlı Hazım 
Demiray Ahmet 
Demirlioğlu Nef'i 

— E — 
Ecevit Bülent 
Ekşi Oktay 
Erdem Sadi 
Erençin Zihni 
Ergönenç Alaettin 
Esengin Kenan 

- S -
Şener Ahmet 
Şengün Mehmet 
Şişman Mehmet 

— T — 
Tahtakılıç Ahmet 
Tandal Salâhattin 
Tardu Reşat 
Taşınan Derviş Sami 
Tez Hasan 
Toplu Abdülhadi 
Tosun Osman 
Tönük Vecihi 
Tuncel Bedrettin 

G-eboloğlu Cevdet 
Gökçen Rauf 
Göksu Rıza 
Güîek Kasım 
Güneş Turan 
Güven Ferruh 

- H _ , 
Hazer Mehmet 
Hocaoğlu Ahmet Sırrı 

- t -
inan M. Rauf 
inan Şefik 

- inönü ismet (I.) 

— K — 
Kapani Münci 
Karal Enver Ziya 
Karamustaf aoğlu Yekta 
Karaosmanoğlu Yakup 
Kadri (1.) 
Kırca Coşkun 

Turhan Vahit 
Türkmen Salih 
Türkoğlu Kemal 

— U — 
Ulusoy Hüseyin 
Ulutaş ismail 

_ y _ 
Yazır Bahri 
Yıldırım Cemal 
Yılmaz Asım 
Yurdakul D an iş 

_ Z — 
Zaimoğlu Galip Kenan 
Zamangil Cahit 

Kızıloğlu Muharrem 
ihsan (B.) 
Kitapçı Şahap 
Koper Dâniş 
Koperler Tevfik Kâmil 
(t) 
Kök Enver 
Köprülü Orhan 
Köseoğlu Ahmet 
Kurdaş Kemal (B.) 
Kurutluoğlu Sahir 
Küley Muin 
Kümbetlioğlu Hikmet 
(t) 

— O — 
Oğuz Ahmet 
Omay ibrahim Saffet 

— Ö — 
öğünç Feridun Şakiı 
Özal Rüştü (B.) 
özbay Mehmet 

[Reddedenler] 
Altmsoy Mehmet 
Doğukan Suphi 

Hazerdağlı Mehmet 
Salim 

Tekimer Zeki 
Üstün Feridun 

Yavuz Cemal 

[Çekinserler] 
Bilge Necip 
Erel Ali 

Sungur Celâl 
Yavuz Fehmi 

Yurdabayrak Avni 

[Oya katılmıyanlar] 
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Özmen Halil 
öztürk Seyfi 

_ , p _ 
Paksüt Emin 

- S -
Sanca Ragıp 
Sarper Selim (B.) 
Savıaş SeMmi 
Savcı Bahri 

B : 20 
Selek Hulusi 
Senil İbrahim (î.) 
Serim Ethem 
Siren Celâl Sait 
Soysal İlhama 
Soysal Mümtaz 

— T — 
Tengirşenk Yusuf 
Kemal 

23.2.1961 0 : 3 
Tokbey Sadettin 
Toközlü Âdil 
Tunaya Tarık Zafer 
Tüzel Cafer 
Tüzemen Ekrem (B.) 

- t r -
Üner Ragıp (B.) 

— V — 
Vardarlı Âdil 

Velidedeoğlu Hıfzı 
Yeldet 

— Y — 
Yetkin Nüvit 
Yörük Abdülhafc Kemal 
Yücebilgin Yusuf Ziya 

_ Z -
Zeytmoğlu Nasır (B.) 

mum 



B : 20 23.2.1961 O : 3 
Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde Makam 

tazminatı kadrolan konması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kamın kabul edilmiştir.) 

— A — 
Adalan Şevket-
Akadlı Lûtfi 
Akan Atalay 
Akar Ahmet 
Akçasu Necini 
Akdağ Burhan 
Aksal İsmail Rüştü 
Aksoley Mebrure 
Aktepe Münir 
Akyavaş Halil 
Akyurt Nurettin 
Akyüz Abdülkerim 
Alişiroğlu Osman 
Altuğ Abdurrahman 
Ardahan Babür 
Arıkan Vedat 
Arkan Ferhan 
Artus Âmil 
Asbuzoğlu Şevket 
Ataman Hüseyin 
Atılgan Ahmet 
Aydm Ahmet Cevdet 

_ B — 

Bakşık Şeref 
Baltacıoğlu Zeki 
Barlas Cemil Sait 
Batırbaygil Remziye 
Batur Suphi 
Baydur Mehmet 
Bayındır Rauf 
Bayikal Bekir Sıtkı 
Baykam Suphi 
Bekata Hıfzı Oğuz 

Üye sayısı : 273 
Oy verenler : 180 

Kabul edenler : 176 
Reddedenler : 4 

Çekimserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 93 

Açık üyelikler : o 

[Kabul 
Belen Fahri 
Beşe Hakkı Kâmil 
Beşerler Mehmet Raşit 
Bilge Necip 
Bilgen Süleyman 
Binark Hikmet 
Bora Arslan 
Boransü Eteni 

— C — 
Coşar Ömer Saıuih 
Coşkun Alev 

- ç -
Çağa Esat 
Çalkıroğiu İsmail Sel
çuk 
Çini Rifat 
Çullu Mahmut Tekin 

_ D — 
üemirlioğlu Ne fi 
Dicleli Vedat 
Dilek Erol 
Dinekli Mustafa 
Doğan Avni 
Dursunoğlu Cevnt 

— E — 
Ecevit Bülent 
Egeli Yusuf Adil 
Egiıı Şerafettin Yaşar 
Ekitler Şükûfe 
Ekşi Oktay 
Elgün Fethi 
Elmas İmadettin 
Engin Lûtfi 
Erean Abdullallı 

edenler] 
Erdinç Sait 
Erel Ali 
Ergin Feridun 
Ergin Sait Naci 
Ergönenç Alaettin 
Ergüven Nedim 
Erkut Halil Sezai 
Eroğlu Hamza 
Ersoy Bahir 
Esen ilhan 
Esengin Kenan 
Eyüboğlu Cemal Reşit 

• — F — 

Feyzioğlu Bedî 
Feyzioğlu Turbaın 
Feyzioğlu Yavuz 
Fırat Fehim 

— G — 
Gergef Vasfi 
Göğüs Ali İhsan 
Gükdoğan Mukbil 
GÖker Mehmet 
Göle Turgut 
Güiek Kasım 
Gül ey Ferda 
G Ünal t ay Şemsettin 
Günay Rahmi 
Gürler Şahap 
Gürman Abdurrahman 
Nafiz 
Gürün Muhittin 
Güven Ferit Celâl 

— H — 
Hocaoğhı Ahmet Sırrı 

_ I _ 
Isıtan Rıza, 

— î -
İnan İsmail 
inan M. Rauf 
İnan Şefik 
İnönü İsmet 
Ipşiroğlu Abdullah 

— K — 
Kabadayı İhsan 
Kaflı Kadircan 
Kalüstyan Heranine 
K&rafakıoğfrı Bedri 
Karahasan Ömer 
Karamüftüoğlu Ahmet 
Kepir Mustafa 
Kınık Nuri 
Kırca Coşkun 
Kitapçı Şahap 
Kocatopçu Şahap 
Koper Dâniş 
Koksal Feyyaz 
Köprülü Orhan 
Kumrulu Zeki 
Kurutluoğhı Sahir 

— L — 
Laskaris Kaludi 

— M — 
Melen Ferid 
Mersinli Orhan 
Müezzinoğlu Ziya 

— N — 
Nalbantoğlu Fazıl 

— 409 — 



— O — 
Okyay Abdülkadir 
Onıay İbrahim Saffet 
Onat Arif Hikmet 
Orbay Kâzım 
Orhon Hamdi 
Otan Hüseyin 

— 9 — 
Ödül "Atıf 
ögat İhsan 
ön alp Halim 
öymen Altan 
Özal Rüştü 
özbay Mehmet 
özdenoğlu Şinasi 
Özdil İlhan 
özfakih Fakih 
özkol Mazhar 

B : 20 23. 
özmen Halil 
öztrak Orhan 

_ p _ 
Paksüt Emin 
Pamir Fikret 
Perk Hayrettin Şaki t-
Pirinçcioğlu. Vefik 

— S — 
Sağıroğlu Adil 
San Necip 
Sancar llhami 
Sarginalp Nihat 
Satır Kemal 
Serim Ethem 
Sirmen Mustafa 
Soyer Dündar 
Soysal Emin 
Soysal llhami 

2.1961 O : 3 
Sökmen Enver 
Sungur Celâl 

— Ş — 
Şener Ahmet 
Şengün Mehmet 

— T — 
Tahtakılıç Ahmet 
Tandal Salâhattin 
Tardu Reşat 
Taşman Derviş Sami 
Tez Hasan 
Tdközlü Âdil 
Tosun Osman 
Tönük Vecihi 
Tuncel Bedrettin 
Turhan Vahit 
Türkmen Salih 
Türkoğlu Kemal 

— ü — 
Ulusoy Hüseyin 
Ulutaş İsmail 

- Ü -
Üstün Feridun 

_ V — 
Vardarlı Âdil 

— Y — 
Yavuz Fehmi 
Yazır Bahri 
Yıldırım Cemal 
Yılmaz Asım 
Yurdakul Daniş 

Zaimoğlu Galip Kenan 
Zamangil Cahit 

Doğukan Suphi 
'Hazer Mehmet 

[Reddedenler] 
Hazerdağlı Mehmet 
Salim 

Tekilner Zeki 

[Oya katılmıyanlar] 
— A — 

.Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Aksoy Muammer 
Alankuş Muzaffer (B.~ 
Aldoğan Sadık 
Alican Ekrem 
Alpaslan Fehmi 
Altmsoy Mehmet 
Ardıçoğlu Nurettin 
Argun Tahsin 
Arna Fuat 
Aşkın Fethi (B.) 
Atalay Sırrı . 
Avcıoğlu Doğan 
Aybar Raif 
Aysan Şevki 

~ B — 
Baban Cihad (B.) 
Başaran Kâmil 
Baş er Adnan 
Başman Avni 
Bayazıt Kemali 
Belger- Nihat Reşat 
Bilgin Ahmet 

Biran Lûtfi 
Bölükbaşı Osman 
Burak Ratıp Tahir 

— C — 
Cengiz Hızır 

- ç -
Çağatay Nazif 
Çağlar Behçet Kemal 
Çelikbaş Fethi 
Çolakoğlu Bahri 

_ , D — 
Dağlı Hazım 
Demiray Ahmet 
Dizdaroğlu Vahap 
Duman Necati 

_ E — 
Erdem Sadi 
Erençin Zihni 
Ertanık Adnan 

— G — 
Geboloğlu Cevdet 
Gençosman Kemal Zeki 
Giritli İsmet 

Göğüs Abdülkadir 
Gökçen Rauf 
Göksu Rıza 
Güneş Turan 
Güven Ferruh 

— H — 
Hatiboğlu Şevket Raşit 

— K — 
Kap ani Münci 
Karal Enver Ziya 
Karamustaf aoğlu Yekta 
Karaosmanoğlu F. Lûtfi 
Karaosmanoğlu Yakup 
Kadri (1.) 
Kırker Enver 
Kızıloğlu Muharrem 
İhsan (B.) 
Koperler Tevfik Kâmil 
(I.) 
Kök Enver 
Köseoğlu Ahmet 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kuran Alp 
Kurdaş Kemal (B.) 

Küley Muin 
Kümbetlioğlu Hikmet 

— M — 
Mumcuoğlu Hayri (B.) 

— O — 
Oğuz Ahmet 
O'Kan Zekâi 
Onur Hüseyin 

— ö -
öğünç Feridun Şakir 
öktem İbrahim 
öztürk Seyfi 

— p _ 
Pamukçu Mahir 

— S — 
Sarıca Ragıp 
Sarper Selim (B.) 
Savaş Sellâmi 
Savcı Bahri 
Selek Hulusi 
Senil ibrahim (1.) 
Siren Celâl Sait 
Soysal Mümtaz 

410 



_ ş _ 
Şişman Mehmet 

— T — 
Tcngirşenk Yutuf Ke 
mal 
Tokbey Sadettin 

B : 20 83. 
Toplu Abdülhadr 
Tunaya Tarık Zafer 
Tüzel Cafer 
Tüzemen Ekrem (B.) 

- Ü — 
Üner Ragıp (B.) 

. 1961 O : 3 
— V — 

Velid»deoğlu Hıfzı Vel-
det 

— y _ 
Yanış Cemal 

Yetkin Nüvit 
Yörük Abdülhak Kemal 
Yurdabayrak Avııi 
Yücebilgin Yusuf Ziya 

' — Z — 
Zeytinoğlu Nasır (B.) 



B : 20 23.2 .1961 O : 3 
Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının 
değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına ve 'bu kanuna bâzı hükümler 

eklenmesine dair Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 273 
Oy verenler : n o 

Kabul edenler : 1 4 3 
Reddedenler 27 

Çekinserler q 
Oya katılmayanlar Q4 

Açık üyelikler 0 

[Kabul edenler] 
— A — 

Adalan Şevket 
Akadlı Lûtfi 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Akçasu Necmi 
Aksal ismail .Rüştü 
Aksoley Mebrure 
Aktepe Münir 
Akyavaş Halil 
Akyurt Nurettin 
Alankuş Muzaffer 
Alişiroğlu Osman 
Altuğ Abdurrahman 
Aıdahan Babür 
Arıkan Vedat 
Arkan Ferhan 
Artus Âmil 
Asbuzoğlu Şevket 
Ataman Hüseyin 
Atılgan Ahmet 
Aysan Şevki 

— B — 
Baban Cihad 
Bakşık Şeref 
Barlas Cemil Sait 
Batırbaygil Remziye 
Batur Suphi 
Baydur Mehmet 
Bayındır Rauf 
Baykal Bekir Sıtkı 
Baykam Suphi 
Belen Fahri 
Beşe Hakkı Kâmil 
Beherler Mehmet Raşit 

Bilgen Süleyman 
Bora Arslan 
Boransü Etem 

_ C — 
Coşar Ömer Şamili 
Coşkun Alev 

- ç -
Çağa Esat 
Çağatay Nazif 

— D — 
Demirlioğlu Nef'i 
Dicleli Vedat 
Dinekli Mustafa 
Doğan Avni 
Dursunoğlu Cevat 

— E — 
Ecevit Bülent 
Egeli Yusuf Adil 
Eğin Şerafettin Yaşar 
Ekitler Şükûfe 
Ekşi Oktay 
Elgün Fethi 
Elmas îmadettin 
Engin Lûtfi 
Ercan Abdullah 
Erdem Sadi 
Ergin Feridun 
Ergin Sait Naci 
Ergüven Nedim 
Erkut Halil Sezai 
Eroğlu Hamza 
Esen İlhan 
E$engin Kenan 

Zek 

— F — 
Feyzioğlu Turhaıu 
Fırat Fehim 

— G — 
G eı leosman Kem a 
Gerger Va»fî 
Göğüs Ali İhsan 
Gö'kdoğan Mukbil 
Göker Mehmet 
Göle Turgut 
Güley Ferda 
Günaltay Şemsettin 
Günay Rahmi 
Güneş Turan 
Gürler Şahap 
Gürman Abdurrahma ti 
Nafiz 
Gürün Muhittin 
Güven Ferit Celâl 

— H — 
Hatiboğlu Şevket Raşit 
Hazer Mehmet 
Hocaoğlu Ahmet Sırrı 

— î _ 
İnan Şefik 

— K — 
Kabadayı İhsan 
Kalüstyan Hermine 
Karamüftüoğln Ahmet 
Karaosmanoğlu F. Lûtfi 
Kepir Mustafa 
İhsan 
Kırca Coşkun 
Kızüoğlu Muharrem 

Kitapçı Şahap 
Kocatopçu Şahap 
Koper Dâniş 
Kök Enver 
Kumrulu Zeki 
Kurutluoğlu Sahir 

— L — 
Laskaris Kaludi 

— M — 
Mersinli Orhan 

— N — 
Nalbantoğlu Fâzıl 

— O — 
Okyay Abdülkadir 
Orbay Kâzım. 
Oıhon Hamdi 

— ö — 
ödül Atıf 
Ö°*at İhsan 
öktenı İbrahim 
önalp Halim 
öymen A İtan 
özdenoğlü Şinasi 
özkol Mazhar 
öztrak Orhan 

— P — 
Paksüt Emin 
Pamir Fikret 
Perk Hayrettin Şakir 
Pirinçcioğlu Vefik 

— S — 
Sağıroğlu Adn'l 
San Necip 
Sancar İlhamı 



Sargın alp Nihat 
Satır Kemal 
Sirmen Mustafa 
Soyer Dündar 
Sökmen Enver 

— Ş _ 
Şengün Mehmet 

. — T — 
Tandal Salâhattin 

B : 20 23 
Tardu Reşat 
Taşman Derviş Sami 
Tez Hasan 
Toközlü Âdil 
Tosun Osman 
Tönük Veeihi 
Tuncel Bedrettin 
Türkmen Salih 

2.1961 O : 3 
Türkoğlu Kemal 
Tüzel Cafer 
Tüzem en Ekrem 

— U — 
Ulusoy Hüseyin 
Ulutaş ismail 

- Ü ~ 
Üstün Feridun 

— V -
Vardarlı Âdil 

— Y — 
Yazır Bahri 
Yıldırım Cemal 
Yurdakul Daniş 

— Z — 
Zaimoğlu Galip Kenan 
Zamangil Cahit 

[Reddedenler] 
Akyüz Abdülkerim 
Ardıçoğlu Nurettin 
Aydm Ahmet Cevdet 
Baltacıoğlu Zeki 
Çini Rifat 
Çullu Mahmut Tekin 
Dilek Erol 

Doğukan Suphi 
Ergönenç Alaettin 
Ersoy Bahir 
Eyüboğlu Cemal Reşit 
Feyzioğlu Yavuz 

'Hazerdağh Mehmet 
Salim 

İsıtan Rıza 
tnan M. Rauf 
tpşiroğlu Abdullah 
Koksal Feyyaz 
Müezzinoğlu Ziya » 
Otan Hüseyin 
Serim Ethem 

Soysal Emin 
Soysal ilhamı 
Sungur Celâl 
Şener Ahmet 
Tekiner Zeki 
Yavuz Fehmi 
Yılmaz Asım 

Başer Adnan 

Bilge Necip 

[Çekinserler] 

Çakıroğlu İsmail Sel

çuk 

Erel Ali 
Feyzioğlu Bedî 
Karafakıoğlu Bedri 

Karahasan Ömer 
Köprülü Orhan 
Turhan Vahit 

[Oya katılmtyanlar] 
— A — 

Akan Atalay 
Akdağ Burhan 
Aksoy Muammer 
Aldoğan Sadık 
Alican Ekrem 
Alpaslan Fehmi 
Altınsoy Mehmet 
Argun Tahjin 
Arna Fuat 
Aşkın Fethi (B.) 
Atalay Sırrı 
Avcıoğlu Doğan 
Aybar Raif 

— B — 
Başaran Kâmil 
Başman Avni 
Bayazıt Kem?II (İ.) 
Bekata Hıfzı oğuz 
Belger Nihat Reşat 
Bilgin Ahmet 
Binark Hikmet 

Biran Lûtfi 
Bölükbaşı Osman 
Burak Ratıp T ahir 

— C — 
Cengiz Hızır 

— ç -
Çağlar Beh*çet Kemal 
Çeli'kbaş Fethi (I.) 
Çolakoğlu Bahri 

— D — 
Dağlı Hazım 
Demiray Ahmet 
Dizdaroğlu Vahap 
Duman Necati 

— E — 
Erdinç Sait 
Erençin Zihni 
Ertanık Adnan 

— G — 
Geboloğlu Cevdet, 
Giritli ismet 

Göğüs AbdülkadİT 
Gökçen Rauf 
Göksu Rıza 
Gülek Kasım 
Güven Ferniih 

- I -
tnan ismail 
inönü ismet (1.) 

— K — 
Kaflı Kadircan 
Kapani Münci 
Karal Enver Ziya 
Karamustaf aoğlu Yekta 
Karaosmanoğhı Yakup 
Kadri (I.) 
Kınık Nuri 
Kırker Enver 
Koperier Tevfik Kâmil 

(t) 
Köseoğlu Ahmet 
Kumbasar Mehmet Ali 

Kuran Alp 
Kurdaş Kemal (B.) 
Küley Muin 
Kümbetlioğlu Hikmet 
(D 

M 
Melen Ferid 
Mumcuoğlu Hayri (B.) 

— O — 
Oğuz Ahmet 
O'Kan Zekâi 
Omay îbrahira Saffet 
Onat Arif Hikmet 
Onur Hüseyin 

- Ö -
öğünç Feridun Şakir 
özal Rüştü (B.) 
özbay Mehmet 
özdü ilhan 
özfakih Fakih 
özmen Halil 
öztürk Seyfi 

413 — 



— p — 
Pamukçu mahir (î.) 

Sarıca Ragıp 
Sarper Selim (B.) 
Savaş Seliâmi 
Savcı Bahri' 
Selek Hulusi 

B : 20 23.2 
S«nil ibrahim (1.) 
Siren Celâl Sait 
Soysal Mümtaz 

- ş -
Şişman Mehmet, 

_ T — 
Tahtaküıç Ahmet (B.) 
Tengirşenk Yusuf Ke-

.1961 O : * 
Tokbey Sadettin 
Toplu Abdülhadi 
Tunaya Tarık Zafer 

_ Ü — 
Üner Ragıp (B.) 

_ V — 
Velidedeoğlu Hıfzı Vel-
def 

. — Y — 
Yavuz Cemal 
Yetkin Nüvit 
Yörük Abdülhak Kemal 
Yurdabayrak Avni 
Yücebilgin Yusuf Ziya 

- . Z — 

Zeytinoğlu Nasır (B.) 

mmm 



B : 20 23 .2 .1961 O : 3 
Emekli dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkındaki tanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiftir.) 
Üye «ayım 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

273 
157 
150 

6 
1 

116 
0 

[Kabul edenler] 
— A — 

Adalan Şevtket 
Akan Atalay 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Akçasu Necmi 
Aksal İsmail Rüştü 
Aksoley Mebrure 
Aktepe Münir 
Akyurt Nurettin 
Akyüz Abdülkerim 
Alişiroğlu Osman 
Altuğ Abdurrahman 
Ardahan Babür 
Ardıçoğlu Nurettin 
Arıkan Vedat 
Arkan Fe~han 
Artus Âmil 
Asbuzoğlu Şevket 
Ataman Hüseyin 
Atılgan Ahmet 
Aydın Ahmet Cevdet 

— B — 

Baban Cihad 
Bakşık Şeref 
Baltacıoğlu Zeki 
Baturbaygil Remziye 
Batur Suphi 
Baydur Mehmet 
Bayındır Rauf 
Baylkal Bekir Sıtkı 
Belen Fahri 
Beşe Hakkı Kâmil 
Beşerler Mehmet Raşit 
Bilge Necip 
Bilgen Süleyman 

Bora Aralan 
Boransü Etem 

_ C — 
Cengiz Hızır 
Coşar Ömer Samih 

- Ç -
Çağa Esat 
Çağatay Nazif 
Çakıroğlu İsmail Sel
çuk 
Çullu Mahmut Tekin 

— D — 
Demirlioğlu Nef 'i 
Dicleli Vedat 
Dilek Erol 
Dinekli Mustafa 
Doğan Avni 
Dursunoğlu Cevat 

— E — 
Ecevit Bülent 
Egeli Yusuf Adil 
Eğin Şerafettin Yaşar 
Ekitler Şükûfe 
Elgün Fethi 
Elmas İmadettin 
Engin Lûtfi 
Ercan Abdullah 
Erdem Sadi 
Erdinç Sait 
Erel Ali 
Ergin Feridun 
Ergin Sait Naci 
Ergüven Nedim 
Erkut Halil Sezai 
Eroğlu Hamza 

Ersoy Bahir 
Esen İlhan 
Esengin Kenan 

— P — 
Feyzioğlu Bedî 
Feyzioğlu Turbam 
Fırat Fehim 

__ G ~ 
Gençosman Kemal Zeki 
Gerger Vasfi 
Göğüs Ali İhsan 
(Jökdoğan Mukbil 
Gö'ker Mehmet 
Göle Turgut 
Güley Ferda 
Günaltay Şemsettin 
Günay Rahmi 
Güneş Turan 
Gürler Şahap 
Gürün Muhittin 
Güven Ferit Celâl 

— H — 
Hocaoğlu Amhet Sırrı 

— I — 
Isıtan Rıza 

- I — 
İnan İsmail 
İnan M.. Rauf 
tna:n Şefik 

— K — 
Kabadayı İhsan 
Kalûstyan Hermine 
Karafakıoğlu Bedri 
Karahasan Ömer 
Karamüftüoğlu Ahmet 

Kepir Mustafa 
Kırca Coşkun 
Koper Dâniş 
Koksal Feyyaz 
Kumrulu Zeki 
Kurutluoğlu Sahir 

— L — 
Laskaris Kaludi 

•— M — 

Melen Ferid 
— N — 

Nalbantoğlu Fazıl 

_ O — 
Okyay Abdülkadir 
Omay İbrahim Saffet 
Orbay Kâzım 
Orhon Hamdi 

— Ö -
Ödül Atıf 
ögat İhsan 
öktem İbrahim 
önalp Halim 
öymen Altan 
özkol Mazhar 
öztrak Orhan 

— p — 
Paksüt Emin 
Pamir Fikret 
Perk Hayrettin Şakir 
Pirinçcioğlu Vefik 

— - S — 
Sağıroğlu Adil 
San Necip 
Sancar llhami 
Sargınalp Nihat 
Satır Kemal 

— 415 -



1 Berim Ethem 
1 Sirmen Mustafa 

Soyer Dündar 
Soysal ilhamı 
Sökmen Enver 

— Ş -

1 Şener Ahmet 
Şengün Mehmet 

Hazerdağlı Mehmet 
Salim 

— A — 
Akadh Lûtfi 
Akdağ Burhan 
Aksoy Muammer 
Akyavaş Halil 
Alankuş Muzaffer (B.) 
Aldoğan Sadık 
Ali can Ekrem 
Alpaslan Fehmi 
Altmsoy Mehmet 
Argun Tahsin 
Arna Fuat 
Aşkın Fethi (B.) 
Atalay Sırrı 
Avcıoğlu Doğan 
Aybar Raif 
Aysan Şevki 

— B ~ 

Barlas Cemil Sait 
Başaran Kâmil 
Başer Adnan 
Başman Avni 
Bayazıt Kemali (î.) 
Baykam Suphi 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Belger Nihat Reşat 
Bilgin Ahmet 
Binark Hikmet 

B : 20 23.2.1961 0 : 3 
— T — 

Tandal Salâhattin 
Tardu Reşat 
Taşman Derviş Sami 
Tez Hasan 
Töközlü Âdil 
Tosun Osman 
Tönük Vecihi 
Tuncel Bedrettin 

Turhan Vahit 
Türkmen Salih 
Türkoğlu Kemal 
Tüzel Cafer 
Tüzemen Ekrem 

- U — 
Ulusoy Hüseyin 

~ Ü -
Üstün Feridun 

/ReddedenlerJ 
Ipşiroğlu Abdullah 
Otan Hüseyin 

Tekîner Zeki 
Ulutaş ismail 

[ÇekinserlerJ 
Köprülü Orhan 

[Oya hatılmıyanlarj 
Biran Lûtfi 
Bölükbaşı Osman 
Burak Ratıp Tahir 

_ 0 — 
Coşkun Alev 

- ç -
Çağlar Behçet Kemal 
Çeiikbaş Fethi (î.) 
Çini Rifat 
Çolakoğlu Bahri 

_ D — 
Dağlı Hazım 
Demiray Ahmet 
Dizdaroğlu Vahap 
Doğukan Suphi 
Duman Necati 

— E — 
Ekşi Oktay 
Erençin Zihni 
Ergönenç Alaettin 
Er tanık Adnan 
Eyüboğlu Cemal Reşit 

- , F — 
Feyzioğlu Yavuz 

_ G — 
Geboloğlu Cevdet 
Giritli îsnıet 
Göğüs Abdülkadâr 

Gökçen Rauf 
Göksu Rıza 
Gülek Kasım 
Gürman Abdurrahman 
Nafiz 
Güven Ferruh 

H 
Hatiboğlu Şevket Raşit 
Hazer Mehmet 

- î -
inönü ismet (t.) 

-— K — 
Kaflı Kadircan 
Kapani Münci 
Karal Enver Ziya 
Karamustaf aoğlu Yekta 
Karaosmanoğlu F. Lûtfi 
Karaosmanoğlu Yakup 
Kadri (I.) 
Kınık Nuri 
Kırker Enver 
Kızıloğlu Muharrem 
ihsan (B.) 
Kitapçı Şahap 
Kocatopçu Şahap (B.) 
Koperler Tevfik Kâmil 
« • ) 

Kök Enver 

— 416 — 

_ Y — 
Yavuz Fehmi 
Yazır Bahri 
Yıldırım Cemal 
Yurdakul Daniş 

— Z — 

Zaimoğlu Galip Kenan 
Zamangil Cahit 

e 

Yılmaz Asim 

Köseoğlu Ahmet 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kuran Alp 
Kurdaş Kemal (B.) 
Küley Muin 1 
Kümbetlioğlu Hikmet 

— M — 
Mersinli Orhan (B.) 1 
Mumcuoğlu Hayri (B.) 1 
Müezzinoğlu Ziya 1 

— 0 — 
Oğuz Ahmet 1 
O'Kan Zekâi 1 
Onat Arif Hikmet 1 
Onur Hüseyin 1 

— ö — 
öğünç Feridun Şakir 1 
Özal Rüştü (B.) 1 
özbay Mehmet 1 
özdenoğlu Şinasi 1 
özdü ilhan 1 
özfakih Fakih 1 
özmen Halil 1 
öztürk Seyfi 1 

— p — 1 
Pamukçu Mahir 1 

— s — 1 Sarıca Ragıp 1 
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Sarper Selim(B.) 
Savaş Selıâmi 
Savcı Bahri 
Selek Hulusi 
Senil İbrahim (1.) 
Siren Celâl Sait 
Soysal Emin 
Soysal Mümtaz 

B : 20 
Sungur Celâl • 
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Şişman Mehmet 

— T — 
Tahtakılıç Ahmet (B.) 
Tengirşenk Yusuf Ke
mal 
Tokbev Sadettin 

23.2.1961 O : 3 
Toplu Abdülhadi 
Tunava Tarık Zafer 

* - Ü -
Üner Ragıp (B.) 

— V — 
Vardarlı Âdil 
Velidedeoğlu Hıfzı Vel-
det 

_ Y — 
Yavuz Cemal 
Yetkin Nüvit 
Yörük Abdülhak Kemal 
Yurdabayrak Avni 
Yücebilgin Yusuf Ziya 

— Z — 
Zertmo#lu Nasır (B.) 





Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : O 

Subay ve Askerî memurların maaşatma dair olan 1453 
sayılı Kanuna ek 3661 Sayılı Kanunun muaddel 1 nci mad
desi ve 4600 sayılı Kanunun muaddel 3 ncü maddesiyle 5802 
sayılı Astsubay Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ve Maliye 

Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komisyon raporları 

(1/24) 

2.2. 1961 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 2.2.1961 
tarihinde kararlaştırılan «Subay ve askerî memurların maaşatma dair olan 1453 sayılı Kanuna 
ek 3661 sayılı Kanunun muaddel 1 nci maddesi ve 4600 sayılı Kanunun muaddel 3 ncü mad
desi ile 5802 sayılı Astsubay Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve4 Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

G-EREKÇE 
* 

1 Eylül 1929 tarihinde meriyete giren Zabıtan ve askerî memurların maaşatı hakkındaki Ka
nunun birinci maddesi ile, ordu mensupları için 14 derece kabul edilmiştir. Bu esasa göre dere
celendirilen subay ve askerî memurların maaşı asilleri 16, âzami 150 lira olarak tesbit edilmiş 
ve bilâhara kabul olunan 2 . 5 . 1935 tarihli ve 2702 sayılı Kanunla da 14 ncü derece kaldırıl
mıştır. 

Yine aynı tarihte meriyete giren Devlet memurları maaşatının tevhit teadülüne dair olan 
1452 sayılı Kanun ile de 20 derece tâyin edilerek bu derecelere ait maaşı asilleri asgari 10, 
âzami 150 lira olarak tesbit edilmiş ve bu 20 derece, (A), (B) ve (C) serileri olmak üzere üçe 
ayrılmıştır. Verilecek maaş ve yapılacak terfiler bir esasa bağlanmıştır. Ayrıca kanuna bağ
lanan cetvellerde, memuriyet nevilerinin tekabül ettiği derece ve maaşı aslileri gösterilmiştir. 

Buna mukabil, sermayenin tamamı veya yarısından fazlası Devlete aidolan banka ve Dev
let müesseselerinde çalışan ve aynı mahiyette iş gören personelin aylıkları ve terfi şekilleri bir 
tahdide tâbi tutulmamıştır. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71- 1421/363 
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1939 yılma kadar bu şekilde uygulanan Devlet personeline ait barem rejimi, ıslaha muhtaç 

bir duruma girmiş, bu maksatla Devlet memurları ile bankalar ve Devlet müesseseleri memur
lara aylıklarmm tevhit ve teadülünü temine matuf olarak 3656 ve 3659 sayılı kanunlar kabul 
edilmiştir. 

Kabul olunan bu kanunlarla Devlet .memurları için 15 derece, bankalarla Devlet müessese
leri memurları için de 14 derece tesbiıt edilmiş ve vazifeler ehemmiyet AT e mahiyet derecesine 
göre bu dereceler içerisinde mütalâa edilmiştir. 

Devlet memurları ile bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair mezkûr kanunlara muvazi olarak hazırlanan ve 1453 sayılı Kanuna ek olmak üze
re neşrolunan 5 . 7 . 1939 tarih ve 3661 sayılı Kanunla da subay ve askerî memurların maaşla
rında gerekli değişiklikler yapılmış ve fakat 13 derece esası aynen muhafaza edilmiştir. 

Bütün bu değişikliklerin istihdaf ettiği gaye, gördükleri hizmet karşılığında istihkakını doğ
rudan doğruya veya bilvasıta Devletten alan -personel arasında, muadil hizmetleri görenlere 
aynı ücretin verilmesinden ve hizmet ile ücret arasında adalet temin edilmesinden ibarettir, 

Ancak aylık istihkaklarda teadülü temin ve görülen iş ile ücret arasında adalet tesis etmek 
gibi bir gaye ile hareket eden bu kanunları; neşirlerini takibeden aylarda başlıyan İkinci Ci
han Harbinin sebebiyet verdiği siyasi, iktisadi ve malî olaylar mahreklerinden ayırmışlardır. 

Filhakika ikinci Cihan Harbi, memleketimizde tesisine uğraşılan iktisadi ve malî muvaze
neyi altüst etmiş, yükselen konjonktür, her gün biraz daha geçim şartlarını ağırlaştırmıştır. Har
bin başlama ve bitme tarihleri arasında Devlet personeline yapılan nakdî ve ayni yardımlar, 
aylık tutarlarında ayrıca birer dereee yapılan yükseltmeler ihtiyacı karşı lıyamamış ve nihayet 
düşürülen para kıymetine muvazi olarak 1947 yılı başında 15 lira asli maaşın tutarı olan 60 
lira 150 liraya ve 150 lira asli maaşın tutarı bulunan 700 lira da 1 000 liraya çıkarılmış, bu su
retle en alt kademe aylıklarda % 250 nispetinde haşlamak üzıere tedricen azalan ve en üst ka
demede % 70 nispetinde nihayet bulan bar zam yapılmıştır. 

Ancak sağlam bir iktisadi ve malî foünyeye sahip bulunamamış olması ve 1950 yılından itibaren 
de takibine başlanan enflâsyonist politikanın memleket ekonomisini her,gün biraz daha tahribetmesi, 
Devlet personelinin geçim şartlarını da altüst etmiştir. Bu hal karşısında muhtelif bakanlık, daire, 
teşekkül ve müesseseler kendi mensuplariinın vaziyetlerini ıslah için her vesileden istifade cihetine 
gitmişlerdir.» ,s 

Bu suretle Devlet camiası içerisinde personele ödenen ücret ve kanunlarla temin edilen menfaat
ler; artık 'görülen hizmetle, işin nevi ile, yükseltilen mesuliyetle, hizmetin, ağırlık ve yıpratma derece
si ile liyakat, tecrübe ve kıdem gibi hakiki değerlerle mütenasi'bölmaktaıı ziyade personelin mensup 
(bulunduğu daire, kurum, meslek ve zümreye göre azalır veya çoğalır bir hal almıştır. 

İktisadi ve malî nizamı bozan âmillerin sefoeıbolduğu bu halin, malî ve teşriî murakabenin mevcud-
olduğu veya yok derecede zayıf bulunduğu daire ve müesseselerde nasıl tahassuıl ettiğinin; yukarıda 
belirtilen vasatı temyı için ne gibi çarelere baş vurulduğunun açıklanmasında, bu dolambaçlı yolların 
derhal kapatılmasını mümkün kılacak çarelere tevessül edilmesi bakımından fayda mülâhaza edilmek-

' tedir. 
1. Devlet dairelerimde: 
Sarfiyatı bir kanuna dayanan ve miktarları Ibütçelerle tesbit edilen personel hak ve menfaatlerinin 

genişletilmesinde, kanun veya bütçe hir alet olarak kullanılmıştır. Bu hususta o derece ileri gidil
miştir ki, bir teşkilât içerisinde muayyen hir zümrenin veya muayen birkaç şahsın terfilerini sağlı-
yacak kadrolar istihsal edilmiş, istihsal edilen bu 'kadroların hizmetin icapları ile alâka ve münase
beti bulunmıyan unvanlar takılmak suretiyle de, alt kademelerden üst kademelere ulaşan yeni sevi
yeler tesis 'edilmiştir. Teessüs eden bu sviyeler, teadül kanunları ile umum müdürlükler için kabul 
edilen maaş derecesiyle, bazan da bu kadememin üstündeki müsteşarlık derecesiyle hemahenk olmuş
tur. 

Bu suretle bir taraftan 3656 sayılı Kanunla Devlet personelinin aylıklarında temini istenilen tev
hit ve teadül bertaraf edilirken, diğer taraftan yine mezıkür kanunun -barem 'harici bıraktığı ve 19 

( S . Sayısı : 5 ) 
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ncu maddesinde ismen tadadettiği (odacı, kolcu, bekçi, evrak müvezii, tahsildar gibi) müteferrik 
müstahdem kadroları meyanına bütçelere bağlanan (D) -cetvelleriyle, (memur, teşrifat memuru, mü
racaat memuru, yönetim memuru, kütüphane memuru, müracaat şefi, büro şefi, daire müdürü, tasnif 
âmiri, başuzman, uzman, başeksper, eksper, kimyager gibi) unvanlarla kadrolar ilâve ederek barem 
takyidatma tâbi olmıyan yüksek ücretli memuriyetler ihdası cihetine gidilmiştir. 

(D) cetvelleriyle baremin ancak 3 ncü derecesine kadar istihsal edilebilen yüksek ücretli memu
riyet kadrolariyle de iktifa olunmadığı ve 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesiyle, ancak muvakkat 
müddetl-e ifası icabeden ve daimî mahiyet arz etmiyen hizmetler için bütçe kanıunlarınta bağlı (E) cet
vellerine dâhil tertiplerden alınmasına cevaz verilen kadrolar hakkında da yukarda belirtilen; yollara 
başvurulmak suretiyle baremin üst derecelerinde, teşkilât kanunlarına >ek kadrolar istihsal edilerek 
(D) cetveline dâhil kadrolar ile birlikte muhtelif şekillerde istimal edilmiştir. 

Alt kademelerin bu suretle üst kademelerle bir seviyeye gelmesi daire teşkilât kanunlarına bağlı 
cetvellerdeki üst kademeleri işgal edenlerin değişik nispet ve şekillerde tatmini zaruretini tevlidetmiş, 
malûm olduğu üzere bu mevzuda da geniş çapta ek görev müessesesi işletilmiştir. 

2. Bankalarla Devlet müesseselerinde : 
Bilindiği gibi, Devlet İktisadi Teşekkülleri ile bunlara bağlı müesseseler sermayesinin yarısın

dan fazlasına Devletin iştiraki bulunan teşekküller, hususi kanunlarla kurulan bankalar ve teşek
küller 3656 sayılı Teadül Kanunu hükümlerine tâbidir. 

Ancak, bu gibi iktisadi ve malî işletmelere hususiyetleri göz önünde tutularak kanunun 3 ncü 
maddesinde; -bu işletmelerin umum müdürleri ile muadillerine ve idare meclisi reisleriyle azala
rına verilecek aylıkların; kanunun vaz'ettiği tahdidata tâbi olmaması ve ancak baremle tesbit 
edilen âzami aylık derecesini de geçmemesi şartiyle, müesseselerin ve vazifelerinin vüsat, ehem
miyet ve derecelerine göre Bakanlar Kurulu tarafından tâyin olunması hükme bağlanmıştır. 

3659 sayılı Kanun, yine bu gibi müesseselerin 'hususiyetlerini nazarı itibara alarak, istihsali ar
tırmaya matuf olmak üzere 13 ncü maddesiyle ve bu maddeyi tadil eden 4621 sayılı Kanunun 4 
ncü maddesiyle kanunun şümulüne giren müesseseler memurlarına temettü ikramiyesi; fevkalâde 
faaliyet ve gayretleri görülenlere bir aylık tutarı kadar fevkalâde ikramiye; maden arama, işlet
me ve maden cevheri işletme yerlerinde çalışanlardan lüzumlu görülecek olanlara aylıklarının 
% 20 sine kadar tazminat, işletmelerin daha rasyonel çalışmalarını teminde hizmeti görülenlere 
elde edilen neticelerle mütenasibolmak ve aylıklarının % 25 ini geçmemek üzere prim, bâzı işlet
melerin iş yerlerini fiilî surette sevk ve idare edenlere kâr hissesi gibi muhtelif namlarla müte
nevvi şekilde munzam istihkak verilmesi kabul edilmiştir. 

' Aylık bakımından barem tahdidatına tâbi olan bu müesseseler memurlarına, yukarda zikredi
len munzam haklar bahsedilirken tabip, avukat, tahsildar, satış ve ambar memuru, evrak müvezzii, 
daktilo, bekçi, kolcu, odacı ve şoför gibi'müstahdemlerle her müessesenin hususi bünyesine göre 
lüzum göreceği muvakkat ve müteferrik müstahdemler bu kanunun hükümlerine tâbi tutulmaya
rak ücretleri takdire bırakılmıştır.* 

Mevzuat böyle olduğu halde bu teşekkül ve müesseseler tarafından tatbikata aksi istikamette 
bir veçhe verilmiş, barem derecesinin en üst kademesini bir tahdit mevzuu Bahsolmadan alabilen 
umum müdür ve muavinleri haricolmak üzere diğer memurların hemen hemen tamamına yakın 
bir kısmı barem harici kadrolara alınarak istenilen memura, istenildiği takdirde baremin en üst 
derece aylığının verilmesi imkânları sağlanmıştır. Bu suretle umum müdür aylığı ile evrak müdü
rünün veya bir daktilonun aylığı aynı seviyede birleşmiştir. 

Bir taraftan barem hükümlerine uymıyan böyle bir tatbikat da devam edilirken diğer taraftan 
kanunun bir kısım faaliyetten muayyen neticeler istihsal edilebilmesi şartiyle verilmesine cevaz 
verdiği munzam istihkaklardan mühim bir kısmının umuma şâmil olmak üzere aylık ücretlere ilâ
ve şeklinde tediyesi cihetine gidilmiştir. Burada hemen ilâvesi icabeden bir nokta da, bu gibi te
şekkül ve teşebbüslerde kanun hükümleri çiğnenerek ek görev müessesesinden büyük mikyasta • 
istifade edilmesi mevzuudur. 

( S . Sayısı: 5 ) 
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3659 sayılı Kanunun tatbikatının aldığı bu veçhe, Devlet dairelerinden külliyetli miktarda bu 

müesseselere memur akınını intacetmiş, bunun önüne geçebilmek maksadiyle de Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun hükümleri bir numaralı 
bentte belirtilen şekilde zedelenmiştir. 

Bakanlar ve Devlet müeseeleri bareminin bu hale gelmesinde memleket ekonomisinin mâruz bı
raktığı akıbetin muhakkak ki, büyük tesiri mevcuttur. Ancak bu tesir kadar mühim olan bir unsur 
da, bu müesseselerin idare kadrolarının, teşekkül tarzını izaha hacet olmıyan idare meclisleri tara
fından tasvip ve bu müesseseler üzerinde politik maksatlarla büyük tazyikler icra eden bakanlar 
tarafından tasdik edilmesidir. 

3. Devlet daireleri ile bankalar ve Devlet müesseselerinde ihdas edilen yevmiye sistemi : 
Barem ve teadül kanunları, daimî hizmet mukabili istihkakları kadro mevzuu olarak mütalâa 

etmiştir. Yukarda belirtildiği üzere bu kadrolar barem içi ve barem dışı olarak tefrik edilmiş barem 
içi olanların dereceleri kanunla tesbit olunmuştur. Bunun haricinde kalan muvakkat veya müteferrik 
işler için verilecek ücretlerin takdirini daire ve müesseselere bırakmıştır. Ancak takdir olunacak ücret
lerin bir kadroya müstenit bulunması şarttır. Bu duruma göre Devlet daireleri ile bankalar ve Devlet 
müesseselerine ait barem dâhili ve harici hizmetler için yevmiye sistemi asla mevzuubahsolamaz. 
Mevzuat böyle iken teadül kanunlarının bir kadroya bağlanmasını âmir kıldığı hizmetler için yev
miye sistemi ihdas edilmiş, pek vcazip görülen bu sistem Devlet daireleri ile bankalar ve Devlet 
müesseselerinin sadece teknik hizmetlerine değil, diğer memuriyetlerine de sirayet ettirilerek sü
ratle inkişaf etmiştir. 

Pek yaygın bir durum iktisabeden bu halin kanuni dayanağı olmasa dahi bir inzibat altına 
alınması maksadiyle 1958 yılı ortalarında ısdar olunan bir kararname ile teknik elemanlara veri
lecek yevmiye miktarları kademeli surette âzami 110 lira olarak tesbit edilmiş ve yevmiye sistemi
nin ancak muayyen ve muvakkat mahiyetteki teknik işlere hasrı karar altına alınmıştır. Fakat bu 
kararname ile de matlubolan netice tahassul etmemiş, tatbikatta teknik mevzulardaki her hizmet 
kolu muayyen ve muvakkat mahiyette bir iş telâkki edilerek yevmiye sistemi yürütülmüş ve yürü
tülmekte bulunmuştur. 

Diğer taraftan bankalar ve Devlet müesseseleri memurlarının aylıklarını bunların istihkaklarına 
yaklaştırarak aradaki açığın kapatılması maksadiyle hazırlanan ve 1 Mart 1959 tarihinde yürürlüğe 
giren 7244 sayılı Kanunla muhtelif teadül kanunlardaki aylık tutarlar birleştirilerek tek bir bare
me irca edilmiş bankalar ve Devlet müesseseleri memurlarına çeşitli namlarla ödenen istihkaklar 
yekûnunun bir senede iki maaşı tecavüz edemiyeceği hükme bağlanmış, her ne nam ile olursa ol
sun bütün memurlara ödenecek munzam istihkaklara ait aylık yekûn, birinci derece maaşının % 601 
ile tahdidedilmiş, Devletçe verilen ikramiyeler kaldırılarak maaş tutarı % 100 artırılmış, barem 
harici hizmetlerde istihdam edilecek personele verilecek âzami ücret miktarı 1 250 lira olarak tes
bit edilmiştir. 

Ancak mezkûr kanunun meriyete girdiği tarihte barem harici kadrolarda bulunanların ücretleri 
de maaşlı memurlarda olduğu gibi % 100 artırıldığından, bidayette haksız- olarak iktisabedilmiş 
olan duurum mezkûr kanunla tezauf ettirilmek suretiyle tahkim edilmiştir. 

4. Ordu baremine gelince : 
Subay ?ve askerî memurlarının maaşatma dair 3661 sayılı Kanun ve ekleri ile 4273 sayılı Subay

lar heyetine mahsus Terfi Kanununun hükümleri; 3656 ve 3659 sayılı Teadül kanunlarının yukarda 
arzına çalışan tatbikatına rağmen, esaslı bir değişikliğe uğramamıştır. 1939 : 1960 devresi zarfın
da ordu mensuplarını ilgilendiren kanunlar üzerinde yapılan değişiklik, bir kademeden diğer bir 
'kademeye geçiş süresi ço<k uzun olan rütbelerin ikiye bölünmesinden ve bu ameliye dolayısiyle ay
rılan rütbelere yeni bir maaş derecesi tesbit edilmesinden ibaret kalmıştır. Munzam istihkak bakı
mından yapılan iş de hakikatte munzam bir tediye olmıyan tayın bedelinin ancak 1959 yılı başın
da 165 liraya çıkarılmasına münhasır bulunmaktadır. 
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Bu durum, hiç şüphe yok ki, Devlet memurları ile subayların aynı teadül esasları içerisinde mü

talâa edilmesinin tevlidettiği bir neticedir. îzaha hacet yoktur ki, subay sınıfına tahmil edilen şe
refli vazifenin ağırlığı ile yıpranma derecesinin, Devlet memurlarının mesaileri ile mukayesesine 
imkân yoktur. Ağırlık ve yıpranma karşılığının ancak emeklililkte nazarı itibara alınması ise, âdil 
bir ücret rejimi ile asla kabili telif değildir. 

Yukarda işaret olunduğu üzere Devlet memurları ile subayların aynı teadül esaslarına tâbi tu
tulması, vazifelerin yekdiğerine benzerliği kabul etmekten ileri gelmelktedir. Halbuki subaylıkla 
Devlet memurluğunun birbiri ile mukayesesine bünyeleri müsait değildir. Bir an için mukayese
sinin mümkün olduğu kabul edilse dahi bugünkü anormal tatbikatına nazaran, Devlet memurları
nın istifade ettikleri en meşru haklardan biri sayılması icabeden fazla mesai ücretinden subayla
rın da istifade ettirilmeleri icabederdi. Günlük mesai saati olarak tesbit edilmiş olan müddet dı
şında çalıştırılan bir Devlet memurunun çalıştırıldığı fazla saatlere ait mesaisi bir ücretle karşı
landığı halde, günlük mesai mecburiyeti Devlet memurlarından 3,5 saat fazla olan ve ayrıca haf
tada asgari biıJkaç gün nöbet tutmakla mükellef tutulan bir subayın bu fazla mesaisi karşılıksız 
bırakılmıştır. Diğer taraftan munzam istihkakları tahdideden 7244 sayılı Kanuna göre Devlet 
memurlarına verilen ilâve vazifeler dolayısiyle kendilerine, aylıkları ne olursa olsun birinci de
rece maaş tutarı 2 000 liranın % 60 ı olan 1 200 lira aylık munzam istihkak olarak tediyesi kabul 
edilmiş olmasına rağmen subaylar için böyle bir hak değil, vekâlet ettirildiği vazife karşılığının 
dahi verilmesi kabul edilmemiştir. Arz olunan şekilde askerî ve sivil vazifeler arasında bünye ve 
mahiyet bakımından esaslı farklar mevcut iken ordu mensupları ile sivil memurlar tarafından 
ifa edilen vazifelerde eşitlik aramak ve aylıkları bu görüş zaviyesinden" bir seviyede tutmak, bu 
kâfi gelmiyormuş gibi munzam istihkakları subay sınıfı için tanınmamak kadar gayriâdil bir ba
rem sisteminin tasavvuru dahi mümkün olamaz. 

Gerek izah edilen bu sebeplerle, gerek modern ordulardaki cari tatbikat göz önünde bulundu
rulmak suretiyle Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarının maaşlarını tesbit eden kanunlar üzerinde 
acele bir değişikliğin icrası zaruri bulunmuş, ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

( S. Sayısı: 5) 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 3.2.1961 

Millî Savunma Komisyonu 
Esas No: 1/24 
Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 

Subay ve 'askerî memurların maaşatma dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun mu
addel 1 nci maddesi ve 4600 sayılı Kanunun muaddel 3 ncü maddesiyle 5802 sayılı Astsubay Kanu
nunun 8 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmekle tetkik 
ve müzakere edildi. 

Hükümet tasarısının gerekçesinde ileri sürülen mütalâa komisyomımuzcıa da uygun görülmüş ol
makla gerekçeye ilişik olan tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 

Havalesine uyularak Maliye Komisyonu ile Kuruca Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyonuna tevdiine ittifakla karar verildi. 
Millî S<avunma Komisyonu 

Başkanı Baş'kanfvekili Sözcü Kâtip 
Gürler Şahap Yıldırım Cemal Boransü Ethem Gökçen Rauf 

Üye . Üye Üye Üye 

Akar Ahmet ' Ataman Hüseyin ,• Erdem Sadi O'Kan Zekâi 

, Ü ^ e 

Okyay Abdülkadir 

Maliye ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 15 . 2 . 1961 
Maliye ve Bütçe 

Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/24 
Karar No. : 13 r'$^ : 7 ; : -r'::: * 

K1HÜ»*, 
Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise araı Bakanlar Kurulunca 2 . 2 . 1961 
tarihinde kararlaştırılarak Başbakanlığın 2 . 2 . 1961 tarihli ve 71 - 1421/363 sayılı yazısiyle 
Meclis Başkanlığına sunulan «Subay ve askerî memurların maaşatma dair olan 1453 sayılı Ka
nuna ek 3661 sayılı Kanunun muaddel birinci maddesi ile 5802 sayılı Astsubay Kanununun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki» kanun tasaTis,! Millî Savunma Komisyonunun, tasarının 
aynen kalbülüne mütedair raporu ile birlikte, havalesi gereğince komisyonumuza gelmiş ve mü
zakere mevzuu ittihaz edilmiştir. 

Tasarının istihdaf ettiği gaye : 
I - Subay ve askerî memurlarla astsubaylar için yeni birer barem tablosu tesisi ve bunlara ait 

maaşların birer derece yükseltilmesi; 

( S. S&yısı: 5 ) 
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I I - Tümıgeneralİerİe kar ve orgenerallere sırasiyle 250 - 500 ve 750 lira tazminat itası? 
Hususlarından ibaret bulunmaktadır, 
Millî Savunma Bakanı ve Maliye mümessillerinin huzuriyle yapılan müzakere ve incelemeler 

ve alınan izânat sonunda ; 
1. Bugünkü. moderü harfe silâhlarının' ve harb tekniğinin ihtiyaç gösterdiği geniş ve sağ

lam temelli bilgilerden Türk Ordusunun müstağni kalamıyacağı, Silâhlı Kuvvetlerimizin üzerine 
düşen büyük ve çetin vazifeleri dün olduğu gibi, Ibugün de ve yarın da muvaffakiyet ve .şerefle 
yapabilmesinin, subaylarımızın hattâ yalnız teknik seviyelerinin değil, aynı zamanda ilim ve ge
nel kültür seviyelerinin de çok yüksek derecelerde tesis ve İdamesinin memleket ve vatan müda
faası bakımından hayati bir ehemmiyet arız eylediği, biffiüö için ise orduya intisabın şerefli ol
duğu kadar cazip de kılınmasının zaruri bulunduğu; 

2, Devlet personel ücretlerinin tesbitinde ve personelin sınıflandırılması konusunda hemen 
bütü% ileri memleketleree kabul edilmiş prensiplerin, yapılan işe göre (yani işin mahiyeti, Dev
let idaresindeki ehemmiyet ve müessirıyet derecesi, memura tahmil ödeceği mesuliyet ve yorgun
luk, işin güçlüğü ve tehlikesi, işi yapacak kimselerin haiz olması lâzımgelen vasıflar gibi) bâzı 
objektif esaslar tatbiki, ve bu prensiplerden uzaklaşmamak kaydiyle umumi bir veya kariyerle
rin hususiyetlerine göre ayrı ayrı barem tabloları tesis ye ücretler tâyini olması muvacehesinde, 
her hangi diğer bir personel zümresi ve kariyer mensubu ile mukayeseye lüzum ve ihtiyaç görül-
meksizin, tasarının mevzuuna giren subay ve askerî memurlar için yeni bir tabloda maaş tutarları 
tesıbit ve tesisinin hiçbir prensip ve ana kaideye muhalefet -arz etmediği; 

ittifakla tesfbit edilmiştir. 
Askerî barem tablosunun ve maaş derecelerinin tesis ve tesMt işinin sivil memurlara mü-

taallik çalışmaların bitmesine talik olunması hususunun mümkün ve muvafık olup olmıyacağı 
ciheti de müzakere ve tetkik mevzuu ittihaz edilmiş ve yapılan görüşmelerde, 

a) Fransa, Belçika, Almanya, ingiltere, Amerika ve diğer birçok memleketlerde olduğu gibi 
memleketimizde de, 7244 sayılı Kanunla maaş tutarlarının birleştirilmesi hususu hariç, subay 
ve askerî memurlara ait barem tabloları ve personel rejiminin diğer memurlara aidolanlardan 
ayrı ve müstakil bulunması; 

b) Devlet Personel Dairesi kurulması hakkındaki 13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanu
nun subay ve astsubayları şümulü dışında bırakmış olması, 

e) Sivil işlere mütaallik hizmet gruplarının pek muhtelif ve mütenevvi olması dolayısiyle 
Personel Dairesi mesaisinin kısa bir zamanda bitmesine imkân görülmemesi ve esasen bu konuda 
ne gibi kaide ve usullerin °vaz'edileceği ve bunların, ana prensipler dışında kalan kısımlarının 
ordu mensupları için ne derecelere kadar tatbik olunabileceği hususlarının şimdiden bilineme
mesi, 

d) Ve nihayet ordu hizmetlerinin cazip kalınması ve en yüksek bilim ve kültür seviyesine bir 
an evvel kavuşması için alınacak tedbirlerde, her hangi bir mülâhaza ile olursa olsun, gecikme
lere mahal verilmemesinin önemi, 

Karşısında tasarının bir an evvel kanunlaşması zaruri gönilmüş ve tümü kabul edilerek mad
delerin müzakeresine geçilmiştir. 

Maddelerin ayrı ayrı müzakeresi yapılarak; 
1. Birinci ve ikinci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
2. Üçüncü madde, astsubaylar yeni tasarıya göre 1 100 liraya kadar yükselebildiği halde, 

5802 sayılı Kanunun 28 nci maddesi hükümlerine göre subay naspedilenlerin 950 liralık dere
cede kalmaları adalet, ve hakkaniyete uygun görülmediğinden, Hükümet mümessillerinin uygun 
mütalâaları da nazara alınarak, tadilen kabul olunmuştur. 

3. Dördüncü madde ile vaz'edilen geçici madde, kıdemli başçavuşluğun son kademesine mün
hasır bir hüküm getirdiğinden, hakkaniyete uygun görülmemiş ve tasarıdan çıkarılmıştır. 

4. Tasarının beşinci maddesi, üçüncü maddede yapılan tadilâta mütenazır olarak değiştiril
miştir. 

(S . Sayısı: 5 ) 
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Ayrıca, Devlet memurları maaş ve ücretlerine şimdiye kadar yapılan zamların, muayyen prensip

ler ve kaideler tesis edilmeden, memurların yaptıkları hizmetlere göre maaş ve ücretler ayarlanma
dan ve sağlam esaslar vaz'edilmeden yapılmış olması dolayısiyle maksadı bir türlü temin edeme
diği ve malî fedakârlık ve külfetlerin karşılığının alınamadığı görülmekte bulunduğundan, Personel 
Dairesi çalışmalarına hız verilmesi ve bu husustaki tasarıların süratle kanunlaştırılması için bir an 
evvel yasama organına getirilmesi ehemmiyetle temenniye şayan bulunmuştur. 

Bu suretle tadilen kabul olunan kanun tasarısı Temsilciler Meclisinin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Adatan Şevket 

Üye 
Arkan Ferhayı 

Üye 
Isıtan Rıza 

_ 

Başkan V. 
Gürün Muhittin 

Üye 
Başer Adnan 

Üye 
Melen Ferid 

Sözcü 
Ergin Said Naci 

Üye 
Beşe Hakkı Kâmil 

Üye 
Müezzinoğlu Ziya 

Kâtip 
Ogat İhsan 

Üye 
Muhalifim 

Cengiz Htzır 

Üye 
Şifahen arz edeceğim 
sebeplerden dolayı 

muhalifim 
Oğuz Ahmet 

Üye Üye Üye 
Kök Enver Pirinçcioğlu Vefik Toközlü Âdil 

( S. Sayısı : 5 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Subay ve askerî memurların maaşatına dair 
olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 sayılı Kanu
nun muaddel 1 nci maddesi ve 4600 sayılı Ka
nunun muaddel 3 ncü maddesi ile 5802 sayılı 
Astsubay Kanununun 8 nci maddesinin değişti

rilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Subay ve askerî memurların 
maaşatına dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 
sayılı Kanunun muaddel 1 nei maddesi aşağıda 
gösterilen şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Kara, 'deniz, hava ve harita su
bay ve askerî memurlan ile (Askerî okullar
daki sivil öğretmenler ve aylıklı sivil memurlar 
hariç) jandarma, subaylannın maaş dereceleri 
ve her dereceye ait aylık tutarlan ve bu derece
lere dâhil subay ve askerî memurlar aşağıda 
gösterilmiştir : 

E ü t b e 

Orgeneral ve oramiraller 
Korgeneral ve koramiraller 
Tümgeneral ve tümamiraller 
Tuğgeneral ve tuğamiraller 
Albay ve birinci sınıf askerî me
murlar 
Yarbaylar ve ikinci sınıf askerî 
memurlar 
Kıdemli binbaşı ve kıdemli üçüncü 
sınıf askerî memurlar 
Binbaşı ve üçüncü sınıf askerî me
murlar 
Kıdemli yüzbaşı ve dördüncü sınıf 
askerî memurlar 
Yüzbaşı ve beşinci sınıf askerî me
murlar 
Kıdemli üsteğmen ve kıdemli al
tıncı sınıf askerî memurlar 
Üsteğmen ve altıncı sınıf askerî 
memurlar 
Teğmen ve yedinci sınıf askerî 
memurlar 
Asteğmen ve sekizinci smıf askerî 
memurlar 

D. 

1 
1 
1 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

Maaş 
tutan 

2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
1 750 

1 500 

1 250 

1 100 

950 

800 

700 

600 

450 

400 

MALİYE VE BÜTÇE KARMA KOMİSYONUN 
DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Subay ve askerî memurlann maaşatına dair 
olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun 
muaddel 1 nci maddesi ve 4600 sayılı Kanunun 
muaddel 3 ncü maddesi ile 5802 sayılı Astsubay 
Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun tasansı 

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

(.S. &H8» : S) 
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Hû. 

Tümgeneral ve tümamirallere ayda 250, kor
general ve koramirallere ayda 500, orgeneral ve 
oranıirallere ayda 750 lira tazminat verilir. 

MADDE 2. — 4600 sayılı Kanunun 5609, 
5838 ve 6557 sayılı kanunlarla muaddel 3 ncü 
maddesi aşağıda gösterilen şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 3. — Naspmdan itibaren üç seneyi 
tamamhyan ve üst derece maaşına liyakatleri 
üstleri tarafından onanan üsteğmen, yüzbaşı ve 
binbaşılara kıdemli üsteğmen, kıdemli yüzbaşı ve 
'kıdemli binbaşı denir. Bunlara ve eşifdi askerî me
murlara üst derece maaşına liyakatlerinin üstleri 
tarafından onanmasını takibeden aybaşından itî-
ıbaren birinci maddeye ilişik cetvelde gösterilen 
derecenin maaş tutarı ödenıir. 

MADDE 3. — 5802 sayılı Kamunun 7244 sa
yılı Kamumla, muaddel 8 nci maddesi aşağıda gös
terilen şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8. — Astsubayların rütbeleri ile maaş 
tutarları ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir. 

Rütbe 
Maaş Tutan 

derecesi Lira 

Çavuş 
Üstçavuş 
Başçavuş 
Kıdemli Başçavuş 

13 
12 
11 

9 

350 
400 
450 
600 

Üst derece maaşına yeterlik gösteren- kıdemli 
'başçavîuşlanB en az üç yılda bir olmak ve en çok 
dört defaya mûnihasifr bulunmak şartiyle maaş tu
tarları birer kademe yükseltilir. 

Kıdemli (başçavuşların alacakları maaş tutar
ları ile dereceleri aşağıda gösterilmiştir. 

Karma Ivo. 

MADDE .2., —• Tasannm 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 5802 sayılı Kanunun 7244 sa
yılı Kanunla muaddel 8 nci maddesi aşağıda 
gösterilen şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 8. — Astsubaylann rüübeleriyle maaş 
tutarlan ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir : 

R ü t b e 
Maaş ve 

derecesi tutan 

Çavuş 
Üstçavuş 
Başçavuş 
Kıdemli başçavuş 

13 
12 
11 
9 

350 
400 
450 
600 

Üst derece maaşına yeterlik gösteren kıdemli 
başçavuşlann en az üç yılda bir olanafe üzere 
ve en çolk 4 defaya ımunhasır bulunmak şar
tiyle maaş tutarları birer kademe yükseltilir. 

Kıdemli başçavuşlarla 28 nci madde hüküm
lerine göre subay naspedilenlerin alacaklan 
maaş tutarlariyle dereceleri aşağıda gösteril
miştir : 

C&;Sajiffl.:6) 
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HtL 

Rütbe İademi 
Maaş Tutarı 

derecesi Lira 

Naspından itibaren en az üç yı
lı bitiren kıdemli başçavuşlar 
Birinci yükselme kademesinde 
fiilen en az üç yılı bitiren baş
çavuşlar 
İkinci yükselme kademesinde 
fiilen en az üç yılı bitiren baş
çavuşlar 
Üçüncü yükselme kademesinde 
fiilen en az üç yılı bitiren baş
çavuşlar 

700 

800 

950 

X 100 

MADDE 4. — 5802 sayılı Astsubay KanunUh 
ma aşağıdaki geçici madde e'Menm'iştir. 

* GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun: yürürlüğe 
girdiği tarihte kıdemli başçavuş üçüncü kade
mesinde (bulunanlar için dördüncü kademeye yük
selme müddetlerinin mebdei bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten başlar. 

MADDE 5. — 4600 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesiyle bu maddeye bir fukra eklenmesine 
dair 4639 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

MADDE 6. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

2 . 2 . 1961 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 

Org. C. Gürsel 
Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alcnikuş 

Dışişleri Bakanı 
8. Şarper 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Feymğlu 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğîii, 
Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
M. t. Ktztloğlu 
Maliye Bakanı 

K. KurĞaş 
Bayındırlık Şakanı 

M. Gökdöğân 

| Karma Ka 

BüUbe kıdemi • 

Teğmenler ile naspından itiba
ren en az üç yılı bitiren başça
vuşlar 
Üsteğmenler ile birinci yük
selme kademesinde fiilen en 
az üç yılı bitiren başçavuşlar 
Kıdemli üsteğmenler ile ikinci 
yükselme kademesinde fiilen 
en az üç yılı bitiren başça
vuşlar 

1 Yüzbaşılar ile üçüncü yüksel-
1 me kademesinde fiilen en az 

üç yılı bitiren başçavuşlar 
Kıdemli yüzbaşılar 

1 ŝ  

MADDE 4. — 4600 sayılı 

Maaş 
derecesi 

8 

7 

• 

6 

5 
4 

•J 

Tutarı 

700 
» 

800 

950 

1 100 
1250 

Kanunun 2 net 
maddesiyle bu maddeye bir fıkra eklenmesine 
dair 4639 sayılı Kanun ve 5802 sayılı Kanunun 
29 ncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

İ MADDE 5. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Ticaret Bakam 
M. Boydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Ashm 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
E. tiner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
A. Tahtakütç 

Sanayi Bakanı 
»5- Kocatopçu 

İmar ve İskân Bakanı 
F. Yavuz 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
O. Babtm 

mm 
( S. Sayısı: 5) 





Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : U 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komisyon raporları (1 /23 ) 

TC. • 
Başbakanlık 31 . 1 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1409/332 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 28 .1 .1961 
tarihinde kararlaştırılan «Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair ikamın tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

İlkokul öğretmenleri için 1958, 1959 ve 1960 akçalı yıllarında geçerli olmak üzere 26. 2.1958 
tarihli ve 7083 sayılı Kanunla alınmış bulunan 'kadroların kullanış süresi 28 . 2 . 1961 günü son 
bulacağından yeniden kadro alınmasına ihtiyaç vardır. 

Bu sebeple ilişik kanun tasarısı, Devlet personel Kanununun çıkarılması ihtimaline binaen, sa
dece bir yıllik ihtiyaç için hazırlanmıştır. 

Kadro ihtiyacının teslbitinde, askerlik hizmetlerini ilkokul öğretmeni olarak yapan yedek subay 
adayları ile ilköğretmen okullarından gelecek yıl 5 000 öğretmenin mezun olacağı dikkate alına
rak kadrolarda buna nazaran artırma yapılmıştır. Ancak, halen vazifeli ilkokul öğretmenlerimiz
den aylığı 350 liradan yukarı olanların hemen hepsi, 4598 sayılı Kanuna göre iki üst dereceden 
aylık almakta bulunduklarından, gerek kadrosuzluk yüzünden sıra bekliyen, gerekse terfi sürele
rini önümüzdeki yılda dolduracak olanların terfilerinin zamanında yapılabilmesi için "bâzı derece
lere asgari hadler dâhilinde ilâve, ihtiyaç görülmiyen derecelerde de bugünkü miktara nazaran 
indirmeler yapılmıştır. 

Netice : Gerek halen görevli öğretmenlerden kadrolarının iki üst derecesi 'üzerinden aylık alan 
ilkokul öğretmenlerinin normal terfilerinin zamanında yapılabilmesi, gerekse önümüzdeki yıl için
de ilköğretmen okullarından mezun olacakların mesleke almabilmeleri için teklif edilen kadro ih
tiyacının aynen kabulüne zaruret bulunmaktadır. < 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

l1. € . - . • ' 

Temsilciler Meclisi 7.2.1961 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No:J/23 
Karar No: 3 

Temsilciler M-eclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza 1 . 2 . 1961 tarihinde havale olunan «Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolâriyle 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4926 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasın® dair kanun tasarısı» ilgili bakanlıklar 
temsilcileri hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Hükümetin gerekçesinde izah olunduğu gibi, Devtet Personel Kanununuaı çıkarılacağı ümidiyle 
1958 yılında çıkarılanı 7083 sayılı Kanunla alınan kadrolar geçici bir zaman içim ihtiyaca cevap ver
miş olup bu kadroların kullanılış süresi 28 , 2 . 1961 tarihinde son bulmaktadır. Ayrıca yedek su
baylığını öğretmen olarak yapanlarla, bu yıl ilk öğretmen okulundan mezun olacak 5 000 den fazla 
öğretmen adayına da kadro temini zarureti karşısında bulunulmaktadır. 

Yukarda sözü geçen kadroları temin eden Hükümet tasarısı esas itibariyle yerinde ve uygun mü
talâa olunmuş, ancak ©kli cetvele bâzı ilâvelerin yapılması lüzumlu görülmüştür. Şöyle ki; 69 bine 
varan ilkokul öğretmenleri içinde, diğer memuriyetlerde olduğu gibi baremin en yüksek seviyesine ula
şanlarını bulunması tabiî bir netice olacağı gibi birkaç meslektaşının bu seviyeye yükseldiğini görmek 
öğretmen camiasını manen tatmin edeceği cihetle, bu hususu derpiş etmiyen Hüldiımet cetveline 20 
aded 100 lük kadronun ilâvesi; 90 İrk kadrolarda ise halen terfi süresini doldurup bu derecede, sıra 
bekliyenı öğretmenlerin terfiinü temin maksadiyle 4 ncü dereceye Hükümetin teklifine ilâveten 25 kad
ro daha eklenmesi zaruri bulunmuştun'. 

Teklifin diğer kısımları aynen kabili edilmiştir. 
Havalesi gereğince Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye

den mürekkep Karma Komisyona gönderilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı Sözcü 'Kâtip 

Dursunoğlu Cevat Tardu Reşad özdü tlhan Aktepe Münir 

Çağlar Behçet Kemal Engin Lûtfi İnan'M. Rauf Kaflı Kadircmı 
îmzada bulunamadı imzada (bulunamadı 

Kalüstyan Hermine Köprülü Orhan Sosyal Emin Tuncel Bedrettin 
tmzada bulunamadı). 

( S. Sayısı : 6 ) V 
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Maliye ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 
Maliye ve Bütçe 
Karma Komisyonu 

Esas No : 1/23 
Karar No : 16 

15 , 2 . 1961 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanarak 28 . 1 . 1961 tarihli Bakanlar Kurulu Karan gere
ğince Kurucu Meclise arz edilen «Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile merkez kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4926 sa
yılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı» Millî Eğitim Ko
misyonunun raporu ile birlikte gelmiş ve müzakere edilmiştir. 

Tasarının gerekçesinde ve Millî Eğitim Komisyonunun raporunda serd edilen sebeplere komis-
yonumzca da iştirak edilmiş ve tasarının tümü uygun görülerek madde ve kadro cetvellerinin gö
rüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesine bağlı 1 sayılı cetvele Millî Eğitim Komisyonunca 4 ncü dereceden 
25 kadro ilâvesi hakkındaki teklife komisyonumuzca da iştirak edilmiştir : Ancak, 

1. 3656 sayılı Kanun hükümleri yüksek mektep mezunu olmıyanların 3 ncü dereceye terfile-
rine imkân vermediği ve binaenaleyh bu kadrolardan ilkokul öğretmenlerinin tamamının değil, 1939 
dan evvel mesleke girmiş veya yüksek tahsil yapmış pek mahdut miktarda kimsenin istifade edeceği, 

2. Teadül ve barem kammlariyle memurların sınıflandırılması ve ücret tâyini için 13 . 12 . 1960 
tarDıli ve 160 sayılı Kanunla bir Devlet Personel Dairesi kurulduğu ve yeni değişikliklerin ancak bu 
dairenin tetkiklerine dayanılarak icrasının zaruri olduğu nazara alınarak, 

Cetvelde 3 ncü dereceden 20 aded 1 500 liralık kadro ilâvesi (hakkındaki Millî Eğitim Ko
misyonu teklifine komisyonumuzca iştirak edilmemiştir. 

Temsilciler Meclisinin tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

omisyon Başkanı 
Adalan Şevket 

Üye 
Alican Ekrem 

Üye 
Cengiz Hızır 

Başkaııvekili 
Gürün Muhittin 

Üye 
Arkan Ferhat 

Üye 
Feyzioğlu Bedî 

Üye 
Pirinççioğlu Vefik 

Sözcü 
Ergin Sait Naci 

Üye 
Başer Adnan 

Üye 
Isıtan Rıza 

Üye 
ToMzlü Âdil 

Kâtip 
Ogât îhsan 

Üye 
Beşe Hakkı Kâmil 

Üye 
Melen Ferid 

, - . . , . . . 

( S. Sayısı : 6 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
»ayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkın
daki 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığı kuru
luş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması hakkındaki 4926 sayılı Kanuna-bağlı 
(1) sayılı cetvelin (II. Millî Eğitim idareleri) 
(kısmına, ilişik cetvelde gösterilen ilkokul öğ
retmeni ve yardımcı öğretmen kadroları konul
muştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

28 '.. 1 . 1961 
Devlet Başkanı ve 

Başbakan Devlet Bakanı 
Org. C. Gürsel II. Mumcuoğlu 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
N. Zeytinoğlu E. Tüzemen 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
M. Alankuş M. t. Kızüoğlu 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
S, Sarper K. Kurdaş 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
T. Feyzioğlu M. Gakdoğan 

Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y, Bakam 
M, Baydur R. Üner 

Güm. ve Tekel Bakam Tarım Bakam 
F. Â§km Ö. Tosun, 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
ö. Mersinli A. Tahtaktîıg 

Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
#. Kocatopçu C. Baban 

îmar ve iskân Bakanı 
F. Yavuz 

( S. Sayısı : 6 ) 



Hükümetin teklifine bağk cetvd 

OETVEL 

D. Memuriyetin, nev'i 

13 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 

12 İlkokul öğretmeni ve yar-, 
dımcı öğ. 

11 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 

10 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 

9 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 

8 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 

Aded 
^ 

37 919 

7 512 

7 323 

5 108 

2 678 

1 765 

Maaş 
tutarı 

350 

400 

450 

500 

600 

700 

D. Memuriyetin nevi 

7 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 

6 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 

5 İlkokul Öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 

4 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 

Maaş 
Aded tu tan 

2 520 

3 280 

800 

950 

1 600 1 100 

200 1 250 

Toplam 69 905 

Mİ1U Eğitim Komisyoıvum/iin cetveli 

13 İlkokul Öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 37 t)19 

12 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 7 512 

11 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 7 323 

10 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 5 108 

9 İlkokul öğretmeni ve.yar
dımcı öğ. 2 678 

8 İlkokul öğütmeni ve yar
dımcı öğ. 1 765 

350 

400 

450 

500 

600 

700 

7 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 

6 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 

5 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 

4 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 

3 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 

2 520 800 

3 280 950 

1 600 J 100 

225 1 250 

20 1 500 

Toplam 69 950 

r( S. Sâyisi : Ö ) 



Maliye ve Bütçe Karma Komisyonu ,deği§Urişine 
hağh cetvel 

D. Memuriyetin nev'i 
Maaş 

Aded tutarı 

CETVEL 

D. 

13 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 37 919 

12 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 7 512 

11 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 7 323 

10 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 5 108 

9 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 2 678 

8 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. . 1 765 

350 

400 

450 

500 

600 

700 

Memuriyetin nev'i Aded Tutarı 

7 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 

6 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 

5 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 

4 İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı öğ. 

2-520 800 

3 280 950 

1 600 3 100 

225 1 250 

Toplam 69 930 

*>&« 

<a Sayası: 6); 



Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : / 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele makam 
tazminatı kadroları konulması hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 

Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma 
Komisyon raporları ( 1 /22 ) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 1 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar ^ 
Tetkik Dairesi 

Sayu**7i-1408/330 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 28 . 1 . 1961 
tarihinde kararlaştırılan «Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvele makam tazminatı kadroları konulması hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlik
te bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

789 sayılı Maarif teşkilâtı Kaununun 13 ncü maddesini tadil eden 5522 ve 6234 sayılı kanun 
lar; ilkokul öğretmenlerine idari hizmetlerine karşılık olmak üzere, .maaşlarından başka ayda 
10 liradan 40 liraya kadar ek görev tazminatı verilmesini âmir bulunmakta idi. 

Nüfus artışı ile orantılı olarak gelişen okul,öğrenci ve öğretmen sayısı karşısında bir sem
bol olmaktan ileri gecmiyen ve tatmin değerinden çok uzak kalmak suretiyle mânasını kaybeden 
ve en basit ihtiyaçları dahi karşılıyanıaz hale gelen bu ek görev kadroları yerine 5 . 1 . 1961 
tarih ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 88 nci maddesi, ilköğretim müdürleri ile ilk
okul müdürleri ve müdür yardımcılarına" ve tek öğretmenli okulların öğretmelerine idari hiz
metlerine karşılık öğretmenlik aylığından başka ayda 50 liradan > 100 liraya kadar Millî Eğitim 
Bakanlığınca Makam Tazminatı verilmesini âmir bulunmaktadır. 

Bu kadrolar zamanın icaplarına göre yeniden bir ayarlamaya tâbi tutulmuş, 50, 75 ve 100 
lira olarak üç katagoriye ayrılmıştır. 

Evvelce 10 lira ile 40 lira arasında olan 24 250 adedlik eski ek görev kadroları : 
a) Yeni kanuna göre muavinlikler, muvakkat öğretmenlikler, gezici okul ve gezici öğret

menlikler, yatılı, gündüzlü ve gündüzlü pansiyonlu, bölge okulları ihdası; 
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b) Yeni yapılan ve senesi içinde yapılıp öğretime açılan ve açılacak olan okullar bulun

ması; « 
c) 12 000 yedek subay adayı öğretmenin işe başlamasiyle artan öğretmen ve okulların art

ması; 
d) Sınıf mevcutlarının tedricen normale yaklaştırlıması; gibi zaruretler karşısında ekli 

cetvelde gösterilen miktara çıkarılmıştır. 
İlişik cetvelde malî portesiyle birlikte açıklandığı veçhile, 50 000 aded ek görev kadrosunun 

18 000 adedi 50, 29 000 adedi 75 ve 3 000 adedi de 100 er liralık olarak gösterilmiştir. 
Bunlardan 75 liralık 29 000 aded kadronun, tek öğretmenli köy okullarında çalışan öğretmen

lere verilmesi düşünülmüştür. Zira, beş sınıflı köy okullarımızın bir çoğu, tek öğretmenle idare 
edildiğinden bu gibi o'kullarda çalışanlar, beş sınıfın eğitim ve öğretim işleriyle beraber, idari 
hizmetleri de birarada yürütmek durumundadır. Bu hal, beş sınıflı okulların öğretmeni ve yö
neticisi bulunan bu personeli normalin üstünde bir gayretle çalışmaya mecbur etmektedir. 

Mahrumiyet bölgelerinde, ağır şartlar ve sorumluluklar altında çalışan ve ekserisi öğretmen 
okullarından yeni mezun bulundukları cihetle az maaşlı olan tek öğretmenli köy okulları öğ
retmenlerine 75 er liralık ek görev kadrosunun verilmesi, köy öğretmenliğini çekici bir hale ko
yacak onların, köye ve vazifeye bağlanmalarına ve böylece huzurla çalışmalarına hız verecektir. 
Ayrıca bu öğretmenlerin yıl süresi içinde okullarındaki görevleri başında daimî şekilde kal
maları sağlanmış ve bu suretle okul için ayrılan Uygulama bahçelerinin ve çeşitli tesislerin ko
runması da imkân dâhiline girmiş olacaktır. 

50 şer liralık 18 000 aded ek görev kadrosu da, okul müdür muavinlikleriyle, miktarları Ba
kanlığımızca tesbit edilecek muayyen sayıdaki okul müdürlerine ayrılacaktır. 

3 000 aded 100 er liralık ek görev kadroları ise, ilköğretim müdürlerine ve öğretmen sayısı 15 
ve daha fazla olan okullarla gündüzlü ve yatılı bölge okulları, sağırlar ve körler okulları mü
dürlerine verilecektir. 

Böylece, görülen hizmetlerle bu hizmetlerin karşılığı olarak verilecek ücretler arasında bir 
muadelet ve hakkaniyet temin edilmiş olacaktır. 

Teklif olunan Makam tazminatı Kadro Kanununun birkaç senelik ihtiyacı karşılamasını te
min maksadiyle istediğimiz 50 000 kadronun 22 000 adedi ilişik cetvelde gösterildiği şekilde, (L) 
cetveline alınmış olup önümüzdeki yılların ihtiyacı da bu suretle sağlanmış olacaktır. 

Yeni makam tazminatı kadrolarının, eski ek görev 'kadorlarına nazaran, bütçeye tahmil ede
ceği malî külfet ise, 15 342 000 liradan ibarettir, 

f S. Sayısı : 7 ) 
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5522 sayılı Kanunla alınan ek görev kadroları 222 sayılı Kanuna göre istenilen ek görev 

kadroları • . 
Yıllık tutarı Yıllık tutarı 

Aded Lira Aded Lira 

10 liralık 
20 » 
30 » 
40 » 

19 050 
3 000 
1 200 
1 000 

2 286 000 
720 000 
432 000 
480 000 

50 liralık 
75 » 
100 » 

9 000 
17 500 
1 500 

28 000 

5 400 000 
15 750 000 
1 800 000 

22 950 000 
Toplam 24 250 3 918 000 

İCMAL 
Lira 

22 950 000 Yeni ek görev kadroları tutarı. 
3 918 000 Eski ek görev kadroları tutarı. 

19 032 000 
3 690 000 Yeni açılacak okullar, aneak Ekim ayı içinde öğretime başlıyacaklârmdan ve bu 

okullara ait tâyinler de yine bu av içinde yapılacağından tasarruf edilecek olan 8 
aylık tahsisat tutarı. 

15 342 000 Bütçeye tahmil edilen malî külfet. 

[1] SAYILI CETVEL 

Lira Aded 

50 
75 
100 

18 000 
29 000 
3 000 

50 000 

[2] SAYILI CETVEL (L) 

Lira Aded 

50 
75 
100 

9 000 
11 500 
1 500 

22 000 

( S. Sayısı : 7) 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. G. 
Temsilcilei' Meclisi % 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. 1/22 7.2. 1961 

Karar No. 4 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

1 . 2 . 1961 tarihinde komisyonumuza havale olunan «Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadro 
lariyle merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele makam tazminatı kadroları konulması hakkında 
kanun tasarısı» ilgili Bakanlıklar temsilcileri hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 88 nci maddesi gereğince, ilköğretim müdürle
riyle, ilkokul müdürleri ve müdür yardımcılarına ve tek öğretmenli okulların öğretmenlerine 
idari hizmetlerine karşılık, öğretmenlik aylığından başka ayda 50 liradan 100 liraya kadar ma
kam tazminatı verilmesi gerekmektedir. Bu hükmün tatbiki amaciyle hazırlanan tasarı esas itiba
riyle komisyonumuzca da yerinde ve uygun mütalâa olunmuştur. 

Ancak, gerekçedeki izahat ve Millî ^ Eğitim Bakanlığı temsilcisinin yaptığı açıklamaya göre, 
eskiden 10 lira ve 40 lira olan ek görev kadroları 24 250 aded olup bu tasarıya göre 50, 75 ve 
100 liralık olmak üzere 50 000 kadro istenmektedir. 

Komisyonumuz esas itibariyle sözü geçen miktarı muhafaza etmekle beraber Hükümetin tesbit 
ettiği 18 000 elli, 29 000 yetmiş beş ve 3 000 aded 100 liralık kadroların dağılışı itibariyle ihti
yacı karşılamıyacağı kanaatine varmıştır. Şöyle ki, 222 sayılı Kanunun 88 nci maddeninin tesbit 
ettiği esaslar ve alınan bilgiye göre tek öğretmenli köy okulları öğretmenlerine, idari hizmet
lerine karşılık ayda ancak 75 liralık ek makam tazminatı ödenebilecektir. 

Toplumun temeli köy ve köylüdür. Milletçe kalkınmamızın her şeyden evvel köylü vatandaşların . 
yetiştirilmesine bağlı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu işi çok kere tek başına üzerine alan köy okullarında 
vazife gören öğretmenlerden bilhassa tek öğretmenli okullarda çalışan öğretmenlerin bu bakımdan gö
revleri çok ağırdır. Bu ana kadar birçok defa 80 -120 mevcutlu bir okulun beş sınıfını okutmakta, 
ayrıca ilkokul müdürlerine verilen görevleri de yapmaktadırlar. Bundan Ibaşka aynı derecede önemli 
olarak, okul dışında köylünün resmî ve hususi birçok işlerinde ve çeşitli halk eğitimi hizmetlerinde 
görev almakta ve türlüm mahrumiyetler içinde feragatle vazifelerini yapmaya çalışmaktadırlar. Bu du
rumlar karşısında, komisyonumuz 222 sayılı Kanunun verdiği salâhiyetlere dayanarak, tek öğretmen
li köy okulu öğretmenlerinin makam tazminatlarının âzami miktarı olan 100 (yüz) lira üzerinden 
tediyesini hizmetin ağırlığıma daha uygun bulmuştur. 

Bu suretle kanun, teklifindeki (1) sayılı cetvel 28 000 yüzlük, 7 000 yetmiş beşlik ve 15 000 aded 
de 50 liralık olarak değiştirilmiştir. • -

Buna göre, (2) sayılı cetvel de değiştirilmiş 8 000 aded 50 life, 4 000 aded 75 life, 10 000 aded 
de yüzlük kadro (L) cetvelinde bırakılmıştır. 

Bu suretle cetvellerde yapılan değişikliklerle 1961 bütçesine tahmil edilen ek külfet 5,5 milyon li
radır. 

Millî Eğitim alanında ve özel olarak ilk öğretim ve halk eğitiminde girişilen geniş hamleler içe
risinde en ağır yükü omuzlarına almış olan bu fedakâr arkadaşların yukarıda belirtilen hizmetleri 
karşılığıınıda bunun büyük bir yekûn teşkil etmediği kanaatindeyiz. 

Bu değişikliklerle beraber kanun teklifinin birinci maddesi aynen kabul edilmiştir.. 
2 nci maddede ise, 4178 sayılı Kanunla bütün maaş ve-ücretlere teşmil edilen % 15*- 25 oranın

daki zamdan makam tazminatları istisna edilmek istenmektedir ki, esasen çok dar ölçüler içinde tutu
lan makam ödeneklerini daha da azaltacağı cihetle yersiz görülerek tamamen tasarıdan çıkarılmış
tır. 

(S. Sayısı :-7) 



- 5 -
Geçici madde aynen kabul edilmiştir. 
3 ncü madde ikinci madde olarak kabul edilmiştir. 
4 n<îü madde de üçüncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen temsilci üye

den mürekkep Karma Komisyona gönderilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Dursunoğlu Cevat Tardu Reşat özdü îlhan " Aktepe Münir 

Çağlar Behçet Kemal 
İmzada bulunamadı 

Engin Lûtfi inan M. Eauf 
imzada Ibulunamadı 

Kaflı Kadircan 

Kalüstyan Hermine Köprülü Orhan Soysal Emin 
İmzada bulunamadı 

Tuncel Bedrettin 

Maliye ve Bütçe Karma Komisyonu rapora 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 

Maliye ve Bütçe 
Karma Komisyonu 

Esas No. 1/22 
Karar No. 15 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

15.2.1961 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunun 28 .1 .1961 tarihli Kararı ge
reğince Kurucu Meclis Başkanlığına sunulan «Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı JKanuna bağlı (2) sayılı cetvele makam tazminatı kadroları konulması hakkındaki 
kanun tasarısı» Millî Eğitim Komisyonunun raporu ile birlikte komisyonumuza gelmiş, Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanlarının ve Bakanlık mümessillerinin huzuru ile müzakere edilmiştir 

Tasarı ile istihdaf edilen gaye 5522 ve 6234 sayılı kanunlarla tesbit edilmiş olan, 

40 
30 
20 
10 

Liralık 
» 
» 
» 

1 000 
1 200 
3 000 

19 050 

Aded 
s> 
» 
» ki 

Ceman 24 250 Aded 

İlkokul öğretmenlerine ait makam tahsisatı kadrosunun : 

Aded 50 
75 

100 

Liralık 
» 
» 

Ceman 

18 000 
29 000 
3 000 

50 000 

ki 

Aded 
Şeklinde değiştirilmesidir. 

( S. Sayısı : 7 ) 
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Tasarı için 1961 yılında lüzumlu bulunan 15 432 000 lira tahsisat bütçede derpiş olunmuştur. 

Millî Eğitim Komisyonu, tek öğretmenli köy okullarındaki öğretmenlere düşen ağır vazife mu
vacehesinde 100 liralık kadroları tercihan bu öğretmenlere tahsisini uygun mütalâa etmiş ve bunu 
teminen de Hükümet tasarısındaki miktarları aşağıdaki şekilde değiştirmiştir : 

50 liralık 15 000 Aded 
75 » 7 000 » 

100 » 28 000 » 

Yekûn 50 000 

Komisyonumuz prensip itibariyle Millî Eğitim Komisyonunun görüşüne iştirak ederek tek öğ-
retmenli okullardaki bütün öğretmenlere 100 liralık maikam tazminatı verilmesini uygun görmüş
tür. 

Ancak, Millî Eğitim Komisyonunun teklifi 1961 bütçesine 5 500 000 liralık yeni bir külfet 
tahmil eylediği Maliye ve Millî Eğitim Bakanlarının yaptıkları açıklamalarla da bütçe imkânları
nın bu sene buna müsaidolmadığı anlaşıldığından bu prensibin kabulü ile beraber tatbikatının 
1961 ve mütaakıp yıl bütçelerinin imkânlarına bırakılmasının muvafık olacağı neticesine varıl
mıştır. 

Diğer taraftan komisyonumuzda alman izahata nazaran 100 liralık kadro ihtiyacının önümüzde
ki yıl da dâhil olmak üzere 19 500 aded civarında olacağı tesbit edilmiş olduğundan kadroların 
da buna göre düzenlenmesi gerekmiştir. 

Diğer taraftan işbu tasarı ile makam tazminatları yüksek miktarlar üzerinde yeniden ayar
lanmış olduğu cihetle evvelce mevcut ek görev tazminatları kadrolarının da yürürlükten kaldı
rılması icalbetmiştir. 

Bu sebeplerle tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller ile tasarının birinci maddesinde ge
rekli değişiklikler yapılmış, diğer maddeler Hükümetin ve Millî Eğitim Komisyonunun teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir.. 

Madde 1. — 222 sayılı İlköğretim ve eğitim Kanununun 88 nci maddesine göre ilköğretim 
müdürleriyle ilkokul müdürleri, ve müdür yardımcılarına ve tek öğre'tmenli okulların öğretmen
lerine idari hizmetlerine karşılık aylıklarından başka verilecek ilişik (1) sayılı cetvelde göste
rilen makam tazminatı kadroları 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele konulmuş- ve 5166 
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele 5522 ve 6234 sayılı kanunlarla konulmuş bulunan ek gö
rev tazminatı kadroları kaldırılmıştır. 

1 sagnlı cetvel 
(Makam tazminatı kadroları) 

Lira Aded 

50 
75 

100 

. 50 000 

(& Sipsi : 7 ) 

15 000 
15 500 
19 500 
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2 sayılı 

— 

cetvel 

(Makam tazminatı kadroları) 

Lira 

50 
75 

100 

Aded 

2 000 
2 000 

17 000 

21 000 

Temsilciler Meclisinin tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Adatan Şevket 

Üye' 
'Arkan Ferhan 

Üye 
Feyzioğlu Bedî 

Başkanvekili 
Gürün Muhittin 

Üye 
Başer Adnan 

Üye 
Isıtan Rıza 

Sözcü 
Ergin Sait Naci 

Üye 
Beşe Hakkı Kâmil 

Üye 
Melen Ferid 

Üye 
Toközlü Âdil 

Kâtip 
Ogat îhsan 

Üye 
Cengiz Hızır 

Üye 
Pirinççioğlu Vefik 

« (S. S*?mı7) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
kadrolariyle merkez kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele 
makam tazminatı kadrolan ko

nulması hakkında kanun 
tasansı 

MADDE 1. — 5.1.1961 tarihli 
ve 222 numaralı ilköğretim ve 
Eğitim Kanununun 88 nci mad
desine göre, ilköğretim müdürle
riyle ilkokul müdürleri, müdür 
yardımcılarına ve tek öğretmenli 
okulların öğretmenlerine idari 
hizmetlerine karşılık aylıkların
dan başka verilecek ve ilişik 
(1) sayılı cetvelde gösterilen 

makam tazminatı kadroları 4926 
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvele konulmuştur. 

MADDE 2. — Birinci madde 
gereğince verilecek tazminat 
hakkında 4178 sayılı Kânunun 
birinci maddesi hükmü uygu
lanmaz. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nuna ilişik (2) sayılı cetvelde' 
gösterilen makam tazminatı 
kadroları 1961 malî yılı içinde 
kullanılmaz. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 
Mart-1961 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

28 . 1 . 19(61 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
C. Gürsel 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYO

NUNUN DE&İŞTİRİŞÎ 

'Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
kadroları ile merkez kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik^ya-
pılmasma dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı- (2) sayılı cet
vele makam tazminatı kadro
ları konulması hakkında Kanun 

MADDE 1. <— Hükümetin 
1 nci tmaddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Hükü
metin geçici maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
3 ncü maddesi 2 nci madde ola
rak ayııen# kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
4 ncü maddesi 3 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

(S ;Say i s ı : 7 ) 

MALİYE VE BÜTÇE KARMA 
, KOMİSYONU DEĞİŞTİIİİŞİ 

I Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
i kadroları ile merkez kuruluş 
i ve görevleri hakkındaki 2287 

sayılı Kanunda değişiklik ya 
! pumasına dair olan 4926 sayılı 
I Kanuna bağlı (2) sayılı cet

vele makam tazminatı kadro-
lan konulması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 222 sayılı Ilk-
örğetim ve Eğitim Kanununun 
88 nci maddesine göre ilköğre
tim müdürleriyle ilkokul mü
dürleri ve müdür yardımcıları
na ve tek öğretmenli okulların 
öğretmenlerine idari hizmetleri
ne karşılık aylıklarından başka 
verilecek ilişik (1) sayılı cet-

• velde gösterilen makam tazmina
tı kadroları 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvele konul
muş ve 5166 sayılı Kanuna bağ
lı (2) sayılı cetvele 5522 ve 
6234 sayılı kanunlarla konul
muş bulunan ek görev tazminatı 
kadroları kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarı
nın geçici maddesi (cetvel de
ğiştirilerek) aynen kabul edil
miştir. 

.MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 



Hû. 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

İçişleri Bakanı 
M. t. Kmloğlu 
Dışişleri Bakanı 

Selim Sarper 
Maliye Bakanı 

E. Kurdaş 
Millî Eğitim Bakanı 

T. Feyzioğlu 
Bayındırlık Bakanı 

İV. Gökdoğan 
Ticaret Bakanı 

M. Baydur 
Sa. ve So. Y. Bakanı. 

R. Üner 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Aşkın 
Tarım Bakanı 

ö. Tosun 
Ulaştırma Bakanı 
Orhan Mersinli 
Çalışma Bakanı 
A. Tahtaküıç 

Sanayi Bakanı 
§. Kocaiopçu 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
C. Baban 

İmar ve tskân Bakanı 
F. Yavuz 
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Hükümetin teklifine bağh mtvelhr 

X SAYILI CETVEL 

(Makam tazminatı kadroları) 
' &ira Aded 

50 
75 

100 

50 000 

2 SAYILI CETVEL 

(Makam tazminatı kadroları) 
Lira ' Aded 

50 9 000 
75 11 500 

100 1 500 

22 000 

MiM Eğitim Komisyonunun değiştirisine bağh 
cetveller 

î SAYILI CETVEL 

(Makam tazminatı kadroları) 
Lira Âded 

50 15 000 
75 7 000 

100 28r000 

50 000 

2 SAYILI CETVEL 

(Makam tazminatı kadroları) 
Lira Aded 

50 8 000 
75 4 000 

100 10 000 

22 000 

18 000 
29 000 
3 000 

(S. Sayısı : 7 ) 
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Midiye ve Bütçe Karına Komisyonunun, 

deği§tirişim bağh cetveUnr 

t SAYILI CETVEL 

(Makam tazminatı kadroları) 
Lira Aded 

50 15 000 
75 15 500 

100 19 500 

50 000 

2 SAYILI CETVEL 

(Makam tazminatı kadroları) 

Lira Aded 

50 2 000 
75 2 000 

100 17 000 

21 000 

» • * « « 

( S. Sayîr t 7 > 





Temsilciler Meclisi S. S A Y I S i 8 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı ( A / l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma 

Komisyon raporu (1 /35 ) 

T. a 
Başbakanlık 7.2. 1961 

Kanunlar ve kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1418/404 
Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 3 . 2 . 1961 tari
hinde kararlaştırılan «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle 
birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsei 

GEREKÇE 

1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 19G0 malî yıl bütçesinin 307 nci (Harcırahlar) fas
lının 10 ncu (Daimî vazife harcırahı) maddesine konulan 2 000 ve maddeler arası aktarma yo-
liyle temin olunan 5 000 liralık tahsisat. tamamen sarf edilmiş bulunduğundan tesislere ait iş. yer
lerindeki personelin diğer iş yerlerine nakillerini sağlamak için yıl sonuna kadar daha 3 000 
liraya "ihtiyaç bulunmaktadır. 

2. 308 nci (4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları) fasimin 
12 nci (Vilâyetler) maddesine konulmuş bulunan 3 500 liralık tahsisat tamamen sarf edilmiş 
olduğundan bu maddeye, malî yıl sonuna kadar vukubulacak masrafları karşılamak üzere 9 100 
liralık, tahsisat ilâvesi zaruri görülmüş ve 476 nci (Kurs masrafları) faslına konulan tahsisattan 
malî yıl sonuna kadar 9 100 lirayı karşılayacak miktarda tasarruf sağlanacağı' tahmin edilmek
te olduğundan 308 nci faslın 12 nci (Vilâyetler) maddesine aktarılacak 9 100 lira mezkûr 476 
nci fasıldan sağlanacak tasarrufla karşılanacaktır. 

3. 786 nci (6200 sayılı Kanunun şümulüne giren işler) faslının 40 nci (İstikşaf, etüd, proje 
ve aplikasyon masrafları) maddesinde mevcut tahsisattan yıl sonuna kadar sarf edilemiyeeeği 
anlaşılan 180 000 liranın tenzili ile 30 000 lirasının 307 nci faslın 10 ncu (Daimî vazife harcı
rahı) maddesine 150 000 lirasının da 788 nci (Teknik hizmetler muvakkat vazife harcırahı) fas
lına konulan tahsisat bakiyesinin yıl sonuna kadar ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından 
bu tertibe ilâvesi, zaruri görülmüştür. 
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4. Demirköprü ve Kemer barajları inşaat mütaahhidi E M C - Rar Şirketinin, DSİ Genel 

Müdürlüğünün kefaleti altında bulunan Kurum ve Gelir vergilerinin, bu husustaki ihtilâfın 
idare lehine intacı muhtemel görülerek, ödenmesi derpiş edilmemişti. Danıştayca ahiren itti
haz edilen kararlar gereğince takriben 5,5 milyon liralık vergi borcunun tediyesi kesinleşmiş 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, muhtelif sebeplerle yapım mevzularında 2,5 milyon lira tutarında fazla 14 ya
pıldığından bu işlerin bedellerinin de yılı içinde ödenmesi icabetmektedir. 

Bu itibarla, idarenin geçen yıldan devreden nakdiyle karşılanmak suretiyle 786 ncı faslın 
11 nci yapım ve esaslı onrım maddesine 8 •milyon liralık tahsisat ilâvesine lüzum görülmüş ve bu 
maksatlarla işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Maliye ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. C. 

Temsilciler Meclisi 
Esas No. 1/35 18 . 2 . 1961 
Karar No. 18 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına ••* 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Kurucu Meclis 
Başkanlığına arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 7 . 2 . 1961 tarih ve 71-1418/404 sayılı tezkere
siyle gönderilen kanun tasarısı Maliye Komisyonu ile Bütçe Komisyonuna seçilen temsilci üye
lerden müteşekkil Karma Komisyonunda tetkik ve müzakere edildi: 

Kanun tasarısı gerekçesinde belirtildiği üzere 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ilgili tertipleri arasında 189 100 liralık aktarma yapılmasına ve (A/2) işaretli 
cetvelin 786 ncı faslmm 11 nci (yapım ve esaslı onarım masrafları) maddesine 8 000 000 lira 
ek ödenek verilmesine ve bu. ek ödeneğin ^karşılığını teşkil etmek üzere de Bütçe Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelde (geçen ve eski yıllardan devreden nakit) namiyle açılacak bir fasıla 
8 000 000 liralık gelir konulmasına taallûk etmektedir. 

Tasarıdaki aktarına ve ödenek tekliflerinin gerekçeleri komisyonumuzca incelenerek buna 
dair olan 1 nci ve 2 nci maddeler, cetveli ile birlikte ve Hükümet tasarısında olduğu üzere aynen 
kabul edilmiştir. 

Ancak tasarının 3 ncü maddesi üzerinde yapılan incelemede, 1959 malî yılı sonunda, idarenin 
kasasında ve bankalardaki hesaplarında, 1960 yılma devri gereken her hangi bir nakit mevcudu 
bulunmadığı, buna mukabil idarenin, 1959 Bütçe yılma ait Hazine yardımlarından, senesi içinde 
ödenmemiş 14 milyon lira civarında bir alacağı kaldığı, 1960 yılı girdikten sonra bu miktarın Hazi
nece Su işleri İdaresine ödendiği ve tasarının 3 ncü maddesi ile teklif olunan karşılık gelir kaydının 
bu alacak tahsilâtına dayandığı anlaşılmi'ş, ve mezkûr meblâğın izah edilen şu durumuna göre 1959 
yılından 1960 yılıma devredilen bir nakit mevcudu olmayıp geçen yıla art ye senesi içinde ödenmemiş 
Hazine yardımımın 1960 yılında tafsilinden ibaret ibulunduğu neticesine varılmış olmakla işbu 
8 000 000 liralık gelirin, esas itibariyle taallûk ettiği 1960 bütçesine bağlı (B) işaretli cetvelin 8 nci 
(Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar) bölümünün sonunda yeniden açılacak 3 ncü (Yatırımlar 
için geçen yıldan devrolunan) maddesine konulması uygun görülerek 3 ncü madde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 3. —Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1960 yılı bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli oetve-

( S . Sayısı: 8 ) 
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Ün 8 nci (Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar) faslının sonunda yeniden açılan 3 ncü (Yatnrım-
lar için geçen yıldan devrölunan) maddesine 8 000 000 lira konulmuştur. 

Temsilciler Meclisinin tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Adaları Şevket 

Üye 
Arkan Ferhan 

Üye , 
Feyzioğlu Bedî 

. - , • . . - • . • , 

Başkanvekili 
Gürün Muhittin 

Üye 
Baser Adnan 

Üye . 
Isıtan Rıza 

Sözcü 
Ergin Sait Na<ci 

Üye 
Beşe Hakkı Kâmil 

Üye 
Melen Ferıd 

Üye 
Toközlü Âdü 

Kâtip 
Ogai îhsan 

Üye 
Cengiz Hızır 

Üye 
Pirinçcioğlu Vefik 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1960 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde gös
terilen tertipleri arasında 189 100 liralık ak
tarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin 786 nci (6200 sayılı Kanunun 
şümulüne giren işler) faslının 11 nci (Yapım ve 
esaslı onarım masrafları) maddesine 8 000 000 
lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin sonunda (Geçen ve eski yıllar
dan devreden nalkit) adiyle yeniden açılan 9 
ncu fasla 8 000 000 lira konulmuştur. 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

3 . 2 . 1961 
Devlet Başkanı ve 

Başbakan Devlet Bakanı 
Org. C. Gürsel H. Mumcuoğlu 

MALİYE VE BÜTÇE KARMA KOMİSYONU
NUN DE&İŞ'TİRİŞİ 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1960 yılı büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı 

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

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 8 nci (Devlet, bütçesinden yapılacak yar
dımlar) faslının sonunda yeniden açılan 3 neü 
(yatırımlar için geçen yıldan devrölunan) mad
desine 8 000 000 lira konulmuştur. 

MADDE 4. Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 8 ) 



Hü. 

Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarp er 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakam 
F. Askın 

Ulaştırma Bakanı 
ve îmar ve iskân B. V. 

0. Mersinli 
Sanayi Bakanı Ba 
§. Kocatopçu 

Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

içişleri Bakanı 
M. î. Kızıloğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş j 
Bayındırlık Bakanı ı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve SQ. Y. Bakanı 

R. Üner 
Tanın Bakanı 

0. Tosun 
Çalışına Bakanı 

A. Tahtakılıç 

- Ya. ve Turizm Bakanı 
C. Baban 

îmar ve iskân Bakanı 

• • . • * , . s ! . . 

B. M. 

* 

-

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

CETVEL 

Tahsisatın nev'i 
Zam 
Lira 

Tenzil 
Lira 

(A/l) 
307 Harcırahlar '*!. 

10 Daimî vazife harcırahı 30 000 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 

harcırahları 
12 Vilâyetler tedavi masrafları . 9 100 

476 Kurs .masrafları 
(A/2) 

s 786 6200 sayılı Kanun şümulüne giren işler 
40 istikşaf, etüd, proje ve aplikasyon masrafları 

788 Teknik hizmetler muvakkat vazife harcırahı 150 000 

9 100 

180 000 

Yekûn 189 100 189 100 

Maliye • Bütçe Karma Komisyonu değiştiricine bağh cetvel 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

(S . Sayım : 8 ) 



Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : \3 

Emekli, Dul ve Yetim aylıklarına zam yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 

Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma 
Komisyon raporu (1 /32 ) 

. T. C. 
Başbakanlık 3.2.İ961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 71-1417/376 > . 

Kurucu Meclîs Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 3.2.1961 tarihinde 
kararlaştırılan «Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında kanun tasarısı^ gerekçesiy
le birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Çeşitli, teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarına zam ya
pılması hakkındaki kanun tasarısına muvazi olarak 1.3.1961 tarihinden evvel bağlanmış olan bilûmum 
emekli, dul ve yetim maaşlariyle vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklara da bir zam yapılması ve 
bu suretle bu aylıkları alan sabit gelirli vatandaşların da imkânlarımızın müsaadesi nispetinde kıs
men terfihi cihetine gidilmesi uygun görülmüştür. 

Zammın tesbitinde ahiren Gelir Vergisi Kanunu ile emekli, dul ve yetim aylıklarının vergiden muaf 
tutulması hususu da nazarı dikkate alınarak zam nispeti seyyanen % 25 olarak tâyin olunmuştur. 

Tasarının birinci maddesi ile; bu kanunun yürürlüğe gireceği 1.3.1961 tarihine kadar bağlanmış 
olan bilûmum emekli, (âdi, vazife malûlü aylıkları dâhil, harb malûllüğü zammı hariç) dul ve yetim 
maaşlariyle vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklara ve 7286 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
göre zam gören 3 malûlün aylıklarına bu zammın tatbiki derpiş olunmuş ve bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra bağlanacak vazife malûlü, er aylıkları ile, bunların dul ve yetimlerine bağlana
cak aylıKlarm £a aynı suretle zamma tâbi tutulacakları açıklanmıştır. 

Tasarının geçici birinci maddesiyle; bütçe imkânlarının müsaadesi nazara alınarak seyyanen ve
rilmesi esas itibariyle uygun görülen % 25 nispetindeki zammın 1961 malî yılının 3 ayında, % 10 ve 
ikinci 3 ayında % 20 nispetinde tatbiki derpiş olunmuştur. 

1.9.1961 tarihinden sonra 1 nci madde şümulüne giren aylıklar % 25 zamlı olarak ödenecektir. 
Tasarının geçici 2 nci maddesi: 1,3.1961 tarihinden sonra zamlı maaş veya ücret tutarları üzerin

den bağlanacak olan emekli, dul ve yetim aylıklarının da % 25 zamma tâbi tutulacağını tâyin et
mektedir. Bu suretle, 1.3.1961 tarihinden sonra % 20 zamlı maaş ve ücret tutarları üzerinden bağla
nacak emekli, dul ve yetim aylıkları da % 25 zam tatbik edilmiş olan »emekli, dul ve yetim aylıklan 
seviyesine çıkarılması temin edilmektedir. 
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Tasarının geçici 3 ncü maddesi: 42 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre emekliye ayrılacak su

bay ve askerî memurların emekli ikramiyelerinin evvelce aynı hükme istinaden emekliye ayrılmış em
saline verilen miktarda olmasını sağlamak üzere hazırlanmıştır. Bu hükümle, evvelce verilmiş olan 
emekli ikramiyeleriyle bundan sonra verilecek emekli ikramiyeleri arasında miktar bakımından bir 
fark olmıyacaktır. 

Tasarının 2 nci ve 3 ncü maddeleri yürürlük ve icra maddeleridir. 

Maliye ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. C. 

Temsilciler Meclisi 20 . 2 . 1961 
Maliye ve Bütçe 

Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/32 
Karar No. : 19 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunun 3 . 2 . 1961 tarihli ve 71-1417/376 
sayılı karariyle Kurucu Meclise arzı uygun görülen «Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam ya
pılması hakkındaki kanun tasarısı» Maliye Bakanı ile alâkalı Bakanların huzurunda müzakere 
edilmiştir. 

Hükümet gerekçesinde bildirilen sebepler ve Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalar 
muvacehesinde tasarı aşağıda'ki değişikliklerle, kıbul edilmiştir. 

1. Birinci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bağlanmış bilûmum emekli (âdi ve 

vazife malûllüğü aylıkları dâhil, Iharb malûllüğü zamları hariç) dul ve yetim aylıkları ile vatani 
hizmet tertibinden ödenen aylıklara ve 7236 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre zam gören ay
lıklara % 35 nispetinde zam yapılmıştır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra erlere veya bunların dul ve yetimlerine bağla
nacak vazife malûllüğü aylıklarına da % 35 nispetinde zam uygulanır. 

2. Geçici birinci madde şu şekilde tadil olunmuştur. 
Geçici madde 1. — 1 nci madde gereğince yapılacak zamlar 1961 malî yılında % 20 nispetinde 

uygulanır. 
3. Geçici ikinci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Geçici madde 2. — 1 .3 .1961 - 3 1 . 1 . 1962 tarihleri arasında bağlanacak birinci madde şü

mulüne giren aylıklar, 1 .3.1962 tarihinden itibaren % 35 zamlı aylıklara göre hesaplanacak-mik
tarlara yükseltilir. 

3. Tasarının geçici 3 ncü maddesi ile 2 nci ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Malî yıl basma yetiştirilmesi zarureti karşısında tasarının ivedilik ve öncelikle müzakere

sinin Temsilciler Meclisinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Adalan Şevket Gürün Muhittin Ergin Sait Naci Ogat îhsân 

Üye Üye ' Üye Üye 
Arkan Ferhan Aydın Cevdet Beşe Hakla Kâmil Cengiz Hızır 

Üye Üye Üye Üye 
Eğin Şer af ettin Yaşar Feyzioğlu Bedî Isıtan Rıza Pirinçcioğlu Vefik 

. Üye 
Toközlü Âdil 

( S. Sayısı : 9 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar bağlanmış bilûmum emekli (Âdi 
ve vazife malûllüğü aylıkları dâhil, harb ma
lûllüğü zamları hariç) dul ve yetim aylıkları ile 
vatani hizmet tertibinden ödenen aylıklara ve 
7236 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre zam 
gören aylıklara % 25 nispetinde zam yapılmış
tır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten son
ra erlere veya bunların dul ve yetimlerine bağ
lanacak vazife malûllüğü aylıklarına da % 35 
nispetinde zam uygulanır. 

GEÇlCÎ MADDE 1. — 1 nci madde gere
ğince yapılacak zamlar, 1961 yılının Mart, Ni
san, Mayıs aylıkları için % 10, Haziran, Tem
muz ve Ağustos aylıkları için % 20 nispetleri 
üzerinden uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — i . 3 . 1961 tarihi 
ile 31 . 1 . 1962 tarihleri arasında % 20 zamlı 
memur aylıklarına göre bağlanmış olan emekli, 
dul ve yetim aylıkları 1 . 2 . 1962 tarihinden 
itibaren % 25 zamlı aylıklara göre yükseltilir. 

GEÇÎCÎ MJADDE 3. — 2 '. 8 . 1960 tarihli 
ve 42 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi 
gereğince verilecek olan emekli ikramiyeleri 
28 . 2 . 1959 tarihli ve 7244 sayılı Kanunda ya
zılı aylık tutarları üzerinden hesabolunur. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . 3 . 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

3 . 2 . 1961 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 

E. Tüzemen 

içişleri Bakanı 
M. t. Kızıloğlu 

Maliye Bakanı 
K. Kurdas 

MALÎYE VE BÜTÇE KARMA KOMİSYONU 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması1. 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar bağlanmış bilûmum emeldi (Âdi 
ve vazife malûllüğü aylıkları dâhil, harb malûl
lüğü zamları hariç) dul ve yetim aylıkları ile 
vatani hizmet tertibinden ödenen aylıklara ve 
7236 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre zam 
gören aylıklara % 35 nispetinde zam yapılmış
tır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
erlere veya bunların dul ve yetimlerine bağlana
cak vazife malûllüğü aylıklarına da % 35 nispe
tinde zam uygulanır. 

GEÇlCÎ MADDE 1. — 1 nci madde gereğin
ce yapılacak zamlar 1961 malî yılında % 20 nis
petinde uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1 . 3 . 1961 - 31.1.1962 
tarihleri arasında bağlanacak birinci madde şü
mulüne giren aylıklar, 

1 . 3 . 1962 tarihinden itibaren % 35 zamlı 
aylıklara göre hesaplanacak miktarlara yükselti
lir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının S ncü ge
çici maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasannın 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Say^ı : 9 ) 
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Hü. 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Feyzioğlu 
Ticaret Bakanı Sa 

M. Baydur 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Aşkın 
Ulaştırma Bakanı ve 
îmar ve iskân B. V. 

O. Mersinli 
Sanayi Balkanı Ba. 
Ş. Kocatopçu 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

ve So. Y. Bakanı 
R. Üner. 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
A. Tahtakıhç 

Ya. ve Turz. Balkanı 
C. Baban 

îmar ve I^kân Bakanı 

» e « 

( S. Sayısı: 9 ) 



Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : | Q 

Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut 
aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesine dair kanun tasarısı ye Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 

Karma Komisyonu raporu (1 /34 ) 

T. C. 
Başbakanlık 3.2. 1961 

- Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1419/Z75 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 3 . 2 . 1961 tari
hinde kararlaştırılan «Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunul
muştu?. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Devlet memurlariyle bankalar ve Devlet müesseseleri (memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 1939 tarihli ve 3656, 3659 sayılı ikanunlar, isimleri tevhit ve teadül kanunları olduğu 
halde, zamanla değişen ihtiyaçlara cevap verecek ve bu suretle teadülü temin edecek hükümleri 
ihtiva etmemektedir. 

Bu sebepledir ki, sözü edilen 'kanunların meriyete girdiği 1939 ve bunu takibeden yıldan iti
baren vu'kubulan olayların ve muhtelif âmillerin tesiriyle geçim endeksinde kaydedilen artışların 
sosyal bünyemizde icra ettiği tahribat, muhakkak ki, en büyük tesirini, değişen şartlara rağmen 
muayyen bir seviyeyi muhafazaya mecbur olan, memur zümresi üzerinde kendini göstermiştir. 

Her ne kadar bu devre zarfında memurların maişet zorluklarını ıkısmen giderecek birtakım 
tedbirlere tevessül olunmuş ise de r bütün bu tedbirlerin geçim imkânlarında tevlidettiği nispî fe
rahlık, fiyatların devamlı yükselişi karşısında, çok kısa bir zamana inhisar edebilmiştir. 

1953 yılı nihayetine kadar devam eden bu durum, takibedilmiş olan enflâsyonist siyasetin te
siri ile daha vahîm bir hal almış, fiyatların baş döndürücü bir süratle yükselmesine mukabil Dev
letçe aylıklara ilâveten beş maaş nispetinde verilen tahsisat tesirsiz kalmıştır. 

Hayat pahalılığının, sabit gelirli kimseler üzerine en ağır şekilde çökmeye başladığı yıllardan 
itibaren, 3659 sayılı Kanun hükümlerine tâbi olan bankalar ve Devlet müesseseleri, baremin tesbit 
ettiği umumi nizam dışında çıkarak, mensuplarının maddi durumlarını ıslaha tevessül etmişler-
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dir. Bu suretle mezkûr teşekkül ve müesseseler, memurlarının hemen hemen tamamına yalsın bir 
kısmını, kanunun vaz'ettiği takyidata tâbi olmıyan barem dışı müstahdem kadrolarına geçirerek, 
'kendilerine en yüksek ücretlerin verilmesini sağlamışlardır. 

Bu şekilde bankalar ve İktisadi Devlet Teşekkülleri mensuplarına, barem dışı kadrolarda 
yüksek ücretlerin verilmesi, Devlet dairelerindeki memurların bu müessese ve teşekküllere akın
larını intacetmiş, bu halin tevlidettiği mahzurların önlenmesi maksadiyle Devlet dairelerince de 
birtakım yeni unvanlarla yüksek dereceli kadroların teşkilât 'kanunlarına ithali veya 3656 sayılı 
Kanunun vaz'ettiği takyidata tâbi olmıyan hizmetli kadroları meyanma, memur, şef, mütehassıs, 
teknisiyen giyi yüksek ücretli kadroların ilâvesi'cihetine gidilmiştir. 

Binnetice Devlet camiası içerisindeki personele ödenen ücret ve kanunlarla temin !edilen men
faatler; artık memurun gördüğü hizmetle, işin nev'i ile, yüklendiği mesuliyetle, tecrübe ve kıdem 
gibi hakiki değerlerle mütenasibolma'ktan ziyade, personelin mensubolduğu daire, kuruım, meslek 
ve zümreye göre azalır veya çoğalır bir hal almış, bu suretle ücret rejimimiz menfi işliyen gay-
riâdil bir duruma girmiştir. 

Ücret rejimimizdeki teadül esası böylece tahrîbedilmiş bir vaziyette iken 1 Mart 1959 tarihin
de yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanun; munzam hakların tevziini mer'i (hükümlere irca ve bun
ların miktarı üzerinde tahdidi hükümler vaz 'etmiş olmakla beraber, çeşitli teadül ve teşkilât fea-
nunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarını yüzde yüz artırmak suretiyle, üc
ret tevziindeki mâruz adaletsizliği de bu nispette artırmış bulunmaktadır. 

Nitekim 7244 sayılı Kanunun merçjyete girmesinden evvel 4 yıllık yüksek tahsil yapmış üç 
kişiden birinin Devlette maaşlı memuriyete girdiği için 225 lira ile, ikincisinin yine Devlette ve 
fakat bütçenin (D) cetveline dâhil barem dışı memur veya teknisiyen kadrosunda 625 lira ile, 
üçüncüsünün ise 3659 sayılı Kanıma tâbi 'banka veya müesseselerin birinde yine barem dışı kad
roda 750 ve hattâ 875 lira ile işe alındıkları; 7244 sayılı Kanunla maaş ve ücret tutarlarının yüz
de yüz artırılmış olması sebebiyle de aynı tahsili görmüş bu üç kişiden birinin ancak 450 lira ala
bilmesine mukabil diğerlerinin 1 250, 1 '500 ve hattâ 1 750 liraya 'kadar ücretlerinin yüksel
miş bulunduğu bir vakıadır. 

Ancak, 4 Ağustos 1958 tarihli istikrar programı gereğince ittihaz olunan kararların tatbi
katı olarak ayarlanan fiyatlar, 7244 sayılı Kanunla aylıkl'ara yapılan zamları, maaşlı Devlet 
memurları üzerinde tesirsiz bırakmıştır. Buna ilâveten 1959 yılında istikrar programının tatbi
katı bir tarafa bırakılarak tekrar enflâsyonist gidişe devam olunması maaşlı memurların sıkın
tılı durumlarını bir kat daha teşdidetmiştir. 

İktisadi gayesini muvazeneli bir gelişme olarak tesbit ve bu hususta muktazi tedbirleri ittihaz 
eden İnkılâp Hükümeti, hazırladığı muvazeneli bir bütçe içerisinde ve elde edebildiği imkân nis
petinde, ücret tevziinde yukarda belirtilen adaletsizliği göz önünde tutarak Devlet memurları
nın geçim sıkıntısını kısmen olsun gidermek üzere aylıklara muayyen bir nispette zam yapılma
sını kararlaştırmıştır. ^ 

Yapılması derpiş olunan zam nispetinin, işgal edilen kadro esası üzerinden değil, memurun 
Devlet sektöründe hizmet aldığı tarihten itibaren geçmiş uzun hizmet yılları ve edindikleri tecrü
be nispetinde hakkı müktesep olarak yükselebildikleri maaş veya ücret tutarı üzerinden, hizmetli 
grupunda da aynı şekilde emekli keseneğine esas emeklilik derecesi üzerinden tatbiki suretiyle, 
mesbuk hizmetleriyle mütenasibölarak tesbit olunacak miktarın, aldıkları maaş veya ücret tuta
rına ilâvesi gibi âdil bir esasın, zammın tevziine mesnet tutulması ihtiyar olunmuştur. 

Personel rejimimizi memleketin İktisadi, malî ve sosyal şartlarına ve hukuki esaslara uygun, bir 
şekilde düzenlemek ve bu düzeni idame ettirmek maksadiyle kurulmuş bulunan Devlet Personel 
Dairesinin, ilerde Devlet hizmetlilerinin kıymetlendirilmesi için tesbit edeceği muayyen kıstas ve ob
jektif esaslar ne olursa olsun, bunların arasında tecrübe ve kıdem gibi unsurlar da yer alacağına 
göre şimdiden aynı ölçüler dâhilinde yapılacak bir zammın sözü edilen dairenin hazırlryaeağı per
sonel rejimine intikali kolaylaştıracağı' tabiîdir; ' 
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Bu maksatlarla hazırlanmış bulunan tasarının birinci maddesinin A, B ve C fıkralariyle 7244 

sayılı Kanunun birinci maddesindeki cetvelde yazılı her dereceye ait maaş ve ücret tutarlariyle be
şinci maddesindeki cetvelde hizmetliler için yazılı ücretlere ve aynı kanunun 7, 8, 9 ve 10 ncu 
maddelerinde hizmetli durumunda çalışan doktorlar ile uzman çavuşlara ve jandarma temditli 
eratına, Devlet Tİ£#trosu ve Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası mensuplarına ait ücretlere evvel 
emirde % 35 nispetinde bir zam yapılması derpiş olunmaktadır. 

Müteakiben, aynı maddenin (a) fıkrasında; 
1. 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı istisnai mevkiler ile hususi kanunlarda aynı mad

deye istinaden tâyin yapılacağı zikredilen memuriyetlerde bulunanların, 
2. 3656 sayılı Kanunun 13 ncü ve 3659 sayılı Kanunun 9 ncu maddelerinde yazılı ihtisas mevki

lerinde çalışanların, 
3. 3659 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde yazılı memuriyetlerde görevlendirilmiş olanların, 
4. Çeşitli hükümlere istinaden müktesep maaş veya ücret tutarları ile kadro maaş ve ücret tu

tarı arasındaki farkı tazminat olarak alanların,' 
Ancak Barem Kanununun umumi hükümleri dairesinde müktesep hakları olan maaş ve ücret tu

tarlarının % 35 i nispetinde bu zamdan istifade edecekl-eri tasrih olunmaktadır. 
Bu maddenin (b) fıkrasında, 3656 sayılı Kanunun 19 ncu, 3659 sayılı Kanunun 10 ncu ve 4620 

sayılı Kanunun 7 nci maddelerinde yazılı hizmetliler ile Devlet Tiyatrosu ve Operası ve Riyaseti 
Cumhur Senfoni Orkestrası mensuplarının da ancak emekli keseneklerine esas emeklilik derecelerine 
ait tutarların % 35 i nispetinde bir zam görecekleri açıklanmıştır. 

7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde memurlara çeşitli hükümlere istinaden bir yılda yapılan 
munzam tediyelerin vasati aylık yekûnunun birinci derece tutarının % 60 mı geçmiyeceği hakkında 
mevcut hükmün mahfuz olduğu bu nispetin birinci derece için bu kanunla tesbit edilen yeni tutara 
tatbiki icaıbedeceği maddenin sonundaki bir fıkrada ifade olunmuştur. 

Ayrıca 7244 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince çeşitli kanunlarda mevcut maaş ve ücret tu
tarlarının muayyen bir yüzde nispeti üzerinden ödenen tazminat ve ücretlerin hesabında bu kanunun 
meriyetinden evvelki tutarların nısfının esas tutulacağı müstakil bir fıkra halinde hükme bağlanmış
tır. 

Tasarının geçici birinci maddesinde bu kanunla kabul edilen % 35 zammın 1961 malî yılının ba
şından itibaren derhal tatbik olunmıyarak ilk 11 aylık devre zarfında zamdan % 20 nispetinde 
faydalanılacağı tasrih olunmuştur. 

Tasarının geçici ikinci maddesinde^ kanunun meriyete gireceği tarihte işten el çektirilmiş, ba
kanlık emrine almmış veya kadrosunun ilgası dolayısiyle açıkta kalmış olanların istihkaklarının 
hesap şekli tesbit olunmuş geçici 3 ncü maddede ise bu kanun ile maaş ve ücret tutarlarında ya
pılan artırmalardan dolayı Emekli Sandığına artış farkı ve karşılıklarının ödenmiyeceği hükme 
bağlanmıştır. 

( S. Sayış; İö 3 
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Maliye ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 20 . 2 .1961 

Maliye ve Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No; 1/34 
Karar No: 17 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunun 3 . 2 . 1961 tarihli karar ile Kurucu Mec
lise arzı uygun görülen «Çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkımdaki 7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına ve hu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı» Maliye Bakanı ile alâkalı bakanların huzurunda mü
zakere edilmiştir. * 

Hükümet gerekçesinde bildirilen sebepler ve Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalar muva
cehesinde tasarı aşağıdaki değişikliklerle, kabul edilmiştir. 

1. Tasarının birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 
Madde 1. — 28 . 2 . 1959 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun : 
A) 1 nci maddesindeki cetvelde yazılı her dereceye ait maaş ve ücret tutarlarına; 
B) 5 nci maddesindeki cetvelde yazılı ücretlere; 
C) 7, 8, 9 ve 10 ncu maddelerinde (bahsi geçen ücretlere; % 35 nispetinde bir zam yapılmıştır. 
Ancak: 
a) İstisna ve ihtisas mevkiinde bulunanlarla 3659 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine istinaden. 

kadro ücretlerini alanlar ve çeşitli hükümlere istinaden müktesep maaş veya ücret tutarları ile kadro 
maaş veya ücret tutarı arasındaki farkı tazminat olarak almakta bulunanlar, Barem Kanununun 
umumi hükümleri dairesinde müktesep hakları olan maaş veya ücret tutarlarının; 

b) 3656 sayılı Kanunun 19, 3659 sayılı Kanunun 10 ve 4620 sayılı kanunların 7 nci maddeleri 
şümulüne' giren hizmetlilerle 7244 sayılı Kanunun 9 ve 10 ncu maddelerinde yazılı ücretleri alan 
Devlet Tiyatro ve Operası ve Eiyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası mensupları da ancak emekli kese
neklerine esas emeklilik derecelerine ait tutarların; % 35 i nispetinde bu zamdan faydalanırlar. 

Zam münhasıran esas maaş veya ücretlere uygulanır. Ek görev ve diğer namlarla verilen ilâve 
istihkaklar bu kanunun neşrinden evvelki tutarlar üzerinden hesaplanır. 

7244 sayılı Kanunun) 3 ncü maddesi hükmü bu kanunla tesbit edilen yeni tutarlara göre mahfuz
dur. 

4 ncü maddesi hükmü de bu kanundan evvelki tutarların nısfı üzerinden uygulanır. 
Yukarıdaki (a) fıkrası şümulüne girenlerden emeklilik derecesi müktesep (haklarının üstünde bu

lunanlar için zammın tatbikinde emeklilik derecesine ait tutarlar esas olarak alınır. 

2. Tasarıya aşağıdaki hükmün ikinci madıde olarak eklenmesi uygun görülmüştür. 
Madde 2. — Temsilciler Meclisi üyelerine, 159 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan ödenek ve 

yollukların hesabında bu kanundaki zamlar uygulanmaz. 
Ancak bunlardan, sözü geçen kanunun 6 nci maddesine göre emeklilik hakları devam edenlerin 

emekliliğe esas aylıkları, ilâve kesenek ye karşılıkları kurum tarafından ödenmek suretiyle asli vazi
felerine ait emekliye esas aylık derecelerinin ibu kanunla artırılmış olan miktarları üzerinden yürütü
lür.) 

Bu maddedeki (Kurum) terimi ile, Kurucu Meclis kasdedilmektedir. 

(S. Sayısı: 10) 
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3. Tasarının diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Malî yıl başına yetiştirilmesi zarureti karşısında tasarının ivedilik ve öncelikle müzakeresinin 

Temsilciler Meclisinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Kâtip 
Ogat İhsan 

Üye 
Eğin Ş. Yaşar 

Komisyon Başkanı 
Adatan Şevket 

Üye 
Arkan Ferhan 

Üye 
u zamların piyasada 

Başkan V. 
Gürün Muhittin 

Üye 
Muhalifim, söz hakkım 

mahfuzdur. 
Aydın Cevdet 

Üye 

Sözcü 
Ergin Sait Naci 

Üye 
Muhalifim 

Cengiz Hızır 

pahalılık yarat- Kök Enver Lüzumuna 
ması ihtimali bulunması, İktisadi Dev
let Teşekkülleri memurlarına tam uy
gulanmaması ve bilhassa yeni vergi 
kanunlarının yürürlüğe konulup neti
celerinin anlaşılmadığı bir devrede ge
tirilmiş olması dolayısiyle muhalifim. 

Isıtan Rıza 

Üye 
Muhalifim. 

Oğuz Ahmet 

Üye 
Lüzumuna inanmakla beraber bugünkü 
şartlar altında yapılacak bu şekilde bu 
zamlar dâvanın halledilmiyeceği kana

atinde olduğumdan muhalifim. 
Müezzinoğlu Ziya 

Üye 
Pirinçcioğlu Vefik 

Üye 
Toközlü Âdil 

( S. Sayısı : 10 ) 



HÜKÜMETİN TEKLlPÎ 

Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer ka
nunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının de
ğiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı hü

kümler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 28 . 2 . 1959 tarihli ve 7244 
sayılı Kanunun; 

A) 1 nci maddesindeki cetvelde yazılı her 
dereceye ait maaş ve ücret tutarlarına; 

B) 5 nci maddesindeki cetvelde yazılı üc
retlere ; 

C) 7, 8, 9 ve 10 ncu maddelerinde bahsi 
geqen ücretlere; 

% 35 nispetinde bir,zam yapılmıştır. 
Ancak: 
a) İstisna ve ihtisas mevkiinde bulunan

larla 3659 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine isti
naden kadro ücretlerini alanlar ve çeşitli hü
kümlere istinaden müktesep maaş veya ücret 
tutarları ile kadro maaş veya ücret tutarı 'ara
sındaki farkı tazminat olarak almakta bulu
nanlar, Barem Kanununun umumi hükümleri 
dairesinde müktesep hakları olan maaş veya üc
ret tutarlarının; 

b) 3656 sayılı Kanunun 19, 3659 sayılı Ka-
jıunun 10 ve 4620 sayılı kanunların 7 nci mad
deleri şümulüne giren (hizmetlilerle 7244 sayılı 
Kanunun 9 ve 10 ncu maddelerinde yazılı ücret
leri alan Devlet Tiyatro ve Operası ve Riyase-
ticumhur Senfoni Orkestrası mensupları da an
cak emekli keseneklerine esas emeklilik dere
celerine ait tutarların; 

% 35 i nispetinde bu zamdan faydalanırlar. 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hük

mü bu kanunla tesbit edilen yeni tutarlara gö
re mahfuzdur. 

4 ncü maddesi hükmü de bu kanundan ev
velki tutarların nısfı üzerinden uygulanır. 

6 — 
MALÎYE VE BÜTÇE KARMA KOMİSYONU 

DE&ÎŞTÎRİŞl 

Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer ka
nunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının de
ğiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı hüküm

ler eklenmesine dair kanun tasarısı * 

MADDE 1. — 28 . 2 . 1959 tarihli ve 7244 sa
yılı Kanunun: 

A) 1 nci maddesindeki cetvelde yazılı her 
dereceye ait maaş ve ücret tutarlarına; 

B) '5 nci maddesindeki cetvelde yazılı ücret
lere; 

C) 7, 8, 9 ve 10 ncu maddelerinde bahsi ge
çen ücretlere; 

% 35 nispetinde bir zam yapılmıştır. 
Ancak : 
a) İstisna ve ihtisas mevkiinde bulunanlarla 

3659 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine istinaden 
kadro ücretlerini alanlar ve çeşitli hükümlere is
tinaden müktesep maaş veya ücret tutarları ile 
kadro maaş veya ücret tutanları arasındaki farkı 
tazminat olarak almakta bulunanlar, Barem Ka
nununun umumi hükümleri dairesinde müktesep 
hakları olan maaş veya ücret tutarlarının; 

, b) 3656 sayılı Kanunun 19, 3659 sayılı Ka
nunun 10 ve 4620 sayılı kanunların 7 nci mad
deleri şümulüne giren hizmetlilerle 7244 sayılı 
Kanunun 9 ve 10 ncu maddelerinde yazılı ücret
leri alan Devlet Tiyatro ve Operası ve Riyaseti 
Cumhur Senfoni Orkestrası mensupları da ancak 
emekli keseneklerine esas »emeklilik derecelerine 
ait tutarların; 

% 35 i nispetinde bu zamdan faydalanırlar. 
Zam münhasıran esas maaş veya ücretlere uy

gulanır. Ek görev ve diğer namlarla verilen ilâ
ve . istihkaklar bu kanunun neşrinden evvelki 
tutarlar üzerinden hesaplanır. 

7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü bu 
kanunla tesbit edilen yeni tutarlara göre mah
fuzdur. 

. 4 ncü maddesi hükmü de bu kanundan evvelki 
tutarların nısfı üzerinden uygulanır. 

Yukarıdaki (a) fıkrası şümulüne girenlerden 
emeklilik derecesi müktesep haklanmn üstünde 
bulunanlar için zammın tatbikinde emeklilik de
recesine ait tutarlar esas olarak alınır. 

MADDE 2. — Temsilciler Meclisi üyelerine 

( Ş. Sayısı: 10) 
• 
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Hü. 

GEÇÎCl MADDE 1. — Bu kanunla yapılan 
zamdan istifade edecekler 1 Mart 1961 - 31 
Ocak 1962 tarihleri arasındaki 11 aylık devre 
zarfında yalnız % 20 nispetinde faydalanırlar. 

GEÇlCt MADDE 2. — (Bu kanunun meriye
te girdiği tarihte işten el çektirilmiş, Bakanlık 
emrine 'alınmış veya kadrosunun ilgası dolayı-
siyle açıkta kalmış olanların istihkaklarının 
ödenmesinde geçici 1 nci madde hükmü nazarı 
dikkate alınmak şartiyle zamlı tutarlar esastır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun maaş ve 
ücret tutarlarında yapılan artırmalardan dola
yı 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 14 ncü maddesi gereğince 
Sandığa artış farkı ve karşılıkları ödenmez. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. s 

3 . 2 . 1961 

Devlet Başkanı ve Başbakan Devlet Bakanı 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankus 

Dışişleri Bakanı 
S, Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

CHim. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 
İçişleri Bakanı 
M. t. Kızıloğlu 

Maliye Bakanı 
K. Kurda-ş 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. öner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Karma Ko. 

159 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan 
ödenek ve yollukların hesabında bu kanundaki 
zamlar uygulanmaz. 

Ancak bunlardan, sözü geçen kanunun 6 ncı 
maddesine göre emeklilik hakları devam eden
lerin emekliliğe esas aylıkları, ilâve kesenek ve 
karşılıkları kurum tarafından ödenmek suretiyle 
aslî vazifelerine ait emekliye esas aylık derece
lerinin bu kanunla artırılmış olan miktarları 
üzerinden yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının bivinci 
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının ikinci ge
çici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının 3 ncü geçi
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1961 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

\ 

( & « e y j « . ; l D ) ; -
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Hü. 

Ulaştırma Bakanı ve 
îmar ve iskân B. V. 

O. Mersinli 

Çalışma Bakanı 
A. Tahtakılıç 

Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

imar ve iskân Bakanı 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
C. Baban 

mmm 

(S. Sayısı: 10) 



Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : | | 

İdare Âmiri Acuner Ekrem ve iki arkadaşiyle Temsilciler Meclisi 
İdare Âmiri Kınık Nuri'nin, 1960 malî yılı Muvazene! Umumiye Ka
nununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis

yonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komisyon 
raporu (2/6) 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 17 . 2 . 1961 

îdare Amirliği 
Muhasebe Müdürlüğü 
No. : 1389-292/19991 

İlişiği: 
Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Münfesih Büyük Millet Meclisi (T. C. Millî Birlik Komitesi) 1960 malî yılı bütçesinin (AA) 
işaretli cetveldeki muhtelif bölümlerden 159 504 .lira münakale teklifi gerekçesiyle ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını arz ederiz. 
îdare Âmiri idare Âmiri îdare Âmiri 

Ekrem Acuner Mucip Ataklı Sezai O'Kan 

GEREKÇE 

Yeni Meclis binasına intikal dolayısiyle münfesih Büyük Millet Meclisi 1960 malî yılı bütçesinin 
(T. C. Millî Birlik Komitesi) (A/l) işaretli cetvelin Yönetim Giderlerine mevzu ödeneklerin kifayet
sizliği karşısında 159 504 liralık ilişik cetvelde gösterildiği üz,ere kanuni münakaleye lüzum hâsıl ol
muştur. 

Bu münakale içindeki 453 ncü bölümün 23 ncü NATO memleketleri Parlâmentolar Birliği 
Asamble ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları maddesine mevzu ödenekten 26 .12 .1960 
tarih ve 171 sayılı Kanunla 75 000 liralık ödeneğin 477 nci Yeni Meclis binasının gerektirdiği 
giderler bölümüne maddi hata olarak yukarda bahsolunan 'bölümden ödenek mevcudolmadığı 
halde münakale yapıldığı anlaşılmıştır. Bu maddi hatanın düzeltilmesi için evvelce Yeni Meclis 
binasının gerektirdiği giderler bölümüne aktarılmış bulunan 75 000 liranın iptaliyle 453 ncü 
bölümün 23 ncü NATO memleketleri Parlâmentolar Birliği Asamble ve komisyonlarına iştirak 
edeceklerin harcırahları maddesine iadesine mütaallik kanun teklifimiz ilişiktedir. 

Temsilciler Meclisi 
îdare Âmiri 
Nuri Kımk 



t 
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Maliye ve Bütçe Karma Komisygnu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 21 . 2 . 1961 
Maliye ve Bütçe 

Karma Komisyonu 
Esas No. : 2/6 
Karar No. : 22 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

idare Âmiri Acuner Ekrem ve iki arkadaşı ile Temsilciler Meclisi İdare Âmiri Kınık Nuri'nin, 
1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında 17 . 2 . 1961 tarihli ve 1389-292/19991 sayılı tezkeresi ile gönderilen kanun teklifi Ma
liye Komisyonu ile Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden müteşekkil Karma Komisyo
nunda tetkik ve müzakere edildi : 

Yapılan inceleme sonunda 171 sayılı Kanunla 453 ncü faslın (23) ncü (NATO memleketleri 
Parlâmentoları Birliği Asamble ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları) maddesinden 
75 000 liranın düşülerek (477) nci (Yeni Meclis binasının gerektirdiği masraflar) faslına aktarıl
dığı anlaşılmış ise de, mezkûr tertipte işbu aktarmayı karşılıyacak tahsisat bakiyesi bulunmadığı 
cihetle yapılan bu aktarmanın iptaliyle durumun ıslahı gerekli bulunmuş ve bu maksadı temin için 
tasarıya ikinci bir madde ilâve edilmiş ve bu sebeple de tasarının birinci maddesindeki aktarılacak 
tahsisat miktarı 75 000 lira noksanı ile 84 504 liraya inmiş bulunmaktadır. 

Kanun teklifini mucip sebepler komisyonumuzca uygun mütalâa edilerek, gerekli değişiklik 
yapılmak suretiyle kanun teklifi komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Temsilciler Meclisinin tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı Başkan V. Sözcü Kâtip 
Adaları Şevket Gürün Muhittin Ergin Sait Naci Ogat thsan 

Üye Üye Üye Üye 
Başer Adnan Be§e Hakkı Kâmil Cengiz Hızır Eğin Ş. Yaşar 

Üye Üye Üye Üye 
Feyzioğlu Bedî Isıtan Rıza Kök Enver özkol Mazhar 

Üye Üye 
Pirinçcioğlu Vefik Tokozlü Âdü 

( S. Sayısı : 11) 
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İDARE AMİRLERİNİN TEKLİFİ 

1960 malî yıh Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma

sı hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetve
lin Münfesih Büyük Millet Meclisi (T. C. Mil
lî Birlik Komitesi) kısmının ilişik cetvelde ya
zılı tertipleri arasında 159 504 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

MALİYE VE BÜTÇE KARMA 
KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

1960 malî yılı Muvazenei Umûmiye Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma

sı hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Münfesih Büyük Millet Meclisi (T. C. Millî Bir
lik Komitesi) kısmının ilişik cetvelde yazılı ter
tipleri arasında 84 504 liralık aktarma yapılmış
tır. 

MADDE 2. — 171 sayılı Kanunla 453 ncü 
(ahdî münasebetler) faslının 23 ncü (NATO 
memleketleri Parlâmentoları Birliği Asamble ve 
komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları) 
maddesinden düşülerek 477 nci (Yeni Meclis 
binasının gerektirdiği masraflar) faslına eklen
mek suretiyle yapılan 75 000 liralık aktarma 
iptal edilmiştir. 

MADDE 3. 
yürürlüğe, girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

(S. Sayıştı: 11) 
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İdare Âmirlerinin tebliğine bağlı 

CETVELLER 

(B. M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

301 

304 
309 

453 

453 
E 
477 
601 

20 
.41 
51 
21 
11 
12 
41 
23 

Meclis döşemesi — 
Meclis öteberi masrafları — 
Meclis aydınlatma ve havalandırma masrafları 
Meclis telefon masrafları — 
Riyaset otomobili işletme masrafları — 
Riyaset otomobili onarma masrafları — 
Başka taşıt masrafları — 
NATO Memleketleri Parlâmentolar Birliği Asamıble ve komis
yonlarına iştirak edeceklerin harcırahları —• 75 000 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimize 
gelecek ecnebi misafirlerin her çeşit ağırlama masrafları 84 504 
Yeni Meclis binasının gerektirdiği masraflar 75 000 
Çeşitli yardımlar * -f —- + 6 000 

4 050 
10 655 
5 664 
43 510 

165 
400 

14 060 

159 504 159 504 

Maliye ve Bütçe Karma Komisyonunun değiştiricine bağlı 

CETVEL 

DB. M. ödeneğin çeşidi 

301 

304 
309 

453 
E 
601 

20 
41 
51 
21 
11 
12 
41 

Meclis döşemesi 
Meclis öteberi masrafları 
Meclis aydınlatma ve havalandırma masrafları 
Meclis telefon masrafları 
Riyaset otomobili işletme masrafları 
Riyaset otomobili onarma masrafları 
Başka taşıt masrafları 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimize 
gelecek ecnebi misafirlerin her çeşit ağırlama masrafları 84 504 
Çeşitli yardımlar 4- — 4- 6 000 

21 . 2 
Düşülen 

, 
—^ 
— 
— 
— 
— 
__ 

1961 
Eklenen 

4 050 
10 655 
5 664 
43 510 

165 
400 

14 060 

84 504 84 504 

(S . Sayısı t 11) 
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5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Kuruluş Ka
nununun 32 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Tarım Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komisyon 

raporları ( 1 /43 ) 

T. C. 
Başbakanlık 10 . 2 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1415/423 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 3 . 2 . 1961 tari
hinde kararlaştırılan «5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel* Müdürlüğü görev ve kuruluş. 
Kanununun 32 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» «gerekçesiyle birlikte ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

GEREKÇE ~ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün görev ve kuruluşu hakkındaki 5433 sayılı Ka
nunun 20 nci maddesi ile, yeniden kurulacak işletmelerin Devletin hüküm ve tasarrufu veya özel 
mülkiyeti altında bulunan arazi üzerinde tesis edileceği, bu işletmelerin tasfiyesi halinde arazinin 
Hazineye devredileceği, arazi dışında kalan gayri menkullerin Genel Müdürlükçe satılacağı hükme 
bağlanmış ise de, bu müesseselerin bütünlüğünü ve işletme şartlarını ihlâl etmeden Tarım Bakan
lığınca işletilmek üzere Hazineye devrine dair maddede bir kayıt bulunmamaktadır. Binnetice 
yapılan tesislerle sarf edilen emekler heder olmaktadır. 

Keza a^nıı kanunun 32 nci maddesinde; Tarım Bakanlığına bağlı kurumlardan Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne devri lâzımgelenler hakkında gerekli hükümler mevcut ise de, bu 
maddeye tevfikan üretme çiftlikleri bünyesine alınmış olanlardan tekrar Hazine vasıtasiyle Tarım 
Bakanlığının idaresine iadesi ieabedenler hakkında olunacak muameleye dair kanunda sarih bir 
hüküm mevcut bulunmamaktadır. 

Nitekim, bölgelerinde tohum, fide, fidan, asma çubuğu, tavuk, damızlık yumurta ve sair ihti
yaçları imkân nispetinde karşılamak gayesiyle evvelce Ziraat işleri Umum Müdürlüğünce kurul
muş olan ve 1958, 1959, 1960 yıllarında Bakanlar Kurulundan alman muhtelif kararlarla Devlet 

Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne devredilmiş bulunan 50 yi mütecaviz müessesenin tekrar 
eski vaziyet ve idare şekline ircaı maksadiyle mezkûr kanunun 20 nci maddesine tevfikan tasfiye-
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leri 12 . 9 . 1960 tarih ve 5/311 sayılı, 16 . 11 . 1960 tarih ve 5/540 sayılı Bakanlar Kurulu ka
rarlarına bağlanmış ise de, 20 nci madde hükmüne göre tasfiyeleri; bu müesseselerin harabiyetle-
rini ve binnetice millî varlıkların ziyamı mucibo^acağmdan 32 nci maddenin, devralmak ve dev
retmek mevzuunda iki taraflı olarak işler bir hale getirilmesi lüzum ve zaruretine binaen bu tadil 
kanunu taasrısı hazırlanmıştır. 

Bu sebeple, 32 nci maddenin mevcut hükmüne (Ve bunların veya 20 nci maddeye tevfikan 
kurulmuş olan işletmelerin ayrı sermaye ile veya umumi muvazeneden idare edilmek üzere Tarım 
Ba'kanlığına bağlanmaları) fıkrası ilâve edilmiş ve müesseseyi devralan idarenin sadece Devlet 
Üretme Çiftlikleri olmayıp Tarım Bakanlığı da olabileceğine göre maddede mevcut (adı geçen 
Genel Müdürlüğe) ibaresi çıkarılmıştır. ^ 

Diğer taraftan; Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden Tarım Bakanlığına devredi
lecek işletmelerin değerlerinin bu idarenin sermayelerinden düşüleceği ve deVir işine ait bilançola
rın, müstenidatiyle birlikte Maliye Bakanlığına gönderileceği hakkında mezkûr maddeye bir fıkra 
daha eklenmiştir. 

Tanm Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi . • 15 . 2 . 1961 

Tarım Komisyonu 
Esas No. : 1/43 

Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar-Kurulunca 3 . 2 . 19G1 ta
rihinde kararlaştırılan, «5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve ku
ruluş Kanununun 32 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» 

Komisyonumuza havale edilmekle, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve mü
zakere edildi. 

Kanun tasarısında belirtilen hususlarla, Hükümet temsilcilerinin verdikleri tamamlayıcı iza
hat, komisyon üyeleri tarafından da yerinde mütalâa edildiğinden, mezkûr kanun tasarısı komis* 
yonumuzca aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonu; ile; Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyona tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tarım Komisyonu Sözcü Üye Üye 
Başkanı Çaktroğlu İsmail Selçuk Akyavaş Halil Atılgan Ahmet 

Üstün Feridun 
Üye Üye5 Üye 

Bilgen Süleyman Erel Ali Karamüfiüoğlu Ahmet 
Üye 

Şener Ahmet 

(S. Sayısı: 12) 

Üye 
Serim Ethem 
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T. C. 
Temsilciler Meclisi 

Maliye ve Bütçe Karma 
Komisyonu 

Esas No. : 1/43 
Karar No. : 20 

Maliye ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

20 . 2 . 1961 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 3 . 2 . 1961 tarihinde 
kararlaştırılarak Başbakanlığın 10 . 2 . 1961 tarihli ve 71 - 1415/423 sayılı tezkeresiyle Meclis Başkan
lığına sunulan, «5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve kuruş Kanununun 
32 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, Tarım Komisyonunun tasarının aynen kabu
lüne mütedair rapora ile birlikte, havalesi gereğince komisyonumuza gelmiş ve yapılan müzakereler 
sonunda : 

Kanun tasarısı komisyonumuzca da yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Temsilciler Meclisinin tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Adaları Şevket 

Üye 
/ Arkan Ferkan 

Üye 
Feyzioğlu Bedî 

Başkan V, 
Gürün Muhittin 

Üye 
Beşe Hakkı Kâmil 

Üye 
Isıtan Rıza 

Sözcü 
Ergin Sait Naci 

Üye 
Cengiz Hızır 

Üye 
Pirinççioğlu Vefik 

Kâtip 
Ogat İhsan 

Üye 
Eğin Şeraf ettin Yaşar 

Üye ^ 
Toközlü Âdil 

( S . Sayısı: 12 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü Görev ve kuruluş Kanununun 32 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 5433 sayılı Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve kuruluş 
Kanununun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

«Madde 32. — Yüksek vasıflı bitki tohum
ları veya fidan üretme amaeiyle kurulmuş Ta
rım Bakanlığına bağlı ve ayrı sermaye ile idare 
edilen kurumlardan Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğüne geçmesi ve bunların veya 
20 nci maddeye tevfikan kurulmuş olan işlet
melerin ayrı sermaye ile veya umumi muvaze
neden idare edilmek üzere Tarım Bakanlığına 
bağlanmaları, Tarım Bakanlığının teklifi ve 
Bakanlar Kurulunun kararı ile, uygun görülen
ler bütün para ve para hükmündeki kıymet ve 
alacakları, menkul ve gayrimenkul malları, bü
tün hak ve menfaatleri ve her türlü taahhüt ve 
borçları ve bunlara mütaallik kayıt, defter ve 
belgeleriyle birlikte, devredilir. 

Devredilen malların değeri, Tarım ve Mali
ye Bakanlıkları ve Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü tarafından tâyin edilecek bi
rer kişiden müteşekkil üç kişilik bir komisyon 
marifetiyle en son bilanço, yok ise defter kıy
metlerine, bilanço veya defter kıymetleri bulun
madığı takdirde devir tarihi rayicine göre tes-
fbit olunur. Tarım Bakanlığına devredilen işlet
melerin değerleri, Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğünün sermayelerinden düşülür. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğünce Tarım Bakanlığına devredilecek döner 

sermayeli işletmelerin devir bilançolarının birer 
örneği müstenidatı ile birlikte Maliye Bakanlı
ğına tevdi olunur.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 

Org. C. Gürsel 
Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alcmkuş 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı ve 
îmar ve îskân B. V. 

3 . 2 . 1961 

Devlet Bakanı 
//. Mumcuoğlu 
Adalet Bakam 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
M. 1. Kızıloğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
3a. ve So. Y. Bakanı 

R. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

A. Tahtakîlıç 

\ 

O. Mersinli 
Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
Ş. Kocatopçu C. Baban 

İmar ve İskân Bakanı 

»-•-« -4»ar 

( S. Sayısı: 12) 



Temsilciler Mcc'isİ S. S A Y I S l | 3 

Sivas eşrafından ölü ismail Şekeroğlu'nun eşi Şefika Şekeroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 

Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komisyon raporu (1 /47 ) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . 2 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1143/487 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 3 . 2 . 1961 
tarihinde kararlaştırılan «Sivas eşrafından Ölü İsmail Şekeroğlu'nun eşi Şefika Şekeroğlu'na va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak 
sunulmuştur. 

G-ereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Sivas eşrafından tüccar ve Heyeti Temsiliye âzası merhum ismail Şekeroğlu'nun; tarihî Sivas 
Kongresinin açılmasına takaddüm eden günlerde, Kongrenin devamı sırasında ve Millî Mücadele
nin başından sonuna kadar maddi ve mânevi bütün gücünü ortaya koyarak vatansever bir Türk'e 
yakışır şekilde üstün bir vatan vazifesi ifa etmiş olduğu, 4 Eylülde akdedilen tarihî Sivas Kon
gresine katılmak üzere 28 kişiden mürekkep erkânı ile birlikte Sivas'a teşrif eden Büyük Ata ve 
maiyeti erkânına kendi konağını ve dükkânını tahsis ederek Kongrenin devamı müddetince 32 
gün müddette Her türlü ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle misafir edip ağırladığı ve mahallî hü
kümetin mümanaatına rağmen Kongrenin yapılacağı mahal olarak tesbit edilen ve halen lise olan 
sultani mektep "binasını bu hizmete tahsis ettirdiği ve kendi adamları vasıtasiyle_ de Kongre âza
larının emniyet ve asayişini temine müzaheretle Elâzığ, Sivas arasında meccanen posta işleterek 
muhabereyi sağladığı ve kendi parasiyle yiyecek, giyecek ve cephane temin ederek cepheye gön
derdiği ve altın para yardımında bulunduğu, Zile Kürt isyanına kendisinin teçhiz ettiği silâhlı 
adamları ile iştirak ederek isyanı bastırıp elebaşlarmı Sivas'a getirip Hükümete teslim ile muha
keme edilmelerini sağladığı ve ellerinden almış olduğu silâhları keza Hükümete teslim ettiği, cep
heden gelen ajans haberleri ile cephelere giden haberleri (Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk 
Cemiyetinin) her türlü haberleşmeyi temin ve posta masraflarını bizzat ödemek suretiyle Millî Kur
tuluş hareketine Büyük Ata'nm fedakâr bir yardımcısı olarak iştirak ederek emsaline nispetle 
fevkalâdeden bir vatan vazifesi, ifa eyleyip ebediyete intikal»ettiği : 

Tarihî günleri yaşamıg ve halen hayatta bulunan Sivas eşrafının, tesbit edilen samimî beyanla-
(& Sayuft t 13) 
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rmdan ve Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal imzasını taşıyan ve Sivas Heyeti Merkeziye 
Riyasetine keşide edilen 19 Nisan 1337 tarihli telgraf aslı ve Doktor Şükrü Akkaym'm Zafer ga
zetesinin 5, 8, 11 ve 13 Eylül 1957 tarihli nüshalarında neşredilen (Millî tarihimizde Sivas Kon
gresinin tuttuğu yer) adlı seri makalesinden ve Türk inkılâp Tarihi Enstitüsüne devredilmiş 
olduğu -anlaşılan Sivas Kongresi ve Millî Mücadeleye ait tarihî vesaik ve Harb Tarihi Dairesi ya
zılarından anlaşılmış bulunmakla merhumun işbu üstün vatan hizmetlerine binaen hayatta bulu
nan ve halen Ankara - Yenişehir Lâle sokak Ada Apartmanı numara 17/1 de ikamet eden ileri 
yaşta çalışamaz muhtacı muavenet olduğu Sivas ve Ankara Valiliği kanaliyle yaptırılan tahkikat
larla öğrenilmiş bulunan eşi Şefika Şekeroğlu'na; hayatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet ter
tibinden maaş tahsisi maksadiyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Maliye ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T, C. 
Temsilciler Meclisi 
Maliye ve Bütçe 

Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/47 
Karar No. : 21 

21 . 2 . 1961 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 3.2.1961 
tarihinde kararlaştırılarak, Başbakanlığın 14 . 2 . 1961 tarihli ve 71-1143/487 sayılı tezkeresi 
ile Meclis Başkanlığına sunulan, «Sivas eşrafından ölü İsmail Şekeroğlu'nun eşi Şefika Şekeroğ-
lu'na vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» Maliye Komisyonu ile 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden müteşekkil Karma Komisyonunda tetkik ve müza
kere edildi. 

Tasarının şevkini mucip sebepler komisyonumuzca uygun mütalâa edilerek tasan Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Komisyon Başkanı 
Adaları Şevket 

Üye 
Başer Adnan 

Üye 
F&yeioğilAi Bedî 

• • • • • - . • ; - - . •• , v 

Ba§kanvekili 
Gürün Muhittin 

Üye 
Be§e Hakkı Kâmil 

Üye 
Isıtan Rıza 

Üye 
Pkimçöiojğlu Vefik 

Sözcü 
Ergim, Sait Naci 

Üye 
Cengiz Hvstr 

Üye 
Kök Enver 

Üye 
Toközlü Âdil 

i g « B U U l U U l . 

Kâtip 
Ogat İhsan 

Üye 
Eğin Şer af ettin Yaşar 

Üye 
Özkoi Mazhar 

(S. SayîÜBiî 10) 



— 3 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sivas Eşrafından ölü İsmail Şekeroğlu'nun eşi 
Şefika Şekeroğlu'na Vatani hizmet tertibinden 

aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Mücadele sırasında fev
kalâde hizmet ve yararlığı dokunan Sivas eşra
fından ölü İsmail Şekeroğlu'nun geride bırak
tığı eşi Şefika Şekeroğlu'na hayatta bulunduğu 
müddetçe vatani hizmet tertibinden 500 lira ay
lık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

3.2. 1961 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 

Org. C. Gürsel 
Devlet Bakanı 
İV. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M.Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Askm 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı Ba. 
Ş, Kocatopçu 

İmar ve İskân Bakanı V, 
O. Mersinli 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
M. î. Kızıloğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

R. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

A. Tahtakıhç 
* Ya. ve Turizm Bakanı 

G. Baban 

(S. Sayarı: 18) 





Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I 14 
1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Maliye Komisyonu 
ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 

mürekkep Karma Komisyon raporu (1 /69 ) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1431/590 

21 . 2 . 1961 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 20 . 2 . 1961 tari
hinde kararlaştırılan " «1960 malî yılı Müvazenci Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» gerekçe ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

Dairesi B. 

Diyanet İşleri Bşk. 
İçişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 

Millî Eğ. Bakanlığı 

Tarım Bakanlığı 

Çalışma Bakanlığı 

Diyanet İşleri Bşk. 

Tapu ve Kadastro G. M. 

Sağlık ve Sos. Y. Bak. 

GEREKÇE 

[1] SAYILI CETVEL 

A/1 

M. Eklenen 

201 12 
202 12 
201 11 

12 
201 11 

12 
202 11 

12 
201 11 

206 12 
22 
12 
22 

206 12 
40 

İ Z A H A T 

500 000 
125 700 
500 000 

2 800 000 
4 600 000 

10 800 000 
135 000 
615 000 
73 500 

23 000] 
10 000| 

125 0001 
23 000 

298 000 
20 000 

Bu tertiplerdeki ödenekler ihtiyaca kâfi gelme
diğinden maaş ve ücretlerin ödenebilmesi için 
bu miktarların ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Çocuk zammı, doğum yardımı ve yakacak zam
mı tertiplerine mevzu ödeneklerin mahallerin
den alman yazılara ve sarfiyat seyrine göre ih
tiyaca kâfi gelemiyeceği anlaşılmış bulundu
ğundan ilâvesi icabetmiştir. 



Dairesi B. M. 

Danıştay Başkanlığı 209 
Jandarma Gn. Kom. 209 
Çalışma Bakanlığı 209 

Ticaret Bakanlığı 

Millî Eğitim Bak. 

Gümrük ve Tekel B. 

Millî Kffitim B. 

Maliye Bakanlığı 

\ Emniyet Genel M d. 

İmar ve İskân I! 

Tapu ve Kadastro G. M. 
Jandarma Genel Ko. 

Bayındırlık Bakaıılığı 
Sanayi Bakanlığı 
imar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve Is. İş. Gn. M. 
O a lışma Bakan 11ğı 

Tapu ve Kadastro G. M. 
Dışişleri Ba'kanlığı 
Tarım Bakanlığı 
İmar ve İskân B. 
Toprak ve Jts. tş. Gn. M'. 
Diyanet. İş. Bşk. 
Toprak ve İs. İş. Gn, M. 

207 

210 

214 

217 30 
40 

218 

m 

— 2 
Eklenen 

11 000] 
3 500 000}. 

6 050j 

İ Z A H A T 

6 000 

'3 000 

10 000 

2 000 000^ 
ö 500 000J 

200 000 

22 500 

301 

302 
302 
301 
301 
301 
301 
302 
301 
301 
301 
301 
301 
302 
302 

10 
20 
30 
30 
30 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 , 

2 920 
23 335 
39 585] 
50 OOOJ-
71 OOOJ 
15 000] 
4 0001 
2 920 \ 
3 6871 
4 O00J 
10 000] 
35 5001 
30 000| 
1 750}-
6 0001 
25 000| 
6 5001 

42 sayılı Kanunla emekliye sevk edilen 258 
jandarma subayının 5434 sayılı Kanunun 39-
ncu maddesi gereğince yaş farkından dolayı 
Emekli Sandığına yapılacak ödemeyi karşıla
mak ve diğer daireler ödeneklerinin kâfi gel
memesi sebebiyle zam yapılmasına lüzum gö
rülmüştür. ' 
Yabancı dil imtihanını kazanmış olan beş me
mura verilecek ikramiyeyi karşılamak maksa-
diyle zam yapılması icabetmiştir. 
Yeniden tâyin edilmiş bulunan Teknik Tedri
sat Müsteşarına verilecek temsil ödeneğini kar
şılamak üzere zammedîlmiştir. 
Şehit düşen iki muhafaza memurunun aileleri
ne verilmesi gereken tazminatın karşılanabil
mesi için ilâve edilmiştir. 

6830 sayılı Kanun gereğince meslekî ve teknik 
okullar öğretmenlerine verilen ilâve ders ücret
leriyle orta öğretime bağlı okullarda yeniden 
açılmış bulunan şubelerin ders ücretlerinin 'kar
şılanabilmesi için bu miktarın ilâvesine zaru
ret 'hissedil m iş tir. 
Kasa tazminatı «bölümüne konulmuş bulmıan 
ödenek tamamen tevzi edilmiş ıbulunduğundan 
vâki ihtiyaç için bu miktar zam yapılmıştır. 
Polis armoni mızıkası ile enstitünün kolej, or
ta tahsil, lise ve kadrolu şubeleri konferansçı 
öğretmenlerinin ücretleri kâfi gelmemiş -oldu
ğundan zam yapılması gerekmiştir. 
Vâki ihtiyaca göre zammedilnıe-si icabetmiştir. 
Vâki ihtiyaca göre zammedilmesi icabetmiştir. 

Biı- kısım büro ihtiyacının karşılanmasını to-
minen bu. miktar ödeneğin ilâvesine lüzum hâ
sıl olmuştur. 

Öteberi masraflarına mevzu ödenek kâfi gel
mediğinden. zam yapılmasına zaruret görül
müştü)'. 

Elektrik, sarfiyatına ait bedellerin karşılıksız 
'Morca, -'kalmamasını temin için bu miktar Ödene
ğe ihiiyac hissedilmiştir. 

( S. Salısı : 14 ) 



Dairesi 

imar ve iskân B. 

Emniyet Genel Md. 

Dışişleri Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

Sanayi Bakanlığı 
Toprak ve Is. tş. Gn. Md. 

B. 

301 

304 

304 
304 

304 
304 

M. 

60 

11 
12 
11 
11 
21 
21 
21 

— 3 
Eklenen 

4 085 

100 000] 
100 000| 
550 000] 

15 000). 
21 000| 

9 000) 
5 000] 

istatistik Gn. Md. 305 

Danıştay Başkanlığı 307 10 

Sanayi Bakanlığı 307 50 

Sağlık ve Sos. Yar. Ba. 307 92 

17 000 

5 000 

20 000 

642 000 

Diyanet İşleri Bşk. 
Tapu ve Kadastro Gn. Md. 308 11 

Adalet Bakanlığı 
Millî Eğitim Ba. 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sos. Yar.. Ba. 

Tarım Bakanlığı 

İstatistik Genel Md. 

Tapu ve Kadastro G. M. 
içişleri Bakanlığı 

Dışişleri Bakanlığı 

Tarım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 

308 
308 

308 
308 
308 
308 

308 

309 

309 
309 

309 

309 
309 

12 
11 
12 
12 
12 
11 
11 
12, 
11 
12 

21 
22 
32 
11 
21 
11 
21 
'*'2-
40 
12 

12 700' 
8 000 

25 000 
40 000 

250 000 
3 225 
5 000 

85 000 
10 000 
20 000 

• 

4 000] 
2 000| 

30 0001 
4 0001 
6 000 ( 

12 500f 
3 5001 

.3 000| 
100 000| 

1 500J 

( S . Sayı sı 

İ Z A H A T 

Sarfiyat seyrine göre bu miktar ödeneğin ilâ
vesi zaruri görülmüştür. 

27 Mayıs inkılâbı dolayısiyle birçok Hükümet 
emri ve kararlarının vilâyetlere ve valiliklerce 
polis teşkilâtı bulunup bulunmaması mevzuutoa-
hia olmaksızın kaza, nahiye ve köylere kadar 
ulaştırılması lüzumu karşısında Emniyet Genel 
Müdürlüğü bütçesindeki ödemek fevkinde masraf 
tahakkuk etmiş ve diğer bakanlıkların dairelerin
de bıı tertiplere mevzu ödeneği kifayet etmemiş 
'bulunması sebebiyle zam yapılması icabetmiştir. 

Genel Müdürlük merkez binası ile muhtelif yer
lerde bulunan şubelerin çok sıkışık durumda bu
lunması dolayısiyle yeniden kiralanan binanın 
kira bedeli için zam yapılmıştır. 
84 sayılı Kanun ile bir kısım Danıştay üyeleri
nin emekliye sevkı ve yeniden seçilen üyelerle bir 
aded sivil savunma uzmanının yeniden tâyini do
layısiyle zam yapılması icabetmiştir. 
Ecnebi uzmana verilecek ücretin tediyesi için zam 
yapılması icabetmiştir. 
137 sayılı Kanunla köy ebeleri kadroları alınmış 
olduğundan yapılan tâyinlerin 6245 sayılı Ka
nunun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazmin 
natların karşılanması için bu miktar zammedil-
mistir. 

Tedavi masraflarına mevzu ödenek kâfi gelmedi
ğinden vâki ihtiyaçların karçılanaJbilmesinıi temi-
nen zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Taşıt işletme ve onarma maddelerindeki ödenek 
ihtiyaca kifayet etmediğinden zam yapılması icab
etmiştir, 

14) 



Dairesi 

İçişleri Bakanlığı 

Millî Savunma Bak. 

Tapu ve Kads. G. M:d. 

Adalet Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı 

Tarım Bakanlığı 

1 Sanayi Bakanlığı 

1 Tarım Bakanlığı 

1 Tarım Bakanlığı 

Dışişleri Bakanlığı 

Tarım Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı 

B. 

408 

414 

417 

417 

419 

419 

419 

•424 

429 

453 

476 

605 

M. 

20 

10 

20 

50 

30 

20 

10 

20 

— A 
Eklenen 

5 000 

600 000 

17 000 

5£0 000 

250 000 

200 000 

10 000 

750 000 

1 000 000 

1 192 500 

293 900 

400 000 

[ — 

İ Z A H A T 

Bu tertipteki ödenek sarf edilmiş bulunduğundan 
yabancı ad taşıyan meskûn yerlerin adlarının de
ğiştirilmesi maksadiyle toplanan komisyon azal a 
rina verilecek ücreti karşılamak için zam yapıl
masına zaruret -görülmüştür. 
Askerlik şubesince kara, demir ve deniz yolları 
ile sevk edilen jandarma eratının taşıma masraf
larını karşılamak üzere Jandarma Genel Komu
tanlığı bütçesinin aynı bölümünden aktarılmak 
suretiyle zam yapılmıştır. 
ödenek kâfi gelmediğinden zam yapılması ge- 1 
rekmiştir. 
Ağır ceza merkezlerinden alınan malûmat neti- 1 
eesinde bilir kişi ve vesait sahiplerinin tahakkuk 1 
etmiş masraflarını karşılamak ve gelecek yıla 1 
t>orç devretmemek maksadiyle zam yapılmasına 1 
zaruret hissedilmiştir. 1 
Bu tertipteki ödenek tamamen sarf -edildiğinden 1 
yıl sonuna kadar tahakkuk eden borçları karşıla- 1 
mak üzere zam yapılmıştır. 1 
Bağcılık ve meyvacılığa ait üretme ve araştırma 1 
işlerinin aksamaması maksadiyle zam yapılması- 1 
na zaruret görülmüştür. 1 
İlân masraflarının ödenebilmesi gayesiyle bu 1 
miktar ödeneğin ilâvesine lüzum görülmüştür. 1 
Irak'tan yurdumuza sirayet eden at vebası dola- 1 
yısiylc itlaf edilen hayvanların sahiplerine veri- 1 
tecek tazminatın karşılanması için bu miktar öde- 1 
rıeğin ilâvesi zaruri görülmüştür. 1 
At vebası hastalığını önlemek için dışardan it- 1 
hal edilecek aşı bedelini karşılamak maksadiy- 1 
le zam yapılması zaruri görülmüştür. 1 
Birleşmiş Milletlerce Kongo'ya yapılan yardım- 1 
dan Hükümetimizin hissesine düşen meblâğı 1 
karşılamak üzere zammı icabetmiştir. 1 
Millî istihsalin artırılması ve millî inkilâbın 1 
halk ve köylüye anlatılması gayesini istihdaf 1 
eden kursların masraflarını karşılamak maksa- 1 
diyle zammı zaruri görülmüştür. 1 
Çocuk sağlığı bilimsel ve araştırma enstitüsü 1 
ile bu enstitüye bağlı bulunan çocuk hastane- 1 
sinin masraflarına tahsis edilmiş bulunan öde- 1 
nek tamamen sarf edilmiş bulunduğundan An- 1 
kara Üniversitesi için Hazine yardımı olarak 1 
bu miktar ödeneğin ilâyesi zaruri görülmüştür. 1 

( S. Sayısı : 14) 1 
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6 
Dairesi B. M. Eklenen İ Z A H A T 

606 
607 

Millî Eğitim B. 

Maliye Bakarı lığı 

615 

616 

Devlet Borçları 821 

500 000 
600 00^ 

40 000 

550 000 

500 000 

İstanbul ve İstanbul Teknik üniversiteleri büt
çesine bağlı (B) işaretli cetvelde yer alan (Es
ki yıllardan devredilen nakit) sütunundaki 
ödenek tahmininin tahakkuk etmemesi sebe
biyle bu miktar ödenek ğin Hazine yardımı ola
rak ilâvesi gerekmiştir. 
İzmir, Ankara ve İstanbul'da okuyan öğrenci
lere yurt için ayrılan binaların teçhiz ve tef
rişi maksadiyle bu miktar ödeneğin ilâvesi ge
rekmektedir. 
Amerikan Ayni Yardımlar Kooperatifi (Çare) 
ile yapılan anlaşma gereğince yurdumuza ge
len yardım malzemesinin, gümrük, resim ve 
harçlarla memleket için tevzi işlerinin masraf
larını karşılamak maksadiyle bu miktar ödene
ğin ilâvesi icâbetmiştir. 
Hükme bağlı borçlar bölümündeki ödenek ta
mamen sarf edilmiş bulunduğundan hükme bağ
lanmış bulunan borçların zamanında ödenmesi
ni teminen bu miktarın ilâvesine ihtiyaç görül
müştür. 

A/2 

Jandarma Genel Koni. 751 10 600 000 

Maliye Bakanlığı 741 400 000 

Maliye Bak anlığı 752 16 2 000 000 

Maliye Bakanlığı 792 10 000 000 

Millî Eğitim Bakanlığı 761 10 220 000 

Tarım Bakanlığı 711 50 100 000 

Yassıada ve İrtibat Bürosu emrinde kullanıla
cak botların masrafları karşılığı olarak zamme-
dilmiştir. 
İstanbul Teknik Üniversitesi bütçesine bağlı 
(B) işaretli cetvelde yer alan (Eski yıllardan 
devredilen nakit) sütunundaki ödenek tahmini 
tahakkuk etmediğinden zam yapılmıştır. 
Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacı için 
satmalmaeak 67 jeep bedelinin karşılanmasını 
teminen bu miktar ödenek ilâvesi zaruri görül
müştür. 
Akar yakıt bedelinden Petrol Ofisine ödenmesi 
gereken meblâğı karşılamak için Karayolları 
Genel Müdürlüğüne Hazine yardımı olarak ilâ
vesi ioabetmiştir. 
Ankara, İstanbul ve İzmir'de öğrencilere tahsis 
olunan yurtların tesis masraflarının karşılan
ması için bu miktarın ilâvesi zaruri görülmüş
tür. 
Zirai mücadele ve zirai karantina işlerinde kul
lanılan vasıta ve aletlerin tamirlerini mümkün 
kılmak maksadiyle Ödenek ilâvesine lüzum hâ
sıl olmuştur. 

( S. Sayısı : 14) 



JDai aıresı B. M. Eklenen İ Z A H A T 

Devlet Meteo. iş. G. Md. 742 

753 

2 500 Tahakkuk eden ilân bedelini karşılamak için 
zara yapılmıştır. 

200 000 Bu bölümdeki ödenek tamamen sarf edilmiş 
bulunduğundan satın alınacak teletayp aletle
rinin bedelinin karşılanabilmesi için zam yapıl 
maşı icabetmiştir. 

Adalet Bakanlığı 421 

Toprak ve Is. İş. G. Md. 505 

[3] sayüı cetvelin gerekçesi 

(A/l) 
20 000 

4 813 

Temsilciler Meclisi üyelerinin seçim, masrafları
nı karşılamak üzere zammedilmiştir. 
Muhtelif tertiplerden tahakkuk edip ödenek ba
kiyesi bulunmaması sebebiyle» ödenememiş bulu
nan borçların tediyesi için bu miktar ödeneğin 
konulmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Maliye Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı 

752 29 

767 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanlığı 731 

(A/2) 

148 000 Dışişleri Bakanlığınca satmalmması icabeden 
bir aded makam arabası için ödenek konulması 
icabetmiştir. 

442 620 Birleşmiş Milletler özel fonu ile yapılan anlaşma 
gereğince bti meblâğın ödenmesi zaruri olduğun
dan ödenek konulması icabetmiştir. 

254 000 Ankara Hastanesinin inkişaf sahasına katılan ar
sanın istimlâk bedelinin ödenebilmesi için bu 
miktar ödenek konulması gerekmiştir. 

Düşülen ödeneklere ait gerekçe 

Aktarma cetvellerinin tenzil sütunlarında bulunan ödenekler, yıl içindeki sarfiyat seyrine göre ta
sarrufu mümkün görüldüğünden düşülmüştür. 

( S. Sayısı : 14) 
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Maliye ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi m t 21 . .2 . 1961 

Esas No, 1/69 
Karar No. 28 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
i 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 20 . 2 . 1961 
tarihinde kararlaştırılan ve Başbakanlığın 21 . 2 . 1961 tarihli ve 71-1431/159D sayılı tezkeresiyle 
gönderilen «1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı» Maliye ve Bütçe Karma Komisyonuna seçilen temsilci üyelerden 
müteşekkil Karma Komisyonda tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifini mucip sebepler Komisyonumuzca uygun mütalâa edilerek yapılan incelemeler 
sonunda Dışişleri Bakanlığına alınacak makam arabası için konulan ödeneğin kabulü uygun gö
rülmediğinden tasandan çıkarılmış ve buna ait cetvellerde gerekli tashih yapılarak diğer maddeler 
Hükümetin teklifi veçhile ve ilişik cetvelleriyle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

1960 malî yılı içinde ödeneğinin kullanılmasını teminen öncelikle müzakeresi Temsilciler 
Meclisinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek P.aşkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Adalan Şevket 

Üye 
Aydın Cevdet 

Üye 
Kök Enver 

Ba.sk a ııve kili 
Gürün Muhittin 

Üye 
Beşe Hakkı Kâmil 

Üye 
Özkol Mnzhar 

Sözcü 
Ergin Sait Naci 

Üye 
Cengiz Ihmr 

Üye 
Pirinçcioğlu Yefik 

Kâtip 
Ogat İhsan 

tîye 
îşttan Rtza 

üye 
Toközlü Âdil 

( S. Safrw : 14 ) 

http://Ba.sk
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasansı 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerin ilişik 1 sayılı cetvelde yazılı 
tertipleri arasında 56 282 357 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velin ilişik 2 sayılı cetvelde yazılı tertiplerin
den 869 433 lira düşülerek ilişik 3 sayılı cet
velde yeniden açılan tertiplere olağanüstü öde
nek olarak aktarılmıştır. 

MADDE 3. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (R) işaretli cetvele 
ilişik 4 sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiştir.' 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 5. — Bu 
yürütür. 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakam 
H. Mumcuoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alcmkuş 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı i 
A. Tahtakıhç 
Ticaret Bakanı 

M. Baydur 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Aşkın 
Ulaştırma Bakanı 

O. Mersinli 
Sanayi Bakam 
Ş> Kocatopçu 

kanunu Maliye Bakanı 

20 . 2 . 1961 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 
M. t. Kızıloğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

içişleri Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Maliye Bakanı 
K. Kurdaş 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
JK. Üner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
A. TahtaJahç 

Ba. * Ya. ve Turizm Bakanı 
C. Batan 

MALİYE VE BÜTÇE KARMA KOMİSYONU
NUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazalı tertiplerinden 
721 433 lira düşülerek ilişik (3) sayılı cetvelde 
yeniden açılan tertiplere olağanüstü ödenek ola
rak aktarılmıştır. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

İmar ve İskân Bakanı 
özal Küstü 

i( S. Sayısı : 14) 
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B. M. 

Hükümetin, teklifine bağl% cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

(A/l) 

Tahsisatın nev'i Tenzil Zam 

Danıştay Başkanlığı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neti maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emek i Sandığına yapılacak 
ödemeler 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 

11 000 

5 000 

204 

209 

303 
305 
307 

309 
20 

21 
22 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin üc
retleri 32 500 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri ve 6122 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
(G) fıkrası gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 50 000 
Basılı kâğıt ve defterler 5 000 
Kira bedeli 
Harcırahlar 
Muvakkat vazife harcırahı 40 000 
Taşıt masrafları 
Taşıt işletme masrafları 
Taşıt onarma masrafları 

Fasü yekûnu 

17 000 

4 000 
2 000 

6 000 

417 Çeşitli anket masrafları 
418 Sayım masrafları 

40 Sayım ve kontrol memurlarının taşıt masrafları 
94 Ziraat sayımı her çeşit masrafları * 

50 000 

4Q0 000 
58 000 

Fasıl yekûnu 458 000 

451 Yayın masrafları 
20 Başka her çeşit masraflar 30 000 

*452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle başka her çeşit masrafları 10 000 

(S. Sayım : 14) 
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Diyanet îşleri Başkanlığı 

201 Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları maaşı 

202 Ücretler 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
İ 3 Hayrat hademesi ücreti 

20fi 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar 
dunlar -

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 

302 

304 

305 

308 

403 
450 

Vilâyetler büro masrafları 
50 Aydınlatma 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 

Kira bedeli 
12 Vilâyetler 

4598 sayılı Kanun geerğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

12 Vilâyetler 
Riyaset temsil ve.ağırlama masrafları 
Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere veri
lecek burslar 

500 000 

< 

Bölüm toplamı 

ık zam ve yar-

Bolüm toplamı 

283 000 
50 000 

333 000 

• 
23 000 
10 000 

33 000 
„ . _ _ 

2 000 

48 000 

2 700 

14 000 

25 000 

12 700 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 

202 Ücretler 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

203 " Geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin üc
retleri 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 

100 000 

10 000 

40 000 . v s f 

125 000 
23 000 

Kısım toplamı 148 000 

( a Sayım : 14) 
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Ö. M. Tahsisatın nev'i Tenzil £am 

301 Meıkez daireleri büro masrafları 
50 Aydınlatma 10 000 

302 Vilâyetler büro masrafları 
30 Demirbaş 50 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 5 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri .15 000 
305 Kira bedeli • • < . 

12 Vilâyetler 5 000 
306 Giyecekler 

12 5055 ve 5602 sayılı kanunlar gereğince verilecek giyecekler 115 000 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 

harcırahları 
11 Merkez 8 000 
12 Vilâyetler 35 000 

Bölüm toplamı ,33 000 

300 Taşıt masrafları 
32 Vilâyetler taşıtları onarma masraftan 30 000 

417 Kadastro, tapu yazma heyetleri masrafları 
20 Belediye ve köy temsilcileri tarafından seçilecek komisyon Sıza-

lariyle vukuf erbabı ve amele ve geçici jaloncu gündelikleri 17 000 
418 Tapulama Kanunu uygulama umumi masrafları 150 000 
450 Teknik okulda kadastro mühendisi ve hukuk ve Siyasal Bilgiler 

fakültelerinde tapu sicil muhafızı olarak yetiştirilecek öğrenci
lere verilecek burslar 50 000 

Adalet Bakanlığı 

201 Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları maaşı 1 000 000 

219 Hâkim tahsisatı 1 000 000 
307 Harcırahlar 

30 Müfettişler harcırahı , 40 000 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcı

rahları 
12 Vilâyetler ' . ' 40 000 

417 , Koğuşturma masrafları 
10 Suç masrafları r>00 0 0 ° 

Müîî Savunma* Bakanlığı "" . ' 

414 Taşıma masrafları . 600 000 

( S. Sayım : H ) 
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Tahsisatın nev'i Tenzil Zam 

içişleri Bakanlığı 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 

202 

209 

229 
307 

408 

450 

100 000 
2 037 700 

Bölüm toplamı 2 137 700 

Ücretler 
12 Vilâyetler ^hizmetlileri ücreti 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emeldi 
Sandığına yapılacak ödemeler 
Sivil »savunma hizmetlerinin gerektirdiği her çeşit giderler 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife (harcırahı 
20 Muvakkat vazife 'harcırahı 
'83 5005 sayılı Kanun gereğince nahiye müdürlerine verilecek 

devir ve teftiş -masrafları 
91 Vilâyet, kaza, nahiye ve köyler arasında mevcut hudut ve 

arazi ihtilâflarını mahallinde tetkik ve halletmeye memur he-
, vetler harcırahı 

309 Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomo'bili işletme masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme masrafları 

Bolüm toplamı 

Yabancı ad taşıyan meskûn yerlerin adlarının değiştirilmesi 
için toplanacak komisyon azalarına verilecek ücret 
Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verile
cek (burslar 

2 
24 000 

564 000 

421 000 
12 000 

3 000 

5 000 

Bölüm toplamı . 441 000 

125 700 

4 000 
6 000 

10 000 

5 000 

48 000 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 

202 Ücretler 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

500 000 
7 000 000 

Bölüm toplamı 7 500 000 

200 000 

( S. Sayısı : 14 ) 
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209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

212 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını 
213 6564 sayılı Kanun gereğince verilecek fazla mesai ücreti 
228 Koonferans ücreti 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 

Bölüm toplamı 

405 Binek hayvanlarının yem, muytabiye, nal, mıh ve başka malzeme
leri, tedavi ve ilâç bedelleri ve köpekler için yiyecek masrafları 100 000 

416 Okullar masrafları 
11 Polis memur ve adayları, Öğrencileri yiyecek ve giyecekler mas-

raflariyle harçlık ve harcırahları 300 000 

Jandarma Genel Komutanlığı 

201 Maaşlar 
12 Vilâyetler subay, memur ve erat maaşı 500 000 

202 Ücretler 
12 Vilâyetler 'hizmetlileri, ücreti 200 000 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
12 Vilâyetler subay, memur ve astsubayları çocuk zammı 100 000 
31 Merkez subay, memur ve astsubayları ölüm yardımı 3 000 
40 Yakacak zammı 13 000 

Bölüm toplamı 116 000 

Bölüm toplamı 198 000 

308 4598 ve 5501 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi masraf
ları ve harcırahları 

12 Vilâyetler 5 000 
309 Taşıt masrafları 

33 Vilâyetkr kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları işletme ve 
kira bedeli 300 000 

500 000 
200 000 
155 000 

22 500 

100 000 
100 000 

200 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü. maddesinin (D) ve 15 nci madde- ' 
sinin (E) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 3 500 000 

302 Vilâyetler büro masrafları 
30 Demirbaş 71 000 

307 Harcırahlar ' 
10 Daimî vazife harcırahı 140 000 
30 Müfettişler harcırahı - 58 000 

( S. Sayısı : 14 ) 
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Tahsisatın nev'i 

Muayyenat 
Tayınat 
Tıbbi ecza ve sağlık malzemeleri 
Taşıma masrafları 

Dışişleri Bakanlığı 

Tenzil 

2 300 000 
20 000 

600 000 

4 000 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

150 000 
250 000 

400 000 

120 000 
200 000 

320 000 

Vekil tahsisatı 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Ecnebi memleketlerdeki memuirlar maaşı 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti 

Merkez geçici hizmetlileri 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti . 25 000 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38, 
ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 150 000 
Merkez daireleri büro masrafları 
Aydınlatma 
Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro ve umumi masrafları • 
Kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Giyecekler 
Taşıtlar işletme masrafları 
Ziyafet 
Yardım ve ödünç verme 

Posta, telgraf ve telefon masraflan 
Merkez posta ve telgraf ücretleri 
Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın kira bedelleriyle belediye ver
gi ve resimleri '300 000 
Harcırahlar 
Muvakkat vazife harcırahı \ 400 000 
Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobilleri işletme masraf lan 

Bölüm toplamı 

60 000 
186 000 
25 000 
150 000 
20 000 
175 000 
30 000 

646 000 

Zam 

35 500 

550 000 

12 500 

(S. Sajyısı : 14) 
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605 Ankara Üniversitesine yardım 
606 İstanbul Üniversitesine yardım 
607 İstanbul Teknik Üniversitesine yardım 
616 Kızılay Kurumuna yardım 
662 Kurulacak olan Basın - Yaynı ve Turizmi Vekâleti ile Koor

dinasyon vekâletlerinin her türlü masrafları (Bu tahsisatı 
mezkûr vekâletler başlıkları altında mevcut veya yeniden 
açılacak tertiplere aktarmaya Maliye Vekili salahiyetlidir) 119 000 

21 Merkez taşıtları işletme masarafları 3 500 
22 Merkez taşıtları onarma masrafları 3 000 

Bölüm toplamı 19 000 

403 , Temsil ve ağırlama masrafları 
20 Devlet reisleri, misafirleri ve ecnebi elçilerin ığıriama nıasrailan 44 500 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı - 1 192 500 

Maliye Bakanlığı 

201 Maaşlar 
11. Merkez memurları maaşı 500 000 
1.2 Vilâyetler memurları maaşı 2 800 000 

Bölüm toplamı 3 300 000 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 75 000 

218 4.910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince ödenecek kasa 
tazminatı - 200 000 

229 Savunma sekreterliklerinin gerektirdiği her çeşit masraflar 500 000 
408 . Komisyonlar huzur ücretleri 

10 Vergi komisyonlarının maaşlı olmıyau âzalarının huzur ücretle
riyle vukuf ehli ücretleri 250 000 

417 Vergi tahsil masrafları / 

10 Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve baskı masrafları 600 000 
418 Hazine muameleleri masrafları 

10 Faiz, acyo ve para farkları 1 900 000 
419 Millî mülkler muameleleri masrafları 

20 Menkul ve gayrimenkul mallar umumi masrafları 250 000 
423 5420, 5826 ve 6093 sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödeme

ler kargılığı 340 000 
476 Kurs ve okullar umumi masrafları 

10 Maliye Okulu ve kursu umumi masrafları 
20 Gelir Vergisi kursları umumi masrafları 

Bölüm toplamı 

100 000 
50 000 

150 000 

400 000 
500 000 
600 000 
550 000 

( S. Saiyısı : 14 ) 
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Devlet Borçlan 

821 Hükme bağlı borçlar .. 500 000 
826 1375, 2745, 5676, 5824, 6336, 6377 ve 6849 sayılı kanunlar gere

ğince temin olunan kredi ve istikrazlar 
11 16 300 000 dolarlık Milletlerarası îmar vo Kalkınma Banka

sı kredisinin faiz ve masrafları 395 000 
46 Kote kredisinin faizi 380 000 
47 Kote kredisinin itfası 1 475 227 

Millî Eğitim Bakanlığı 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 4 600 000 
12 Vilâyetler memurları maaşı 10 800 000 

Bölüm toplamı 15 400 000 

202 Ücretler 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 1 503 000 

204 Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 1 500 000 

210 Temsil tahsisatı • 3 000 
217 Kanunları gereğince verilecek-ücret ve tazminatlar 

30 Meslekî ve teknik okullar öğretmenlerinin ders, ekzersiz ve şeflik 
ücretleri 2 000 000 

40 Ders ücretleri 6 500 000 

Bölüm toplamı 8 500 000 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcirahı 75 000 
20 Muvakkat vazife harcirahı 175 000 
50 Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı per

sonelin harcırah ve başka masrafları 120 000 

Bölüm toplamı 370 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve har-
cirahları . . 

12 Vilâyetler ' 250 000 
452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderile-

• çeklerin harcırahlariyle başka her çeşit masrafları 100 000 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma payı * 40 000 
615 5375 sayılı Kanuna göre açılmış ve açılacak olan yüksek öğrenim 

öğrenci yurtları ve aşevlerine yardım 40 000 

( S. Sajyısı : 14) 
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202 

203 

301 

307 

Bayındırlık Bakanlığı 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 

Ücretler 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Geçici hizmetliler ücreti 

300 000 
1 450 000 

Bölüm toplamı 1 750 000 

500 000 

11 
12 

40 

10 
20 
30 

Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

Merkez daireleri büro masrafları 
öteebri masrafları 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

^ 

Bölüm toplamı 

300 000 
350 000 

650 000 

10 000 
10 000 
55 000 

Bölüm toplamı 75 000 

15 000 

Ticaret Bakanlığı 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı 

Bölüm toplamı 

202 Ücretler 
12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâfatı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenenek tedavi masrafları ve 
'" harcırahları 

11 Merkez 
421 Su mahsullerine ait ilmî araştırmalar ıırmrai masrafları 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
201 Maaşlar 

12 Vilâyetler memurları maaşı 
202 Ücretler 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

100 000 
100 000 

200 000 

200 000 

9 225 

000 000 

300 000 

6 000 

3 225 

(S . Sayısı : X4). 
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206 1178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak fam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
40 Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

298 000 
20 000 

318 000 

209 3434 sayılı Kanunun 14 neü maddecinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

307 Harcırahlar 
92 6245 sayîlı Çarcirah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince 

verilecek tazminatlar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 

harcırahları 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 

v 
Bölüm toplamı 

100 000 

G42 000 

5 000 
85 000 

90 000 

. Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

201 Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları maaşı *250 000 

202 Ücretler 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 100 000 

212 4367, 6706, 6811 ve 7046 sayılı kanunlar gereğince verilecek er 
tayım 60 000* 

214 6535 sayılı Kanuna göre verilecek tazminat 
305 Vilâyetler kira bedeli 250 0Ö0 
307 - Harcırahlar 

30 Müfettişler harcırahı 20 000 
423 Para gönderme masrafları 20 000 

Tarım Bakanlığı 

201 Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları maaşı 

202 Ücretler 
İ l Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

10 000 

BŞüm toplamı 

2 250 000 

135 000 
615 000 

750 000 

(S, Sajışi.; 14.) 
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209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu ı&addeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
50 Aydınlatma 

307 Harcırahlar 
25 Zirai mücadele ve zirai karantina muvakkat vazife harcırahı 
92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince ve

rilecek tazminatlar (ziraat) 

Bölüm toplamı 

50 600 

273 000 

50 000 

323 000 

30 000 

308 

309 

418 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve har
cırahları 

11 Merkez * ' 
12, Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Taşıt masrafları 
Zirai mücadele ve zirai karantina işleri taşıtları onarma mas
rafları 
Tarla ziraatı, tohum ıslâhı, deneme, üretme, çayır ve mera, kau
çuk ve hayvan besleme işleri umumi masrafları 
Köylerde yapılacak yem siloları gösterileri masrafı 17 500 
7368 sayılı Kanunun Ziraat Vekâletine talhmil ettiği vazifelerin 
gerektirdiği masraflar 2 500 

40 

60 
90 

419 

423 
424 

429 

452 

453 

50 

30 

20 

10 

40 

10 000 
20 000 

30 000 

100 000 

Bölüm toplamı 20 000 

Bahçe ziraati işleri, bağcılık, meyvacılık, sebzecilik, süsnebatlan, 
zeytin ve çay umumi masrafları 
Köylerde kurulacak toplu köy bağ ve m eyvalıkları 
Tohum temizleme evleri ve makina işle ri umumi masrafları 5 000 
Veteriner mücadele, tahaffuz evleri, has taneler bakteriyoloji ve 
serum kurumlan ve lâboratuvarlar kur ma ve idare işleri umumi 
masrafları 
Hayvan tazminatı 
Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 
Veteriner işleri 
Staj masrafları 
4489.sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderi
leceklerin harcırahlariyle başka her çeşit masrafları 30 000 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Cento, Anlaşması dâhilinde iran'da kurulacak yetiştirme mer
kezine 62 500 

200 000 

750 000 

1 000 000 

( S. Sajrısı : 14 ) 
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457 

476 

211 

417 

201 

iç kongreler ve teknik toplantılar umumi masrafları 
10 Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü 

Kurs umumi masrafları ' 
20 Yatılı ve yatısız zirai kurslar 

Devlet Meteoroloji î§leri Genel Müdürlüğü 

3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince mesâi saati hari 
cinde çalıştırılacaklara verilecek ücretler 
işletme umumi masrafları 

Ulaştırma Bakanlığı 
Maaşlar 

11 .Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

209 

306 
307 

309 

453 

201 

209 

302 

304 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
Giyecekler 
Harcırahlar 

40 Ecnebi memleketler harcırahı 
Taşıt masrafları 

12 Vekâlet otomobili onarma masrafları 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve baş
ka masrafları 

Çalışma Bakanlığı 
Maşlar 

11 Merkez memurları maaşi 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 
34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Vilâyetler büro masrafları 

40 öteberi masrafları 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

11 Merkez,posta ve telgraf ücretleri 
21 Merkez telefon masrafları 

Tenzil 

17 000 

. 

ı 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

200 000 
2 500 

27 000 
18 000 

45 000 

25 000 
50 000 

75 000 

20 000 
1 500 

10 000 

20 000 

2am 

293 900 

1 500 

73 500 

6 050 

4 000 

15 000 
21 000 

Bölüm toplamı 36 000 

( S . Sayısı : 14) 
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Tahsisatın nev'i 

305 • Kira bedeli 
12' Vilâyetler 

306 Giyecekler 
• 307 Harcırahlar 

20 Muvakkat vazife harcırahı 
30 Müfettişler harcırahı 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 

202 Ücretler 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

209 5431 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
40 öteberi masrafları 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

21 Merkez telefon masrafları 
305 Kira bedeli 

12 Vilâyetler 
307 Harcırahlar 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

418 Tahlil lâboratuvar masrafları 
419 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince yapılacak bilûmum ilân 

ve sair masrafları 
Sanayi sayım ve anketleri bilûmum masrafları 422 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalına ve abone 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı 

Tenzil 

" ' • 

Bölüm toplamı 

Sanayi Bakanlığı 

36 000 
4 000 

15 550 
64 000 

79 550 

200 000 

150 000 

20 000 

33 000 

120 000 

25 000 

50 000 

5 000 

80 000 
300 000 

Zam 

4 000 

9 000 

20 000 

10 000 

Bölüm toplamı 380 000 

( S. Sayısı : 14 ) 
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202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 200 000 
12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti 200 000 

Bölüm toplamı 400 000 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin üc
retleri 50 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 3 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 100 000 

417 Radyo istasyon ve stütyoları yönetim ve işletme masrafları 
10 Müzik yayınları 20 000 
20 Söz yayınları . 20 000 
30 Elektrik ve muharrik kuvvet masrafkrı '50 000 

Bölüm toplamı 90 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve mas

rafları 20 000 

İmar ve îskân Bakanlığı 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin üc
retleri ' 178 000 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

11 Merkez memurları çocuk zammı 6 000 
12 Vilâyetler memurian çöetık zammı < 8 500 
21 Merkez memurian doğum yardımı 4 000 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 1 000 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

75 000 
382 000 

457 000 

33 000 
. 89 000 

122 000 

(-S. Sayısı : 14) 
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Tahsisatın nev'i Tenzil 

31 Merkez memurları ölüm yardımı 
32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 
40 Yakacak zammı 

5~000 
5 000 
1 500 

Bölüm toplamı 31 000 

207 

209 

301 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Ecnebi dil bilenlere 3657 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
Merkez daireleri büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

1 500 

44 000 

302 Vilâyetler büro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraf lam 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 

422 Teknik araştırma masrafları 
10 Bölge plânlama masrafları 
20 Yapı • araştırma masraf lan 

1 750 

' 

Bölüm toplamı 

Bplüm toplamı 

14. 710 
40 000 

54 710 

230 000 
60 ÖÖO 

. 2 9 0 000 

Zam 

Böli 

Bölüm toplamı 

\ 

im toplamı 

2 920 
23 335 
14 585 
2 920 
1 750 
4 085 

49 595 

2 920 
23 335 
39 585 
2 920 
1 750 
4 085 

74 595 

(S. Sayısı: }4.) 
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452 

458 

301 

20 

20 

Yayın masrafları 
Başka her çeşit masraflar 
Staj masrafları 
4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere 
leceklerin harcırahları ile başka her çeşit masrafları 
Fuar ve sergi masrafları 

gönderi-

10 000 

10 000 
25 000 

Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü 

40 
50 

302 

304 

307 

414 

427 
451 

457 

50 

21 

70 

12 

20 

Merkez daireleri büro masrafları 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 

Vilâyetler büro masrafları 
Aydınlatma 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Merkez telefon masrafları 
Harcırahlar 
Kurslar muvakkat vazife harcırahı 
Taşıma masrafları 
İskân işleri taşıma masrafları 
Toprak bayramının gerektirdiği masraflar 
Yayın masrafları 
Başka her çeşit masraflar 
îç kongreler ve teknik toplantılar umumi masrafları 

13 000 

8 000 
1 000 

2 000 
2 000 

Zam 

Bölüm toplamı 

3 687 
6 000 

9 687 

6 500 

5 000 

A/l Yekûnu 45 832 457 42 759 857 

751 

701 
751 

(A/2) 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Satmalınacak makina, alet ve malzeme 10 000 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 15 000 
Satmalınacak makina, vasıta ve malzemeler 

10 Telli ve telsiz telefonlar ve teletipler satınalma masrafları 20 000 
50 İCA Yardımından temin olunacak her çeşit vasıta, cihaz, mad

de ve malzemenin karşılık bedeli ve bunların nakliye, sigor
ta, gümrük ve. sair masrafları 75 000 

Bölüm toplamı 275 000 

(S. Sayısı: 14> 
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Jandarma Genel Komutanlığı 

751 Satmalmacak motor, makina ve malze meler 
10 Deniz vasıta ve makinaları satmalma, nakil sigorta ve her 

çeşit masrafları ' . 600 000 

Dışişleri Bakanlığı 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 475 000 

Maliye Bakanlığı 

735 Millî Emlâk tefevvüz ve satmalma masrafları 150 000 
741 Yatırımlar için istanbul Teknik Üniversitesine 400 000 
752 • 3827 sayılı Kanun gereğince satmalınaeak taşıtlar 

16 Jandarma Genel Komutanlığı 2 000 000 
792 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince 

Karayolları Genel Müdürlüğüne 10 000 000 

Mîllî Eğitim Bakanlığı 

761 Yeni tesisler 
,10 5375 sayılı Kanuna göre açılmış ve açılacak olan yurt ve aş ev

lerinin tesis masrafları 220 000 
• * . 

Bayındırlık Bakanlığı 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
25 Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı . 250 000 
29 Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı 150 000 

Bölüm toplamı 400 000 

746 Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasiyle müştemilâtının tef
riş ve tezyin işlerinin yapılması masrafları 4 000 000 

748 Sığmaklar inşaatı, tesisi, tamiri ve her türlü masrafları 400 000 
763 5367, 5843, 6213 ve 7415 sayılı kanunlar gereğince hava meydan-

' l an yapımı için girişilecek yüklenmeler 
10 Yapım masrafları 800 000 

776 Demiryolları yapım masrafları 
12 4643 ve 6210 sayılı kanunlar gereğinee yapılmakta olan Erzu

rum hattı uzatma masrafları 1 700 000 
40 İstikşaf, etüt, aplikasyon, proje ihzarı, istimlâk ve diğer mas

raflar 550 000 

Bölüm toplamı 2 250 000 

( S . Sayısı : .14) 
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783 Limanlar yapım masrafları 
40 İstikşaf, etüt, aplikasyon, proje ihzarı, istimlâk ve diğer mas

raflar 400 000 
41 Prim veya kur farkları 200 000 
70 Makina ve vasıtaların onarımı , 15 000 

Bölüm toplamı, 615 000 

Tarım, Bakanlığı 

711 Makina, alet ve malzemeler onarımı 
50 Zirai mücadele ve zirai karantina işleri ve kurumları 100 000 

731 İstimlâkler 
20 Veteriner işleri ve kurumları 25 000 
30 Zirai mücadele ve zirai karantine işleri ve kuramları 50 000 

Bölüm toplaımı .75 000 

753 Teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık okullarından mezun ola
caklara 4486 sayılı Kanun gereğince verilecek vasıta ve mal
zemeler 69 900 

771 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler 
20 3788 sayılı Çay Kanununun 5 nci maddesi, 5748 ve "6754 sa

yılı ıkanunlar gereğince yapılacak ödemeler 394 000 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

742 Meteoroloji istasyonları yapı masrafları 2 500 
751 Satmalmacak makina alet ve malzemeler 200 000 

Ulaştırma Bakanlığı 

712 Liman idarelerine ait deniz taşıtlarının onarımı 10 000 

Sanayi Bakanlığı 

753 Lâboratuvar tesis masrafları 240 000 . 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

741 Badyo .istasyonları yapımı her türlü masrafları 250 000 
761 Mevcut istasyonların esaslı surette genişletilmesi ve düzen

lenmesi masrafları 
10 Yeni yapılar 21 000 

A/2 yekûnu 10 449 900 13 522 500 

A/l ve A/2 yekûnu 56 282 357 56 282 357 

(S. Sayısı: 14) 
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[2] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nev'i 
Düşülen 

Lira 

826 

(A/l) 

Devlet Borğlart 

1375, 2745, 5676, 5824, 6336, 6377 ve 6849 sayılı kanunlar gereğince temin 
olunan kredi ve istikrazlar 

47 'Kota kredisinin itfası 615 433 
148 000 

467 433 

(A/2) 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

741 Radyo istasyonları yapımı her türlü masraflan 
761 Mevcut istasyonların esaslı surette genişletilmesi' ve düzenlenmesi masrafları 

10 Yeni yapılar 

2 sayılı cetvel yekûnu 

250 000 

4 000 

869 433 
721 433 

B. M. 

[3] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nev'i 
Eklenen 

Lira 

(A/l) 

Adalet Bakanlığı 

421 Temsilciler Meclisi seçim giderleri 

Toprak ve îskân İşleri Genel Müdürlüğü 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 

20 000 

4 813 

( S. Sayısı : 14 ) 
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Eklenen 
B. M. Tahsisatın nev'i Lira 

(A/2) 

Maliye Bakanlığı 

752 3827 sayılı Kanun gereğince satınalmacak taşıtlar * 
29 Dışişleri Bakanlığı 148 000 

767 Antalya kalkınma projesi fonu karşılığı olarak Osmanlı Bankasına 442 620 

Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı 

731 İstimlâk bedeli 254 000 

3 sayılı cetvel yekûnu 869 433 
148 000 

721 433 

[4] SAYILI CETVEL 

Maliye Bakanlığı 

Fasıl 752 —• 237 sayılı Kanun gereğince satınalmacak taşıtlar 

Jandarma Genel Kumandanlığı 

67 Jeep (emniyet ve asayiş, hizmetlerinde) 

Dışişleri Bakanlığı 

I Makam arabası (makam için) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

5 Ambulans (hastaneler için) 

5 Kamyonet Pikap - TJp (hastaneler için) 

Devlet Meteoroloji îşleri Genel Müdürlüğü 

1 St. Wagon (daire hizmetlerinde kullanılmak üzere) 

Millî Eğitim Bakanlığı 

* Fasıl 302 — Vilâyetler büro masraflar 
Madde 40. — öteberi giderleri 

Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişlerinin temizlik işlerine ait giderler. 

( S. Sayısı : 14) 
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Maliye ve Bütçe Karma Komisyonunun değiştirici ve- bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

(Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir} 

[2] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

(A/l) 

Devlet borçları 
826 1375, 2745, 5676, 5824, 6336, 6377 ve 6849 sayılı kanunlar gereğince temin 

olunan kredi ve istikrazlar ( 
47 Kote kredisinin itfası 

(A/2) 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
741 Radyo istasyonları yapımı her türlü masrafları 
761 Mevcut istasyonların esaslı surette genişletilmesi ve düzenlenmesi masrafları 

10 Yeni yapılar 

B. M. 

Maliye ve Bütçe Karma Komisyonunun değiştirisi 

[3] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

421 

505 

767 

731 

(A/l) 

Adalet Bakanlığı 
Temsilciler Meclisi seçim giderleri 

Toprak ve îskân İşleri Genel Müdürlüğü 
C+eçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 

(A/2) 

Maliye Bakanlığı 
Antalya Kalkınma Projesi Fonu karşılığı olarak Osmanlı Bankasına 

Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı 
İstimlâk bedeli 

Düşülen 

467 433 

250 000 

4 000 

(2) sayılı cetvel yekûnu 721 433 

Eklenen 
Lira 

20 000 

4 813 

.442 620 

254 000 

(3) sayılı cetvel toplamı 721 433 

( S. Sayısı : 14 ) 
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Maliye ve Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişi 

[4] SAYILI CETVEL 

Maliye Bakanlığı 

Bölüm 752 - 237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar 

Aded Cinsi ve nerede kullanılacağı 

Jandarma Genel Kumandanlığı 

67 Jeep (Emniyet ve asayiş hizmetlerinde) 

Sağlık ve Sosyal Yardım, Bakanlığı 

5 Ambulans (Hastaneler için) 
5 Kamyonet pikap - up (Hastaneler için) 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

i Station Wagon (î)aiw> hizmet terinde kullanılmak üzere) 

t>m<sam v«-

;/' [(S. Sayısı: U) 



Temsilciler Meclisi S, S A Y I S I 15 
Ankara Üniversitesi 1960 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Teni -

silci üyelerden mürekkep Karma Komisyon raparu (1 /64 ) 

T. G. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 21.2.1961 

Şayi: 71-1432/586 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 20 . 2 . 1961 tari
hinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi 1960 malî yılı Bütçe Kanununal bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org, 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü ile bu Enstitüye bağlı bulunan çocuk 
hastanesinin masrafları için tahsis edilmiş olan ödenek tamamen sarf edilmiş bulunduğundan 
aşağıda adları yazılı ihtiyaçların karşılanabilmesi için Ankara Üniversitesi 1960 malî yılı bütçe
sinin 424 ncü (Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları) bölümünün 14 ncü (Çocuk Sağ
lığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü Hastanesi umumi masrafları) maddesine 400 000 lira
lık ödeneğin eklenmesi zaruri görüldüğünden bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Pediatrik şirürjü cihaz ve d.ğer ihtiyaçlar için > 200 000 
Nöro şirürjü cihaz ve diğer ihtiyaçlar için 100 000 
Oksijen (Prematüre doğan bebeklerin ihtiyaçları) 25 000 
Floresan imünoloji cihaz ve diğer giderleri için 25 000 
Enzimoloji, allerji cihaz ve diğer giderleri için 50 000 

Yekûn 400 000 
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Maliye ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 
Maliye ve Bütçe 
Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/64 
Karar No. 24 

21 . 2 . 1961 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 20 . 2 . 1961 
tarihinde kararlaştırılarak Başbakanlığm 21 . 2 . 1961 tarihli ve 71 - 1432/586 sayılı tezkere
siyle Meclis Başkanlığına sunulan, «Ankara Üniversitesi 1960 malî yılı Bütçe Kanununa bağJı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» komisyonumuza gelmiş ve yapılan mü
zakereler sonunda : 

Kanun tasarısı gerekçesinde de belirtildiği sebeplerle Hükümetin teklifi veçhiyle aynen kabul 
• edilmiştir. 

İşin müstaceliyetine binaen öncelikle görüşülmesi temennisiyle Temsilciler Meclisinin Genel 
Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Adalan Şevket 

Üye 
Aydın Cevdet 

Üye 
Kök Enver 

Başkainvekdli 
Gürün Muhittin 

Üye 
Beşe Hakkı Kâmil 

Üye 
özkol Mazhar 

Sözcü 
Ergin Sait Naci 

Üye 
Cengiz Hızır 

Üye 
Pirinçcioğlu Vefik 

Kâtip 
ögat İhsan 

Üye 
Isıtan Rıza 

Üye 
Toközlü Âdil 

( S. Sayısı : 15 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi 1960 malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1960 ma
lî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velin 424 ncü (Tıp Fakültesinin hastanelere iliş
kin masrafları) bölümünün 14 ncü (Çocuk Sağ
lığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü 
Hastanesi umumi masrafları) maddesine 400 0C0 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

, MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1960 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 1 nci (Umumi bütçeden verilecek tah
sisat) bölümünün 1 nci ("Yatırımla** dışındaki 
masraflar için verilenler) maddesine 400 000 li
ra eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

20. 2.1961 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Maliye Bakanı 
K. Kurdaş 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Üner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
A. Tahtakilıç 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
C. Bahan 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 
M. î. Kıziloğlu 
Dvlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı V. 
A. Tdhlakiltç 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Askın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopcu 

İmar ve İskân Bakanı 
R. Özal 

(S. Sayısı : 15) 
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Temsilciler Meçlisi Ş. Ş / ^ Y i S I s 16 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1960 malî yıh BiHçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis, Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komisyon raporu (1/68) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . 2 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-1435/589 
Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

galiye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bafeajülar Kurulunca 20 . 2 . 1961 tarihin-
de kararlaştırılan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1960 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
l i k l i k yapılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmalını rica ederim. 
Derlet Ba§kanı ve B a l k a n 

Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Karayolları Umum Müdürlüğü bütçesinin 781 nei faslının 10, 30, | 0 neı maddelerinde mjşycut tah
sisat ihtiyaçlara kâfi gelmediğinden, Petrol Ofisine aynı tediplerden ödenmesi gereŞcen a^ar yakıt 
bedelleri tediye edilememiştir. 

15 000 000 tiranın Petrol Ofisine tediye edilebilmesi için bu kanun Sar ıs ı ha^rlatumıştıt. 

KUdiye ve BiijŞçe Karoca Kpp^ony t&şppı 
T. C. 

Temsilciler Meçlisi 21 . 2 . İMİ 
Maliye ve Bütçe 

Karma Komisyonu 
Esas No.: 1/68 
Karar No.: 27 

Temsilciler Meclisi B^jjkanlı&na 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu J£eclise arzı Bakanlar Kurulunca 20 . 2 . 1961 
tarihinde kararlaştırılan Başbakanlığın 21 . 2 . }961 tarihli yş 71-1435/589 sajoU te#lşere|iyle 
Meclis Başkanlığına sunulan Karayolları Genel Müdürlüğ| 1360 malî yılı Bütçe JUnununa lİağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında hazırlanan kan^n tgşarası Maliye ve Bütçj Karma Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden müteşekkil Komisyonda t(ştŞÜk ve müzakere jecülcU : 

Kanun teklifini mucip sebepler komisyonumuzca uygun mütalaa edilerek yapılan incelemeler 
sonunda 2 nci madde (Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1960 malî yıli Bütçe Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelin (2 nci) Hazinede» yarasan bSUimüne 10 000 000 Una ve aynı cetvelin so« 



imnda (Geçen yıldan devreden Hazine yardımı) adiyle açılan 8 nci bölümüne 5 000 000 lira ko
nulmuştur.) şeklinde değiştirilerek diğer maddeler cetveli ile birlikte Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

Malî yıl içerisinde tahsisatın kullanılmasını te minen öncelikle müzakeresinin Temsilciler Mecli
sinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kâtip 
ögat İhsan 

Üye 
I§ıtan Rıza 

Üye 
Toközlü Âdil 

Komisyon Başkanı 
Adaları Şevket 

"Üye"""-
Aydın Cevdet 

Üye 
Kök Enver 

Başkan V. Sözcü 
Gürün Muhittin Ergin Sait Naci 

Üye Üye 
Beşe Hakkı Kâmil Cengiz Hızır 

Üye Üye 
özkol Mazhar Pirinçcioğlu Vefik 

Üye 
Eğin Şeraf ettin Yaşar 

HHÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1960 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1960 malî yılı Bütçe Kanuna bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
15 000 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
İ96Ö malî yılı Bütçe kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 2 nci (Hazineden yardım) bölümüne 
10 000 000 lira ve aynı cetvelin sonunda (Geçen 
ve eski yıllardan devreden nakit) adı ile açılmış 
olan 7 nci bölümüne 5 000 000 lira konulmuştur. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

20 . 2 .1961 

B êvlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Millî Snvrnıma Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
Ş, Sarper 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

M. Kmloğlu 
Ad,':Vt Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Maliye Bakanı 
K. Kurdaş 

(S . Sayısı : 16) 

MALİYE VE BÜTÇE KARMA KOMİSYONU 
DEĞİŞTİRİŞJ; 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1960 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya

pılması hakkında kanun tasarısı 
i 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1960 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelin (2 nci) Hazineden yardım bölümü
ne 10 000 000 lira ve ayni cetvelin sonunda (Ge
çen yıldan devreden Hazine yardımı) adiyle aç:-
lan 8 nci bölümüne 5 000 000 lira konulmuştur. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MAPDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

& 
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m 
Millî Eğitim Bakanı V. 

A. Tahiakıhç 
Ticaret Bakanı Sa 

M. Baydur 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Askın 
Ulaştırma Bakanı 

O. Mersinli 
Sanayi Bakanı Ba. 
§. Kocatopçu 

imar ve İskân Bakanı 
R. özal 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 
ve So. Y. Bakanı 

R. Üner 
Tarım Bakanı 

0. Tosun 
Çalışma Bakanı 

A. Tahtakılıç 
Ya. ve Turizm Bakam 

C. Baban 

B. M. 

Hükümetin teklifine bağli 

CETVEL 

Tahsisatın nev'i 

781 Yollar, köprüler ve binalar 
10 Yapım 
20 Geçit yolları yapımı 
40 Satmalmacak makina ve vasıtalar 

Eklenen 

12 000 000 
2 000 000 
1 000 000 

Yekûn 15 000 000 

Maliye - Bütçe Komisyonu değiştirişine bağlı cetvel 

(Hükümetin teklifine bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir.)' 

*>9<i 

( S. Sayısı : 16 ) 





Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : 26 

istanbul Teknik Üniversitesi 1960 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işeretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna 
seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komisyon raporu 

( 1 / 6 7 ) 

21 . 2 . 1961 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan Ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 20 . 2 . 1961 tarihin
de kararlaştırılan «İstanbul Teknik Üniversitesi 1930 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

1960 malî yılı bütçesiyle yapılması kabul olunan hizmetlerin karşılığı olan gelirlerden umumi 
bütçeden verilecek tahsisatın tamamı malî yılı içerisinde alınmış fakat üniversitenin kendi gelirleri 
arasında yer alan gelirlerin tahsisatının tahmine tetabuk etmiyerek noksanlık husule getirmesi ve bil
hassa öu gelirler arasında ehemmiyetli yer işgal eden* (Eski yıllardan devredilen nakit) faslındaki tah
minin tahakkuk etmemesi neticesinde bütçe ile kabul olunan tahsisatlara müsteniden yapılan hizmet
lerin gerektirdiği nakit ödenememiş bu itibarla umumi bütçeden cari masraflar için 600 000, yatırım
lar için de 400 000 liralık nakit yardımına zaruret, hâsıl olduğundan bu kanun tasarısı hazırlanmış
tır. 

Maliye ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 21 . 2 . 1961 
Maliye ve Bütçe 

Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/67 
Karar No. : 26 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 20 . 2 . 1961 ta
rihinde kararlaştırılan istanbul Teknik Üniversitesi 1960 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) i§a-

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı,: 71-1434/588 
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retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında' 71-1934/588 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun ta
sarısı komisyonumuza gelmiş ve yapılan müzakereler sonunda: 

Kanun tasarısı gerekçesinde de belirtildiği sebeplerle tasarı Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

işin müstaceliyetine binaen öncelikle görüşülmesi temennisiyle Temsilciler Meclisinin Genel 
Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dmisyon Başkanı 
Adaları Şevket 

Üye . 
Aydın Cevdet 

Üye 
Kök Enver 

Başkanvekili 
Gürün Muhittin 

Üye 
Beşe Hakkı Kâmü 

Üye 
özkol Mazhar 

Sözcü 
Ergin Sait Naci 

Üye 
Cengiz Hızır 

Üye 
Pirinçcioğlu Vefik 

Kâtip 
ögat îhsan 

Üye 
Isıtan Rıza 

Üye^ 
Toközlü Âdil 

Üyt 
Eğin Şeraf ettin Yaşar 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1960 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 1 nci (Umumi bütçeden verilecek tahsi
sat) faslının 1 nci (Yatırımlar dışındakiler için 
verilenler) maddesine 600 000 lira ve 2 nci (Ya
tırımlar için verilenler) maddesine de 400 000 
lira ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1960 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 5 nci (Eski yıllardan devredilen nakit^ 
faslından 1 000 000 lira düşülmüştyr. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-

Millî 
e girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve 
Eğitim Bakanları yürütür. 

20.2.1961 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 
M. t. Kıziloğlu 

Devlet Bakanı 
//. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

içişleri Bakanı 
N. Zeytinoğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

R. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
A. Tahfakilıç 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
S. Saıper 

Millî Eğitim Bakanı V. 
A. Tahtakilıç 

Ticaret Bakanı 
31. Bay dur 

Güm. ve Tekel Bakam 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı 
§. Kocatopçu 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı imar ve iskân Bakanı 
C. Baban R. özal 

( S. Sayısı : 26 ) 



Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : 2 7 

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 
35 nci maddesinde değişikLk yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
MaLye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komisyon raporu (1 /48 ) 

T. C. ' 
Başbakanlık 14 . 2 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-1425/489 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 8 . 2 . 1961 tarihinde 
kararlaştırılan «1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 34 ncü maddesinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Hükümetimizce alınmakta olan iktisadi tedbirler meyamnda, istikrarlı bir para ve muvazeneli 
bir kredi politikasının genel ekonomik politika içinde tâyin ve tesbiti ve bu arada Hazinenin 
T. C. Merkez Bankasından alabileceği kısa vadeli avans miktarı ile bunun kullanılması şeklinin 
yeni esaslara bağlanmadı zaruri bulunmaktadır. 

Malûm olduğu üzere, bütçe sarfiyatının icrası ile gelirlerin tahsilatı arasında mevcudolması 
tabii bulunan zaman fasılası dolayısiyle Merkez Bankasınca Hazineye kısa vadeli bir avans hesa
bı açılmaktadır. 

1955 yılı Mayıs ayına kadar bu avansın miktarı T. C. Merkez Bankası sermayesi ile ihtiyat
ları yekûnunun % 50 si ile hudutlandırılmış, 6 . 5 . 1955 tarihinde yürürlüğe giren 6544 sayılı 
Kanunla kısa vadeli avans limiti câri yıl masraf bütçesinin % 15 i gibi çok yüksek bir miktara 
çıkarılmıştır. Bu talihten sonra masraf bütçelerinin devamlı olarak kabarması ve bütçelerde 
gerçek bir denklik bulunmaması sebebiyle sözü ĝ ejgn avans devamlı olarak artmış ve tamamen 
donmuş bir vzaziyet göstermiştir. 

154 sayılı Kanunun 1, 3 ve 6 nci maddleri mucibince Hazinenin T. C. Merkez Bankasına olan 
bu borcunun 28 . 2 . 1961 tarihindeki bakiyesi Haz'üe israfından T. C. Merkez Bankasına 100 sene 
vadeli ve âzami % 1/2 faizli tahvil verilmek sure%|e tahkim edilmektedir. 

Bu tahkim ameliyesinden sonraki devrelerde $e Hazinenin bütçe tatbikatını yürütebilmek 
için Merkez Bankasından kasa müddetler için aVâns olmaya ihtiyacı olabilecektir. Ancak muva-
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zeneli bir malî ve nakdî politika içinde mezkûr avans miktarının tâyininde kullanılacak ölçünün 
masraf bütçeleri yekûnunun !% 15 i gibi yüksek bir nipette olmaması iktiza eder. Bu itibarla, 
bu nispetin Dünya Merkez Bankacılığında mûtad bir ölçüye ircaı gerekmektedir. Hazinenin 
emisyon bankasından alabileceği avans miktarı bâzı memleketlerde mutlak bir rakamla ifade 
edilmekte, bâzı memleketlerde ise bütçe yekûnunun muayyen bir nispeti ile tesbit edilmektedir. 

1715 sayılı Kanunun mezkûr 34 ncü maddesinin tadilinde, umumiyetle kabul edilmiş bulunan 
% 5 nispeti muvafık mütalâa olunmuştur. Hazine bu avansı masraf aylarında istimal edecek ve 
tahsilat aylarında da Merkez Bankasına iade edecektir. Bu suretle bütçe açıklarının T. C. Mter-
kez Bankası kaynaklarından karşılanmasına nihayet verilmiş olacaktır. 
' Bu maksatla hazırlanmış olan işbu kanun tasarısının 1 nci maddesi ile, 1715 sayılı Kanunun 6544 

sayılı Kanunla mualdel 34 ncü maddesinin 2 numaralı fıkrası değiştirilerek, Merkez Bankasınca Hazi
neye açılmakta olan kısa vadeli avans miktarının cari yıl masraf bütçeleri yekûnunun % 5 ini geçmiye-
ceği hükme bağlanmış ve ayrıca bu avansın malî yıl sonunda kapatılmak suretiyle avansın mak
sadına uygun şekilde istimalinin temini derpiş edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesj kanunun yürürlük tarihini ve 3 ncü maddesi de yürütme organım 
tâyin etmektedir. 

(S. Sayım : 27) 



Maliye ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 
Maliye ve Bütçe 

Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/48 
Karar No. : 23 

21 . 2 . 1961 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 8 . 2 . 1961 tari
hinde kararlaştırılan «1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 34 ncü madde
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı» Maliye Komisyonu ile Bütçe Komisyonuna seçi
len Temsilci üyelerden müteşekkil Karma Komisyonda tetkik ve müzakere edildi : 

Hazinenin ve bir kısım iktisadi Devlet teşebbüslerinin borçlarının tahkimine mütedair 154 sa
yıl; Kanunla Hazinenin Merkez Bankasından temin etmiş olduğu kısa vadeli avans hesabının 
28 . 2 . 1961 tarihindeki bakiyesi konsolide edilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle 1715 sayılı Kanunun 6544 sayılı Kanunla muaddel 34 ncü maddesinin 2 numaralı 
fıkrası mucibince Hazinenin 1961 malî yılında Merkez Bankası kaynaklarından alabileceği avans 
miktarı 1 299 450 000 liraya baliğ olmaktadır. 

Hükümet getirmiş olduğu değişiklikle % 15 nispetini % 5 nispetine indirilmesini teklif et
mekle bu suretle 1961 malî yılında gelirlerle giderlerin tevazün etmediği zamanlarda kullanılmak 
üzere 433 150 000 liralık bir imkân verilmesini talebetmektedir. Muvazeneli bir malî ve nakdî 
politika takibine kararlı olan Hükümetin Merkez Bankası kaynaklarını hakiki ihtiyaçların ışığı 
altında tahdidetmesi komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

Hükümet teklifinin getirmiş olduğu bir diğer yenilik Merkez Bankası kaynaklarından temin 
edilen avansların malî yılın nihayetlerinde kapatılması mükellefiyetidir. 

Hakikî bir denk bütçe tatbikatının icabatı olan gelir ve gider muvazenesinin fiilen teminini 
istihdaf eden bu kayıt dahi encümenimizce uygun görülmüştür. 

Tasarının birinci maddesinin 2 nei fı'krasmd a «Banka miktarı cari yıl masraf bütçeleri ye-
yûnunım», «Banka miktarı câri yıl genel bütçe masraf yekûnunun» şeklinde değiştirilerek kanun 
tasarısı Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmişti]*. 

Temsilciler Meclisinin tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

komisyon Başkanı 
Adalan Şevket 

üyo 
Başer Adnan 

Üyo 
Feyzioğlu Beâî 

Başkan V. 
Gürün Muhittin 

Üye 
Beşe Hakkı Kâmil 

•• •*• .-.» >••• « • # 4 i $ Ç 

Üye 
Isıtan Rıza 

Üye 
Pirinçcioğlu Vefik 

Sözcü 
Ergin Sait Naci 

Üye 
Cengiz Hızır 

Üye 
Kök Enner 

Üye 
Tokgözlü Adil 

Kâtip 
ögat îhsan 

Üye 
Eğin Ş. Yaşar 

Üye 
özkol Mazhar 

(S. Sayı» : 27) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanununun 34 ncü maddesinde değişiklik 

yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1715 sayılı Kanunun 6544 sa
yılı Kanunla muaddel 34 ncü maddesinin 2 nu
maralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. Banka, miktarı cari yıl masraf bütçeleri 
yekûnunun % 5 ni geçmemek ve malî yıl sonunda 
kapatılmak kaydiyle Hazineye kısa vadeli avans 
hesabı açar. Bu avans hesabına tatbik edilecek 
faiz nispeti, Hazine ile banka arasında kararlaş
tırılır. 

Bankanın bu avans mukabilinde yapabileceği 
emisyon miktarı, hesabın borç bakiyesini 'geçe
mez.»' 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Bu kanun 1.3.1961 tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
/ / . Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tüzem en 

içişleri Bakanı 
N. Zeytinoğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

R. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

A. Tahtahtlıç 
Ba, - Ya. ve Turizm Bakanı 

0. Baban 

8 .2 .1961 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 
M. / . Ktziloğlu 
Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankus 

Dışişleri Bakam 
S. Sarrıer 

Milli Eğitim Bakam V. 
A. Tahtakilıç 

Ticaret Bakanı 
31. Bay'dur 

Güm. ve Tekel Bakam 
F. Aslan 

Ulaştırma Bakam 
O. Mersinli 

Sanavi Bakam • 
Ş. Kocatopçu 

imar ve fckfın Bakam 
R. özal 

MALİYE VE BÜTÇE KARMA KOMİSYONU 
DEĞÎŞTIRİŞÎ 

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
Kanununun 34 ncü maddesinde değişiklik ya

pılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1.— 1715 sayılı Kanunun 6544 sa
yılı Kanunla muaddel 34 ncü maddesinin 2 
numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«2. — Banka, miktarı câri yıl genel bütçe 
masraf yekûnunun % 5 im* geçmemek ve malî 
yıl sonunda kapatılmak kaydiyle Hazineye 
kısa vadeli bir avans hesabı açar. Bu avans 
hesabına tatbik edilecek faiz nispeti, Hazine ile 
banka arasında kararlaştırılır. 

Bankanın bu avans mukabilinde yapabilece
ği emisyon miktarı, hesabın borç bakiyesini ge
çemez.» 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . 3 . 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütül'. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

( S . Sayısı :'27 ) 
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İstanbul Üniversitesi 1960 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komisyon raporu (1 /66 ) 

T. 0. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 21 . 2 . 1961 

Sayı: 71-1433/587 
Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 20 . 2 . 1961 
tarihinde kararlaştırılan «İstanbul Üniversitesi 1960 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı» gerekçeliyle birlikte ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 
İstanbul Üniversitesi 1960 malî yılı bütçesiyle yapılması kabul olunan hizmetlerin karşılığı olan 

gelirlerden, (B) işaretli cetvelde yer alan, eski yıllardan devredilen nakit bölümündeki ödenek 
tahmininin tahakkuk etmemesi neticesinde bütçe ile kabul olunan ödeneğe müsteniden yapılan hiz
metlerin gerektirdiği masrafları karşılamak üz:re genel bütçeden 500 000 liralık yardım yapıl-
mas na zaruret hâsıl olduğundan bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Maliye ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. C. 

Temsilciler Meclisi 21. 2.1961 
Maliye ve Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No: 1/66 
Karar No: 25 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 20 . 2 s 1961 tari
hinde kararlaştırılarak Başbakanlığın 21 . 2 . 1961 tarihli ve 71 -1433/587 sayılı tezkeresiyle Meclis 
Başkanlığına sunulan İstanbul Üniversitesi 1960 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı komisyonumuza gelmiş ve yapılan müzakereler sonunda: 

Kanun tasarısı gerekçesinde de belirtildiği sebeplerle Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 



İşin müstaceliyetine binaen Öncelikle görüşülmesi temennisiyle Temsilciler Meclisinin Genel Kuru
luna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Adaları Şevket 

Üye 
Aydın Cevdet 

Üye 
Kök Enver 

Başkanvekili 
Gürün Muhittin 

Üye 
Be§e Hakkı Kâmil 

Üye 
özköl Mazhar 

Üye 
Eğin ŞerafetP 

Sözcü 
Ergin Sait Naci 

Üye 
Cengiz Hızır 

Üye 
Pirinçcioğlu Vefik 

in Yaşar 

Kâtip 
ögat İhsan 

Üye 
Isıtan Rıza 

Üye 
Toközlü Âdil 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Üniversitesi 1960 malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — istanbul Üniversitesi 1960 malî 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
1 nci (Umumi bütçeden verilecek tahsisat) faslı
nın 1 nci (Yatırımlar dışındakiler için verilenler) 
maddesine 500 000 lira eklenmiştir. 

MADDE 2. — istanbul Üniversitesi 1960 ma
lî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetve
lin 5 nci (Eski yıllardan devredilen nakit) fas
lından 500 000 lira düşülmüştür. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Devlet Bagkam ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

20.2.1961 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 
M. 1. Kızüoğlu 

Devlet Bakanı 
/ / . Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

içişleri Bakanı 
N. Zeyiinoğlu 

Maliye Bakanı 
K. Kurdaş 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alanku§ 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı V. 
A. Tahtakılıç 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Sa. ve So. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
R. Üner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
A. Tahtakılıç 

F. Aşkın 
Ulaştırma Bakanı 

O. Mersinli 
Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı imar ve iskân Bakam 
C. Bahan R. özal 

*>&<< 

( S. Sayısı : 28 ) 


