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Aksoyoğlu Refet'in, 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve İktisat Komisyonu raporu (2/172)
Yüksek Başkanlığa
1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 'bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun teklifimi gerekçesiyle, birlikte sunuyorum.
Gereken işlemin yapılmasını saygı ile arz ederim.
Aksoyoğlu
Refıt

GEREKÇE
1. Yeni Meclis binasına nakil dolayısiyle dairenin tenvir, teshin, telefon ve sair mıasrjalların:
karşılamak üzere 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Bü»
yük Millet Meclisi kısmin'm 477 ııei faslına 300 000 liralık bir ödeneğin, tasarrufu mümkün ter
tiplerden tenzili surtetiyle aktarılmasını teminen teklifin birinci maddesi;
2. Münfesih Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilâtında çalışan daktiloların Millî Birlik Ko
mitesi ile Temsilciler Meclisi çalışmalarında kâfi gelmiyeceği mülâhazasiyle 1960 malî yılı Muva
zenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısanına ücretleri büt
çe tasarruf atiyle karşılanmak ve personel hususunda da âzami tasarrufa riayet edilmek 'suretiyle
Kanunlar Müdürlüğü için iki, Tutanak Müdürlüğü için iki ve Bütçe Komisyonu Kalemi Müdürlü
ğü için (1) ki ceman (5) aded 7:00 lira ücretli daktilo ile 450 lira ücretli Î10 aded odacı kadro
sunun ilâVesi maksıadiyle teklifin ikinci maddesi hazırlanmıştır.
Halen yeni Meclis binası tesislerinde istihdam edilen ve ücretleri münfesih" Büyük Millet Mec
lisi (Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi) bütçesinden! tediye edilen geçici hizmetliler kad
rosuna, münfesih Meclis teşkilâtı kadrosunda kullanılan hizmetlilerin de ilâvesiyle meydana ge
lecek kadronun hizmete kifayet edip etmiyeceği hususunda şimdiden tam bir tahmin mümkün
olmadığından bilâhara, hizmetlerin hakiki ihtiyaçlarına tekabül edecek kadroların peyderpey alın
ması mümkün görüldüğü cihetle hem tasarrufa riayet etmek ve hem de fuzuli olarak alınacak
elemanların sonradan vazifelerine nihayet vermek gibi müşkül bir1, mevkie düşülmemesi için şim
diden daimî kadro ihdasına lüzum görülmemiştir.
Esasen! yeni Meclis binasındaki personel kadrosu geçici hizmetlilerden teşekkül ettiği için
faaliyete geçildiği zaman ıgerek bu personelin ve gerekse yeni hizmetlere ,göre alınması icabedecök personelin hakiki durumlan meydana çıkacağından bundan sonra nıe kadar personelin daimî
v« ne kadar personelin de muvakkat kadrolarla kutllanılmalaıtt daha kolay bir şekilde tesbit ediî
miş olacaktı^*.
3. Yeni binaya nakil dolayısiyle yapılacak masraflar için, Devlet vasıtalarından istifade edilmesi
düşünüldüğünden, bütçeye bu maksatla ayrıca bir ödenek konulmasına lüzum görülmemiştir,
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Aksoyoğlu Refet'in, 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkındaki kanun teklifi komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere
edildi,
Kanun teklifi gerekçesinde de belirtildiği üzere yeni Meclis binasına nakil dolayısiyle idarenin
tenvir, teshin ve sair masraflarını karşılamak üzere 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa
bağlı (A/l) işaretli cetvelin münfesih Büyük Millet Meclisi (T. C .Millî Birlik Komitesi) kısmunm
tasarrufu mümkün görülen tertiplerinden 300 000 liranın tenzil edilerek alâkalı tertiplere aktarıl
masını ve yine mezkûr kanuna bağlı (D) işaretli cetvelin münfesih Büyük Millet Meclisi ı(T. C.
Millî Birlik Komitesi) kısmınla ibâzı ücretli kadroların ilâvesini temin maksadiyle ihzar ve sevk
edilmiş bulunmaktadır.
Yeni Meclis binasına nakil dolayısiyle bâzı zaruri masrafların karşılanması maksadiyle hazır
lanmış bulunan aktarma ile yeniden hizmetin icabı olarak ilâvesi derpiş olunan ücretli kadrolar
hakkındaki kanun teklifi komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek maddelere geçilmiş ve kanun
teklifi ilişik cetvelleriyle birlikte aynen kabul edilmiştir.
Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
İktisat Komisyonu
Başkanı
Üye
Üye
Üye
Aksoyoğlu Refet
Karavelioğlu Kâmil
Karaman Suphi
Kuytdk Fikret
Üyö
özkaya M. Şükran

AKSOYOĞLU REFET'İN TEKLİFİ
1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa
bağlı cetvellerde değişildik yapılması hakkında
kanun teklifi
MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velin münfesih Büyük Millet Meclisi (T. C.
Millî Birlik Komitesi) kısmının ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (300 000)
liralık aktarma yapılmıştır.
MADDE 2. — 1960 malî yılı Muvazenei
Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin

münfesih Büyük Millet Meclisi (T. C. Millî
Birlik Komitesi) kısmına, ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolar eklenmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe gîrer,
MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı

yürütür.
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teklifine

bağlı cetveller

SAYILI CETVEL
Düşülen
Lira

Öd eneğm nevi

Eklenen
Lira

453

Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetleri, ahdî mü
nasebetler
23 NATO memleketleri parlâmentoları Birliği assamble ve komis
yonlarına iştirak edeceklerin harcırahları
'
453/A
iştirakler
21 Parlâmentolararası Birliği Türk Grupanun Birlik Konferans ve
komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları
453/B
Kongre, konferans, tören ve ziyaretler
22 Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer memleketlere yapacağı
ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katılacakların harcırahları
453/B
Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimi
ze gelecek, ecnebi misafirlerin her çeşit ağırlama masrafları
477
Yeni Meclis ıhmasının gerektirdiği masraflar

100 000

Yekûn

300 000
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SAYILI CETVEL

Memuriyetin nev'i
Daktilo
Ibagh)

(Umumi

Daktilo

Daktilo

S

2

700

2

700

1

700

10

450

Müdürlüğü

Daktilo
Daire

700

Müdürlüğü

Bütçe Kalemi
5

4
Müdürlüğü

Tutanak
5

Ücret

Kâtipliğe

Kanunlar
5

Aded

Müdürlüğü

Hademe
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75 000

50 000
75 000
300 000
300 000

