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Millet Meclisi Başkanlığına
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
5 . 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı
kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle ve eki ile birlikte ilişik
olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Başbakan
tsmet tnönü

GrLREKÇE
Malûm olduğu üzere, 27 Mayıs Devriminden sonra, her Devlet dairesinde yapıldığı gibi, kad
ronun mümkün mertebe gençleştirilmesi ve tıkanmış olan yüksek dereceli kadrolarda bir ferahlık
temini gayesiyle, Dışişleri Bakanlığında da bâzı yüksek dereceli memurlar mevzuata uygun ola
rak emekliye sevk edilmiş bulunmaktadırlar.
Bu işlem sonunda, birinci dereceden 11 aded,ikinci dereceden 3 aded ve üçüncü dereceden 2
aded kadro boşalmıştır. Bununla beraber yapılan terfiler neticesinde üçüncü derece kadroları şim
diki halde tamamiyle doludur.
Büyükelçi, birinci sınıf ortaelçi ve ortaelçiliklere ait olan bu kadrolardan halen münhal bulu
nanların adedi şöyledir :
Kadro
derecesi
1
2
3

Unvanı
Büyükelçi
Birinci sınıf ortaelçi
Ortaelçi

Münhal
kadro
adedi
12
5
0
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Bu durumda, kanuni müddetlerini doldurup terfie hak kazanmış bulunan dördüncü derecede
ki memurlar üçüncü derecede münhal kadro bulunmayışı sebebiyle, terfi ettirilememekte ve böy
lece üçüncü derecedeki kadro sıkıntısı diğer küçük kadrolarda da etkisini göstermektedir.
Bu vaziyet karşısında, üçüncü derece kadro temini kaçınılmaz bir zaruret halini almış bulun
maktadır.
Bütçeye yük olmadan birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bir değişiklik yapmak müm
kün görülmüştür. Şöyle k i :
12 aded münhal bulunan birinci dereceden 5 aded, 5 aded münhal bulunan ikinci dereceden 2
aded kadro Dışişleri Bakanlığı bütçesindeki (L) işaretli cetvele aktarılacak, buna mukabil 9 aded
üçüncü derece kadro Dışişleri Bakanlığı memur kadrosuna eklenecektir.
(L) işaretli cetvele aktarılacak birinci ye ikinsi derece kadroların yıllık maaş toplamı olan
194 400 lira memur kadrosuna eklenecek üçüncü derece kadroların yıllık maaş tutarına tamamım
eşit olduğundan, böyle bir işlem sonunda Dışişleri Bakanlığa bütçesinde malî yönden her hangi bir
değişiklik meydana gelmiyecektir.
Kadroda bu değişiklikler yapıldığı takdirde, birinci, ikinci ve üçüncü derecelerde münhal kad
roların adedi bugün aşağıdaki gibi olacaktır :
Kadro
derecesi
1
2
3

Yapılan
değişiklik

Kadro
adedi

12 — 5 s=
7
5 — 2 = 3
0 + 9^=
9

Yüksek kadro adedinin bu şekli alması ile halen terfi bekliyen dördüncü derece memurları
nın terfii yapılabilecek ve kadrosuzluk yüzünden zaruri olarak, sırf merkeze ait bulunan üçüncü
derece ihtisas kadrolarını işgal eden bâzı üçüncü derece memurlarının, açılan üçüncü derece kadro
lara nakilleri yapılmak suretiyle, lüzumunda büyükelçilikleri tedvir etmek üzere kolayca dışarıya
tâyin imkânları sağlanmış olacaktır.
Bu tasarıya muvazi olarak 1962 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkındaki kanun tasarısı da ayrıca sunulmuş bulunmaktadır.

M. Meclisi
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Geçici Komisyon raporu
Millet Meclisi
Geçici Komisyon
Karar No. 2
Esas No. 1/195

10 . 9 . 1962

Millet Meclisi Başkanlığına
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 »ayılı Kanuna bağlı 1 sayılı
cetvedin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmında bâzı kadrolar eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısı, gerekçesi ve eki Karma Komisyonumuz tarafından incelenmiş ve tasarı
nın aynen kabulüne toplantıya iştirak eden üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
Genel Kurulun 'tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Geçici Komisyon Başkanı
Sözcü
Kâtip
Üye
Üye
Bursa
Sakarya
Kırşehir
Hatay
Konya
C. Perin
N. Boyar
A. Bilgin
Ş. İnal
M. özal

HÜKÜMETİN T E K L M
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (i) sa
yılı cetvelin 4665 sayûı Kanunla değiştirilen
Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar
eklenmesi hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Ka
nunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına
ilişik cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir.
MADDE 2. yürürlüğe girer.

Devlet Balkanı
N. Ökten
Adalet. Balkanı
8. Kurutluoğlu
İçişleri Bakanı
A. Topaloğlu
Maliye Bakanı
#. İnan
Bayındırlık Bafeanı
JE. Paksü*
Sa. ve So. Y. Bafeanı
8. Seren
Taran Bakam
G. Oral
Çalışma Bakana
B. Ecevit
Ba. Ya. ve Turizm Bakanı
K. Evliyaoglu

Bu kanun yayımı tarihinde

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
5.5.1962
Bagbakan
/. İnönü

Devlet Bakanı
T. Feyzioğlu

Derlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcım
A. Eyidoğan
Devlet Bakam ve
Millî Savunma B. V.
A. Doğan

Hükümetin teklifine bağlı cetvel
CETVEL
Derece
3
M. Meclisi

Aded
9

Aylık
% 500
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Devlet Bakanı
N. 8u
MMî Savunma Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
T. Feyzioğlu
Millî Eğitim Bakanı
H. İncesulu
Ticaret Bakanı
/. Gürsan
Güm. ve Tekel Bakam
Ş. Butadoğlu
Ulaştırma Bakamı
C. Akyar
Sanayi Bakanı
F. Çelikbaş
îmıar ve iskân Bakanı
M. Güven

