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İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Kâmil Karaveli- I 
oğlu ile Temsilciler Meclisi Üyesi Emin ISoysaP-
m, 159 sayılı Kanunun 6 neı maddesinin yo
rumlanmasına dair önergesinin, Millî Birlik 
Komitesinden 2 ve Temsilciler Meclisinden 4 
üyenin katılacağı bir Geçici Komisyonda görü- I 
şülmesi kabul olundu. I 

(Türkiye'de mukim şahısların ticari borç
larına mütaallik Anlaşma) ile Türkiye'de mu
kim şahısların ticari borçları hakkındaki An
laşmanın muvakkat tatbikma mütaallik Proto
kolün,, 

(Türkiye'de mukim şahısların ticari borç
ları hakkındaki Anlaşma) nın tatbikatı ile ilgili 
teknik hususları tesbit için Federal Almanya, 
Fransa, Portekiz, Lüksemburg, Norveç, Avus
turya, İsveç, İtalya, İsviçre, Danimarka, Belçi
ka, ve Holânda ile akdedilen İkili anlaşmalar
la (Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları 
hakkındaki Anlaşma) nın Amerika Birleşik Dev
letlerindeki alacaklılara tatbikini teminen Ame
rika Birleşik Devletleriyle teati olunan iki mek
tubun, 

Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve 
yardımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan Ka
nununun hükümleri gereğince Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri | 

2. — Bu BİRLEŞİM 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Kâmil Karaveli- I 
oğlu ile Temsilciler Meclisi Üyesi Emin Soysal'-
m, 159 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin yorum
lanması hakkındaki Geçici Komisyon raporu 
okundu ve kabul olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaş
kanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1960 yılı katî he
sabı hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu 
raporunun, bastırılarak dağıtılmış ve bu suret
le bilgi edinilmiş bulunduğundan, Muhasebei 
Umumiye Kanununun 127 nci maddesi gereğin-

RAPOR 
1. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Kâmil Ka-

ravelioğlu ile Temsilciler Meclisi Üyesi Emin 

Hükümeti arasında akdolunan 13 Şubat 1959 ta
rihli Anlaşmanın, 

Fransa'ya ithalleri hususi kontenjana tâbi 
bulunan ihraç mallarımızı Fransa ve Frank sa
hasına dâhil bâzı Afrika memleketlerine sokul
masını teminen Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında te
ati olunan 8 . 4 . 1961, 20 . 4 . 1961 ve 10 . 5 . 
1961 tarihli mektuplarla eklerinin, 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 
25 nci maddelerinin değişik metinlerinin ve 

Hükümetimiz ile Export - Import Bank of 
Washington (Eximbank) arasında imzalanan 
56 983 500 liralık İstikraz Anlaşmasının tasdi
ki hakkındaki kanunlar ivedilikle görüşülerek 
açık oya konuldu ve kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 
1960 yılı Mart - Mayıs, Haziran - Ağustos, Ey
lül - Kasım, Aralık ve 1961 yılı Ocak - Şubat ve 
Mart - Mayıs ayları hakkındaki Hesapları İnce
leme Komisyonu raporları okundu, bilgıi edinil
di. 

4 . 9 . 1961 Pazartesi günü saat 10 da topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Kâzım Orbay Alev Coşkun 

Kâtip 
Emanullah Çelebi 

TUTANAK ÖZETİ 

ce, ilgili olduğu yıl Hazine umumi hesabına dâ
hil edilmek üzere Hükümete gönderileceği bildi
rildi. 

Kurucu Meclis çalışmalarına, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin toplanacağı tarihe kadar ara 
verilmesine dair önerge okundu ve kabul olundu. 
Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Kâzım Orbay Alev Coşkun 

Kâtip 
Emanullah Çelebi 

Soysal'm, 159 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
yorumlanması hakkında önergesi ve Geçici Ko
misyon raporu (4/22) (Gündeme) 

3. — OELEN KÂĞITLAR 



BİRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,15 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 
KÂTİPLER : Alev Coşkun, Enıanullah Çelebi 

BAŞKAN — Kurucu Meclisin 26 ncı Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapüacalk. 
(Yoklama yapıldı.) • 

4. — YOKLAMA 

BAŞKAN 
lıyoruz. 

Yeter sayı var görüşmelere baş-

1, — Millî Birlik Komitesi üyesi Kâmil Ka-
rat>elioğlu ile Temsilciler Meclisi Üyesi Emin 
Soysal'ın, 159 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
yorumlanması hakkında önergesi ve Geçici Ko
misyon raporu (4/32) (1) 

BAŞKAN — Bundan evvelki Birleşimde 169 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin yorumlanması 
için bir komisyon teşkiline karar verilmişti. Ko
misyon Başkanlığının bu hususta bir önergesi var, 
okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
159 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin yorum

lanmasına dair raporumuzun gündeme alınarak 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fikret Kuytak 

BAŞKAN — Komisyon Başkanının önergesini 
yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Tasarının gündeme alınması kabul 
edilmiştir. Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen? 

Yok. Raporu yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizin birinci maddesi. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhur
başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1960 yılı katı 

5. —. GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

hesabı hakkında Hesapları İnceleme Komisyo
nu raporu (5/16) (1) 

(1) 67 8. Sayılı basma/yazı tutanağın sonun-
4adxr, 

BAŞKAN — Rapor bastırılarak dağıtılmış 
ve bu suretle yüksek bilgilerinize sunulmuştur. 
Muhasebe! Umumiye Kanununun 127 nci madde
sinin son fıkrası gereğince ilgili olduğu yıl Ha
zine Hesabı umumisine ithal olunmak üzere Hü
kümete gönderilecektir. Yüksek bilgilerinize arz 
ederim. 

3. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Muzaffer 
Yurdakuler ile Temsilciler Meclisi tfyesi Bahri 
Yazır'ın, Kurucu Meclisin çalışmalarına yeni 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanacağı ta-
rihe kadar ara verilmesi hakkındaki önergesi. 

BAŞKAN _ Dün Millî Birlik Komitesince 
de kabul edilmiş olduğunu arz ettiğim izin hak
kındaki 24 ncü maddenin tedvinine dair olan 
kanun Devlet Başkanınca da kabul edilmiş ve bu
günkü Resmî Ceride ile ilân edilmiş bulunmak
tadır. Bu kanuna dayanılarak verilmiş olan bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Kumcu Meclis Başkanlığına 
157 sayılı Kanun gereğince kurulduğu gün

den beri kendisine tevdi olunan bütün vazifeleri 
ıgeceli gündüzlü çalışmak suretiyle feragat ve va
tanseverlik duygulariyle yerine getirmiş bulu
nan Kurucu Meclis üyelerinin, meydana getir-

(1) K. M. 66 S. Sayılı oasmayazı tutanağın 
sonunâadtr. 

- 366 
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dikleri eserin siyasi, hukuki ve sosyal vasat içinde 
işleyişini yakinen takibetmek, millî ve tarihî ga
ye olan Türkiye Büyük Millet Meclisini meyda
na getirecek olan seçimlerde uhdelerine düşen 
vazifeleri de lâyıkiyle yerine getirebilmelerini 
mümkün kılmak üzere Kurucu Meclis çalışmala
rına yeni Türkiye Büyük Millet Meclisinin top
lanacağı tarihe kadar ara verilmesi hususunu arz 
ve teklif ederiz. 
Muzaffer Yurdakuler Bahri Yaızır 

BAŞKAN — Sayın Suphi Baykam. 
SUPHİ BAYKAM — Kurucu Meclisin pek 

muhterem üyeleri, 
Biraz önce okunan önergede arz edilen se

beplerle sekiz aydan beri faaliyet halinde bu
lunan Yüksek Meclisiniz tatile girecektir. Se
çim kampanyası ve bu önergede bahsedilen hu
suslar dolayısiyle ıbu tatilin zaruri olduğuna 
şüphe yoktur. Sekiz aylık devre içinde bütün 
vazifelerini liyakatle yapmış <olan bu Meclis 
artık bir defa daha belki aynı üyelerle toplan
mamak üzere dağılacaktır. Biraz sonra biribi-
rinden ayrılacak olan arkadaşlarımız yeni hiz
metler için yurt sathına dağılacaklardır. Yeni
den buraya gelenlerimiz olacak, .gelmiyenleri-
miz olacak siyasete girmiyen ve geldikleri te
şekküllere dönecek arkadaşlar bulunacaktır. 
Ama bu tatil kararını verirken yeni bir hizme
tin eşiğinde bulunduğumuzu biliyoruz. 

Müşterek ruh, 
Muhterem arkadaşlarım, yarınki sıfatları

mız ve hizmetlerimiz ne olursa 'Olsun Kurucu 
Meclise §u anda müşterek bir ruh hâkim bu
lunmaktadır. Bu ruhun, bizi olduğu gibi hepi
mizin çalışmalarını yakından takibeden bütün 
Türk Milletini de sarmış bulunduğuna inanı
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu Meclis yüz yılla
rın acılarından ders alarak ileri ve demokra
tik bir Anayasa hazırlanmıştır. Bu Meclis, Türk 
Milletinin yıllardan beri arzuladığı, dürüst ve 
eşit bir seçime imkân veren seçim kanunlarını 
hazırlamıştır. Bu Meclis 27 Mayıstan önce ha
pishanelere girenlere, derece derece fedakârlık
la vazifelerini yapmış olanlara ve nihayet genç 
yaşlarında şehit düşenlere lâyık bir çalışma dev
resi geçirmiştir. 

Tarihî çalışma, 
Bütünüyle Kurucu Meclis tarihî olarak va-

sıflandırılmaya hakikaten lâyık bir çalışma dev-

. 1961 O : 1 
resi geçirmiştir. Buraya çeşitli teşekküllerden 
geldik. Gelirken olduğu ıgibi, halen de çeşitli 
siyasi kanaatlerimiz mevcuttur. Zaman zaman 
bu çatı altında birçok tartışmalar yaptık. Gün 
oldu sabahlara kadar çalıştık, ama bütün karar
larımızda memleket menfaatleri üzerinde bir
leşmesini bildik. Parti ve her türlü siyasi mü
lâhazaları bir tarafa iterek Kurucu Meclis sa
dece millîlik kokan eserler vermeye muvaffak 
oldu. 

Gururla 15 Ekime doğru gidiyoruz. Hiç şüp
hemiz yoktur, ki 15 Ekimde Yüksek Meclisini
zin kurmuş olduğu hukuki ve ahlâki temeller 
üzerinde dürüst, serbest ve eşit geçimler ola
cak, emanet sivil iktidara huzurla devredile
cektir. İnanıyorum ki, 27 Mayıs Devrimini 
yapan idealistler, şerefli Türk Ordusunun 
temsilcileri, vazifeye çağırıldıkları sivil arka
daşlarının mesaisinden huzur duymuşlardır. 
Onların da bugün içinde bulundukları heye
can, gönül rahatlığı ve emniyet, şüphe yok ki, 
en ileri seviyede bulunmaktadır. 

Hür ve mutlu günler 
önümüzdeki seçimler bu memleketi daha 

hür ve mutlu günlere götürecektir. * Hepimizin 
vazifesi, bu memleketteki kin ve nefret to
humlarını bir kenara atarak özlediğimiz kar
deşlik havasının kurulmasına çalışmak olacak
tır. Hürriyet havasını teneffüs e'tmek ve ettir
mek için payımıza düşeni yapmak üzere yurt 
ölçüsünde bir gayretin içinde bulunacağız. Bü
tün gücünü Türk Milletinin Hürriyeti, refahı 
ve güvenliği için kullanagelmiş olan şanlı Türk 
Ordusunun muhterem temsilcileri, verdikleri 
şeref sözüne sonuna kadar sadık kalmışlardır. 
Kendilerini bu kürsüden selâmlıyorum. Ünifor
malı, üniformasız ihtilâlciler ve onların me
sai arkadaşları, idealist temsilcilerin hâtırası 
önünde gelecek nesiller minnetle eğileceklerdir. 

Tanrı Türk Milletini korusun 
Son sözüm şu olacaktır : Tanrı bundan böyle 

Türk Milletini, yeni 27 Mayıslar yaratmaya 
mecbur etmesin. (Alkışlar) 

BAŞKAN — önerge hakkında başka söz isti-
yen var mı efendim? Yok. O halde önergeyi yük
sek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Saym arkadaşlarım; bir iki dakika için bir
kaç kelime ile duygularımı arz etmeme müsaade
lerinizi rica edeceğim. 

— 356 — 
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Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisinin sa

yın üyeleri, 27 Mayıs 1960 meşru millî ihtilâli
nin, Cumhuriyetimizin 2 nci Anayasasını hazır
lamak gibi tarihimizin büyük, önemli ve engin 
şerefli bir görevini yapmak için, 157 nolu Ka
nunla 6 Ocak 1961 de toplandı. Kurucu Meclisin 
üyeleri olarak, vazifesini yapmış insanların mut
luluğu içindeyiz. Yüce Meclisiniz, en güzel eseri 
olan Anayasanın, 9 Temmuz 1961 günü, büyük 
milletimizce kabul edildiğini görmekle bahtiyar
dır. Kurucu Meclis Komisyonlarını seçtiği 9 Ocak 
1961 den itibaren başta Anayasa olmak üzere ik
tisadi, kültürel, sosyal ve siyasal alanlarda 102 
kanun ve 28 sözleşme ve anlaşma kabul etmiştir. 
Dilekçe Komisyonunuz Genel Kurul çalışmaları 
dışında sarf ettiği mesai ile Meclise verilen 7 1(54 
dilekçeden 176 sini karara bağlamıştır. 

.1961 O : İ 
I Yüksek Meclisin komisyonda ve Genel Kuru

la millet ve memleket menfaatlerinin sağlanması 
yolunda yaptığı partiler üstü feragatle dürüst 

I bilgi ve derin görgüye dayanan olgun, verimli ve 
I yüce Meclisin vakarına uygun tartışma ve çalış

maları gelecek Meclis için örnek olmak değerin
dedir. Bu çalışmaların şahidi ve hayranı olan 
Başkanlık Divanı, görevini yaparken Yüksek He-

I yetinizde bulduğu hoşgörürlüğe ve yakınlığa mü
teşekkirdir. 

Pek sayın ve aziz arkadaşlarım, sizlere gele
cek günlerde n%illet ve memleket hayrına hizmet
ler ve bu uğurdaki çalışmalarınızda başarılar di
lerim. (Alkışlar) 

Kurucu Meclisin 26 ncı Birleşimini kapıyo-
I ram, (Alkışlar) 
I Kapanma saati : 11,45 





Kurucu Meclis S. S A Y I S I 66 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 

Sayıştay Başkanlığı 1960 yılı katî hesabı 
hakkında Hesapları İnceleme 

Komisyonu raporu (5/16) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1960 yılı kati hesabı hakkında 
Hesapları İnceleme Komisyonu Raporları taranamamıştır. 

Raporlar cilt nüshasında mevcuttur. 





Kurucu Meclis S. S A Y I S I : 6 7 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Kâmil Karavelioğlu ile Tem
silciler Meclisi Üyesi Emin Soysalın, 159 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesinin yorumlanması hakkında önergesi 

ve geçici Komisyon raporu (4/22) 

Yüksek Başkanlığa 

Kurucu Meclis Üyelerinin Özlük haklarına dair olan (159) sayılı Kanunla vaz'edilmiş bulunan 
S hükümler bundan evvelki kanunların Milletvekilleri özlük haklarına mütenazırdır. Bu hükümler 

onları tekrar ve teyideden esasları muhtevidir. Emeklilik hakları da bu meyanda mütalâa olun
muştur. Açık maaşı almakta iken Kurucu Meclis Üyeliğine seçilenlerin emeklilik haklarının da 

C •. devam etmesi bu kanunun ruh ve maksadına uygundur. 

İfe---. Nitekim Emekli Sandığı bu d u r u m d a olanların yani açık maaşı almakta iken, Kurucu Meclis 
p p s Üyeliğine seçilenlerin emeklilik hakkını birkaç ay devam ett i rmiş sonra tereddüde düşerek emekli-
t ' lik muamelesinin yürütülmesini du rdu rmuş tu r . B u muameleyi haklı gösterecek hiçbir sebep de 
*•>•', ileri sürülememiştir . Emekli K a n u n u geniş anlamı ile kamu hizmeti görenlerin geleceğini teminat 

al t ına almak üzere birbir inden • müsait çeşitli hükümler vaz'etmiştir . Açık maaşı almakta olanlara 
t an ınan haklar da bu meyanda müta lâa edi lebi l i r Bilindiği gibi Emekli K a n u n u açık maaşta olan
lar ın açıkta geçen müddet in yarısını emeklilik hizmetinden kabul etmiştir. Diğer t a ra f t an idaci 
kazanın muhtelif karar lar ı açık maaşı a lanlar ın memuriyetle alâkasının devam ettiğini sadece kad
rosu ile alâkasının kesilebileceğini teyidetmiştir . Memurin K a n u n u n u n 84 neü maddesi de bu anla
yışa uygun hükümler vaz'etmiştir . Böylece memuriyetle ilişiği devam eden ve bir âmme hizmeti 
olduğunda şüphe edilmesi asla caiz olmıyan Kurucu Meclis Üyeliğine seçilen bir memurun gerek 
emeklüik gerek Memurin kanunlar ı muvacehesinde fiilen vazife başında bulunması icabetmez. 

Sonradan çıkan bir kanunun iktisabedilmiş bir hakkın iptaline müsait hükümler vaz'ettiği de 
iddia olunamaz. Ayrıca 159 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası da bunlara Milletvekil
leri seçilenlere müteallik emekli kanun hükümlerinin uygulanacağını tasrih etmiştir-. 

5434 sayılı Kanuna istinadeden bu emekliliğin açık maaşı almakta olanlarını da kapsadığı 
Î şüphesizdir. 

Bu itibarla açık maaşı almakta iken Kurucu Meclis Üyeliğine seçilmiş olanların bu haklarının 
mahfuz tutulması gerekip gerekmiyeceğinde tereddüdün mevcut bulunmadığı ve yukarıda izah olun
duğu şekilde emekliliklerinin devam edeceği bir hakikat olduğundan bu sebeplerle 159 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinin bu bakımdan ayrıca tefsirine mahal olmadığından gereğinin yapılması 
hususuna müsaade Duyurulmasını saygı ile yüksek tasviplerine arz ederiz. 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Temsilciler Meclisi Üyesi 
Kâmil Karavelioğlu Emin Soysal 
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Cteçici Komisyon raporu 

Temsilciler Meclisi 
Geçici Komisyon 
Esas No. 4/22 
Karar No. 2 . 

Yüksek Başkanlığa 

159 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmü muvacehesinde açık maaşı almakta iken Kurucu 
Meclise üye seçilmiş olanların emeklilik haklannın devam etmesi lâzımgeldiği hakkında Millî 
Birlik Komitesi Üyesi Kâmil Karavelioğlu ve Temsilciler Meclisi Üyesi Emin Soysal tarafından 
verilmiş bulunan yorum önergesi komisyonumuzda incelendi : 

önerge muhteviyatında, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca bu durumda olanların emek
lilik haklarının devam etmiyeceği yolunda bir tatbikata geçildiği anlaşılmaktadır. 

Halbuki bahse konu 159 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde aynen (Emeklilik hakkı tanınan bir 
vazifede iken Kurucu Meclis üyesi olanlar aslî vazifelerinden izinli sayılırlar. Bunların üyelikte 
geçirdikleri süreler terfi sürelerine sayılır. Bunlara 5434 sayılı Kanunun aynı durumda iken mil
letvekili seçilenlere mütaallik hükümleri tatbik olunur.) denilmektedir. 

Madde metninde açıkça görüldüğü üzere, emeklilik hakkı tanınan bir vazifeden Kurucu Mec
lise üye seçilmiş bulunanlar hakkmda, 5434 sayılı Kanunun aynı durumda iken milletvekili seçi
lenlere mütaallik hükümlerinin tatbik olunacağı hükme bağlanmış ve açık maaşı alanlar da 5434 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde emekli keseneği vermek suretiyle emeklilik hakları devam eden 
birer iştirakçi durumunda olup bu bakımdan fiilen vazife başındaki memurlardan her hangi bir 
farkları da bulunmamış olduğundan 6 ncı madde hükmünün bu durumda olanlara da tatbik olun
ması zaruri bulunduğu cihetle bahse konu 6 ncı madde hükmünün yorumlanmasına mahal olma
dığına karar verildi. 

(Jeçici Komisyon 
Başkam Sözcü Üye Üye 

Fikret Kuytak Muhittin Güribrı Befet Aksoyoğlu H, Kâmü Beşe 

Üye Üye 
İhsan ögat Âdil Toközlü 
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