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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısının 
maddeleri üzerinde görüşmelere devam edildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Madanoğlu Cemal Aksoyoğlu ReM 

Divan Kâtibi 
özgür Selâlıattüıı 

B İ B Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 9,00 

BAŞKAN -— Madanoğlu Cemal 
KÂTİPLER : Aksoyoğlu Refet, Özgür Selâhattm 

• • 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Anayasa tasarısının maddelerini görüşmeye 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısı 
ve Anayasa Komisyonu raporu (5/7) (S. sayı
sı: 35) (i) ~ 

B) Meclislere ait müşterek hükümler 
I. T. B. M. M. üyeliğiyle ilgili hükümler 

a) Milletin temsili 
Madde 76. — Türkiye Büyük Millet Meeİisi 

üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini se
çenleri değil, bütün milleti temsil ederler. ' 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

b) Aııdiçme 
Madde 77. — Türkiye Büyük Millet Mec

lisi üyeleri, görevlerine başlarken şöyle and-
içerler : 

«Devletin bağımsızlığını, vatanın ve mille
tin bütünlüğünü koruyacağıma; milletin kayıt
sız şartsız egemenliğine, demokratik ve lâik 

(1) 35 8. Sayılı basmayazı ve eJderi Temsil
ciler Meclisinin 34 ncü birleşim tutanağının so-
nundadır. 

devam ediyoruz . 

Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalacağıma ve hal
kın mutluluğu için çalışacağıma namusum üze
rine söz veririm.» 

ERSÜ VEHBÎ — (Söz veririm) değil (And-
içerim) demek lâzımdır. 

YURDAKULER MUZAFFER — Ben de 
andiçerim olması taraftarıyım. 

YILDIZ AHMET — Andiçerim teklifine ka
tılıyorum. Bunlar hissiyata tesir eden şeylerdir, 
sonra andiçerim tâbiri daha yerleşmiş bir tâbir
dir. 

C4ÜRSOYTRAK SUPHİ — Ben de aynı nok-
tai nazara iştirak ediyorum. Daha kuvvetli bir 
ifadedir. Hattâ (Bütün mukaddesatım üzerine 
andiçerim) dersek daha muvafık olur kanaatin
deyim. 

KARAMAN SUPHİ — Andiçmek, söz ver
mekten daha kuvvetlidir. Esasen söz vermek, 
andiçmek mânasına gelmez. 

BAŞKAN — Mahkemelerde hep, yemin 
ederim, geçer. 

ERSÜ VEHBİ — Ben de aynı şeyi soyliye-
çektim. Mahkemelerde iyemin ettirilir. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Şimdi bu andiçerim, kelime

sinin maddeye ilâvesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. Maddeyi oldu
ğu gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

e) Üyelikle bağdaşmıyan işler 
Madde 78. — tki Meclis üyeliği bir kişi

de birleşeme*;. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Dev

let ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bkınlara 
bağlı kuruluşlarda, Devletin veya diğer kamu 
tüzel kişilerinin doğrudan doğruya veya dola-
yısiyle katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda gö
revlendirilemezler ve bunların her hangi bir 
-yükleme işini doğrudan doğruya veya dolayı
siyle üzerlerine alamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yü
rütme organının teklif, inha, atama veya 
onamasına bağlı resmî veya özel her hangi bir 
işle görevlendirilemezler. Bir üyenin belli ko
nuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Ku
rulunca verilecek geçici bir görevi kabul ede
bilmesi, kendi Meclisinin kararma bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile 
bağdaışamıyan diğer görev ve işler kanunla gös
terilir. 

BAŞKAN — Söz istiyenler... Buyurun, Yur-
dakuler. 

YURDAKÜLER MUZAFFER — Bu madde
de Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Dev
let veya diğer kamu tüzel kişilerine ait teşeb
büslerde, doğrudan doğruya veya dolayısiyle 
'katıldığı teşebbüslerde, ortaklıklarda «görev
lendirilemezler» deniyor, bunun yerine «görev 
alamazlar», denmesi daha doğru olur. Hükü
met de görevlendiremez. Kendisi de görev ala
maz mânasını kapsamalıdır. 

BAŞKAN — Redaksiyon için komisyona- mı 
verelim? Buyurun, Ersü. 

ERSÜ VEHBÎ — Aynı fıkranın ikinci satı
rında ve sonda (her hangi bir işle görevlendi
rilemezler) den sonra (Bir üyenin belli konu
da ve altı ayı aşmamak üzere..) diyor. Bu müd
detin üç ay olmasını teklif ediyorum. 

AKSOYOĞLU REFET — ,Bıı vazifeyi al
mak kendi isteğine bağlı değildir. 

ERSÜ VEHBÎ — lora organının inhasına 
bağlı resmî ve özel işlerde görevlendirilemez
ler. Tasavvur buyurun, atama yetkisi olmı-
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I yan idare meclisleri vardır. Bu idare meclisle

rine seçilmek suretiyle buz gibi vazife görebi
lirler. Bunun için, buna yer vermemek lâzım
dır. 

YÜRDAKULER MUZAFFER — Efendim, 
78 nci 'maddenin ikinci fıkrasının son iki satı
rında, «.. ortaklıklarda görevlendirilemezler ve 
bunların her hangi bir yükleme işini doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle üzerlerine alamazlar.» 
demek suretiyle, esasen hükme bağlamaktadır. 
Milletvekili vazife alamaz, onun için değiştir
meye lüzum yok. 

YILDIZ AHMET — Devlete bağlı olan mü
esseselerde görevlendirilemezler. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Şu halde, 
birinci fıkrada değişiklik yok. İkinci fıkra için 
istenen değişikliği oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

I Maddenin bu kısmını, yani ikinci fıkrayı ol
duğu gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi üçüncü fıkra. Buyurun Ersü. 
. ERSÜ VEHBÎ — Burada «bir üyenin belli 

konuda ve altı ayı aşmamak üzere..» vazife kabul 
I edeceği yazılı. Bu müddetin iki ay olmasını isti-
I yorum. Fazlasına lüzum yok. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Ben de Vehbi 
Beyin teklifine katılıyorum. 

ERSÜ VEHBÎ — Daha önceki devirlerde 
görülmüştür. Adam kısa bir müddet için Avru-
paya gitmiştir, kolay kolay geri gelmemiştir. 
Lüzumlu ise, vazifesinin uzatılması mümkündür. 

I Anayasada açık kapı ıbırakmıyalım. En çok üç 
ay olarak kalbul edelim. 

BAŞKAN — Buyurun, Tunçkanat. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Dünya koşmak

tadır, siyasi münasebetler alabildiğine inkişaf 
etmektedir. İngilizler, çok kıymetli adamlarını, 
parlâmentodaki adamlarını daima delege ola-

I rak ayırmışlardır. Bir sürü milletlerarası teşök-
I küller var.. Madem ki, Meclis karar verecektir. 

Binaenaleyh her üç ayda bir karar almak doğru 
I bir şey değildir. 

BAŞKAN —• Üç ay dediğimiz takdirde, Mee-
I lisin tatil zamanında arkadaşın müddeti bitmiş-
I tir, o takdirde vaziyet ne olacak? İşin bu tarafı 
I da var. Teklifleri' sura ile reye koyuyorum.. 
I Vehbi Beyin teklifini yani 3 aya indirilmesini 
I kabul edenler... 
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Maddenin olduğu gibi yani 6 ay olarak kal

masını kabul edenler... 
Maddedeki müddetin aynen kalması kabul 

edilmiştir. 
ATAKLİ MUCİP — Geçenlerde mevzuu-

bahsedihnişti. Kanun ile kurulmuş, özel teşeb
büslere, derneklere, hayır cemiyetlerine Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin katılmamasını 
ben teklif ediyorum. Kızılay, Türk Hava Ku
rumu, Çocuk Esirgeme Kurumu, Eğitim dernek
leri gibi yerlerde, siyaset adamları nüfuz tica
reti yapamam alıdırlar. Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin bu gibi yerlere girmelerini men edi
ci bir hükmün bu maddeye ilâvesini ben teklif 
ediyorum. Diyelim ki, «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri, kamu yararına çalışan dernek
lere, kanun ile" özel gelir kaynakları olan der
neklerin yönetim kurullarında vazife alamaz
lar.» Bu fıkranın 78 nci maddeye eklenmesini 
teklif edeceğim. 

.BAŞKAN — Yıldız Ahmet. 
YILDIZ AHMET — Bugün birçok demek

lerde, bilhassa Halk Partili siyaset adamları, 
Temsilciler Meclisi üyeleri var. İleride siyase
te atılacak 20 - 25 kişi sadece Kızılayda var. 

ATAKLI MUCİP — Lalettayin bir kimse, 
bu gibi derneklerde suiistimal yaparsa, kaldırı
lır atılır. Ama, mebusun bir suçu olursa, onlar 
teşriî masuniyet zırhına bürünürler. 

Yalnız, partililerin vazife alması menedilir-
se, o zaman iş değişir. Hayır kurumlarında ça
lışacak adam bulunamaz. 

BAŞKAN — Yıldız Ahmet, 
YILDIZ AHMET — Dediği şey statüsünde 

vardır, 'mahkeme karışmaz. 
KÜÇÜK SAMİ — Mucip Ataklı'nın teklifi

ne iştirak ediyorum. Büyük Millet Meclisi ko
nusu altında bunlar etüt edilmektedir, aşağıda 
gelecektir. 

AKSOYOĞLU REFET — Bu ciheti de mad
denin içine sokabiliriz. Eğer 'başka bir teklif yok 
ise madde şöyle oluyor : 

Madde 78. — İki Meclis üyeliği bir kişide 
birleşenıez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin de ve 
"bunlara bağlı kuruluşlarda Devletin veya diğer 
kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya veya 
dolayısiyle katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda 
kamu yararına çalışan derneklerden ösel gelir 
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kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlan
mış olanların yönetim kurullarında ve başka 
işlerinde görev alamazlar ve bunların her han
gi bir yüklenme işini doğrudan doğruya veya 
dolayısiyle kabul edemezler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri yürüt
me organının teklif, inha, atama veya onama
sına bağlı resmî veya özel her hangi bir işle gö
revlendin lemiezler. Bir üyenin belli konuda ve 
alt ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca ve
rilecek geçici bir görevi kabul edebilmesi, ken
di. meclisinin kararına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile 
bağdaşamıyan diğer görev ve işler kanunla gös
terilir. 

BAŞKAN — Bu okunan şekli ile maddeyi 
oylarınıza sunuyorum, kabul edenler... Etmi-
y e tiler... Kabul edilmiştir. 

d) Yasama dokunulmazlığı 
Madde 79. — Türkiye Büyük Millet Mec

lisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve söz
lerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşünceler
den ve bunları Meclis dışında tekrarlamak ve 
açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. 

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği 
ileri sürülen bir Meclis üyesi, kendi Meclisinin 
kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, 
tutuklanamaz ve yarglanamaz. Ağır cezayı ge
rektiren suçüstü hali bu hükmün dışındadır; 
ancak, bu halde, yetkili makam, durumu hemen 
ve doğrudan doğruya üyenin Meclisine bildir
mek zorundadır. 

Bir Meclis üyesi hakkında seçiminden önce 
veya sonra verilmiş bir ceza (hükmünün yerine 
getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bıra
kılır. Üyelik süresince zamanaşımı işlemez. 

Tekrar seçilen Meclis üyesi hakkındaki ta
kibat, kendi Meclisinin yeniden dokunulmazlı
ğım kaldırmasına bağlıdır. 

BAŞKAN" — Buyur, Sami Küçük. 
KÜÇÜK SAMİ — Benim bir sualim var. 

Temsilciler Meclisinden bâzı âza için, dokunul
mazlıkla rının kaldırılmasına dair tezkereler gel
mişti, acaba haklarında ne gibi muamele ya
pıldı? Arkadaşlarımızın bu hususta bilgileri 
var mı? Ne zaman kaldırılır, bir mebusun do
kunulmazlığı'? Mecliste tesanüt zihniyeti vardır. 
Böyle devamı ederse, kolay kolay bir kimsenin 
dokuııuîmaiîliffi kaldırılamaz. Sualim bu îdi. 
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YURDAKULER MUZAFFER — Ağır ceza-

yi gerektiren suçüstü hali oldu. Meclis tadilde 
ise, ne yapacaklar 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bunun kabili 
tatbik olmadığı, işlemiyeceği •anlaşılıyor. Dev
re sonuna bırakılıyor. Ancak, efkârı umumiye 
böyle kimseleri hiç affetmiyor. Reaksiyon çok 
fazla oluyor. Eğer efkârı umumiyenin ilgilen
diği bir suç işlemiş de, tatbikat yapılamıyor
sa, o zaman aksülamel fazla oluyor. 

BAŞKAN — Buyurun, Osman Koksal. 
KOKSAL OSMAN — Ben de bu cezanın 

çektirilmesi taraftarıyım.' Bir türlü formül bu
lamıyoruz. Ancak efkârı umumiye karşısında 
istifa olaîbilir. Eğer bir formül bulunursa bura
ya koymak yerinde olur. 

KÜÇÜK SAMÎ — Formülü, seçime tekaü
düm eden iki ay içinde istifa eder, hesabını ve
rir ve tekrar seçime girer. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Tekliflere bütün 
kalbimle iştirak ederim. Fakat endişeleri yer
sizdir. Madde (Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri) altında (bir meclis üye'si) dediği za
man her iki meclis de buna dâhildir. Suç işle
miş ise, kim 'olursa olsun ayrılmak mecburiye
tindedir. 

ATAKLI MUCİP — Seçimle gelen üyelerin 
bir müddeti var. Bittikten sonra takibat yapıla
bilecek. Tabiî üyenin müddeti yok. Hayatının 
sonuna kadar Büyük Millet Meclisi üyesidir. Bu 
nasıl halledilecek? Her halde, tabiî üyelerin de 
diğer üyeler gibi, aynı muameleye tâbi tutulma
ları kabul edilmelidir. Büyük Millet Meclisi üye
leri dokunulmazlık meselesinde aynı nıuameleve 
tâbi tutulmalı. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Biz devamlı üye 
olacağız. Dokunulmazlığın kaldırılması iealbettiği 
zaman, her halde, Senatoca bir karar alınacak
tır. Bu otomatikman yapılacaktır. 

BAŞKAN — Arkadaşların soruları karşısın
da kim izahat verecek? Buyurun, Haydar Tunç-
kanat. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşları
mız endişe etmesinler. Bu madde, daimî üyeler 
için de işliyecektir. Ağır cezayı gerektiren hol
lerde elbette dokunulmazlık kalkacaktır, bunun 
usulleri ayrıca tesibit edilecektir. İçtüzükte tan
zim edilecektir. 

BAŞKAN — Kifayet verilmişti r. Kaimi 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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KÜÇÜK SAMİ — 81 noi maddede dokunul

mazlıkla ilgili hüküm vardır. 
BAŞKAN — Mucip. Ataklı'nın teklifi, tabiî 

nıyelerin de diğer seçimle gelen üyeler gilbi olma
sını istiyor. Bn teklifi aylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Maddeyi bu değişiklikle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

e). Üyeliğin düşmesi 
Madde 80. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeliği, bir üyenin üye seçilmeye engel bir suç
tan dolayı kesin olarak hüküm ıgiymesi, çekil
mesi, kısıtlanması, üyelikle bağdaşmıyan bir hiz
met kaibûl etmesi veya Meclis çalışmalarına izin
siz veya özürsüz ve aralıksız olarak bir ay katıl
maması yüzlünden. üyeliğinin düştüğüıı/ün kendi 
Meclisince karara (bağlanması hallerinde sona 
erer. 

BAŞKAN — Madde hakkında, buyurun, 
Ersü, 

ERSÜ VEHBİ — Burada bir üyenin aralık
sız bir ay Meclise katılmaması, deniyor. Bu ben
ce çoktur. 15 günü teklif ediyorum. 

Meclis en çok bütçe zamanında çalışır. Onun 
dışında arasıra tatil yapar, 5 ay da büyük tatile 
«irer. Ne zaman çalışacak? Çalıştığı müddet için
de aralıksız bir ay gelmemek ne demek? 15 gün 
çoktur bile. Onun için biz asgari haddi tutmalı
yız. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — İzinli veya 
izinsiz olarak 29 gün gelmiyen bir üye bir gün 
gelir, görünür, tekrar işine gider. Bunu bir dev 
re içinde iki ay demeliyiz. Dört senede, iki ay de
vamsızlığı görülen mebusun kendi meclislerince 
mebusluğu iptal edilir, denmeli. 

BAŞKAN — Koksal. 
KOKSAL OSMAN — Ben de Karavelioğlu 

ve Vehbî Plrsü'niün teklifine iştirak ediyorum. 
Yalnız izinsiz, özürsüz bir insan nasıl olur da gel
mez. Sonra 29 gün gelmiyecek, bir gün gelecek 
tekrar- 29 gün gelmiyecek, bir gün gelecek... Ka
ravelioğlu'nun fikrine iştirak ediyorum. Yalnız 
ibir devrede toplamın bir ay olmasını teklif edi
yorum. 

KARAMAN SUPHİ — İzinsiz ve özürsüz 
ol .ırak Meclis çalışmalarına 15 gün katılmaması 
•veya daha az süreli devamsızlığın tekerrürü ha
lindi' bir devre içinde .toplanıl bir ay olursa., Bir 
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defa için 15 gün, tekerrürü halinde toplamı bir 
ay olursa üyelik düşmelidir. 

BAŞKAN — İzinsiz veya özürsüz tâlbiri var
dır. İzin almadan gelmedi, müddetini geçirdi. 
ıSonra bir rapor verir, mesele hallolur. Bu olabi
lir. 

KOKSAL OSMAN — Raporla halledebilir. 
Yahut başka türlü bir yol takibeder. 29 gün gel
mez, bir gün gelir, görünür. Sonra, bir 29 gün 
daha serlbest olur. Meclisin zaten uzun bir tatili 
var. Sıkı çalışma sırasında böyle 29 gün aralık
sız gelmemeyi kabul etmek olur mu? Bunun üze
rinde düşünmemiz gerektir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlar, bu 
devam meselesi, insanların kendi arzularından, 
içten gelen arzularından ibarettir. Ne türlü hü
küm korsanız koyun, devamsız olan gene devam 
etmemek için çareler bulabilir. Devam etmiyen-
leri zaten partiler çok geçmeden aralarından 
atarlar, hiçolmazsa ikinci seçimde listeye almaz
lar. Bir iki seçim sonra temizlenmiş olurlar. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, bu, Anaya
saya girdikten sonra, adam 29 gün gelmiyecek, 
otuzuncu gün gelecek. Sordukları zaman, arka 
arkaya germemezlifc etmiyorum ki, işte bugün 
geldim, diyecek. Anayasaya aykırı değil ki, diye
cek. 

YURDAlKULER MUZAFFER — Aralıksız, 
kelimesinin kaldırılması lâzımgelir. 

BAŞKAN — Buyurun, Aksoyoğlu, 
AKSOYOĞLU REFET — Mebusları bir 

mektep disiplini ile çalıştırmak mümkün değil
dir. Zaten mebusluk demek de bu değildir. Bir 
kayıt olsun, doğrudur. Fakat böyle devamlı 
olarak talimatnameye falana, istinaden mesai 
yaptırmak da olmaz. Esasen partiler ıkeııdi me
buslarını mütemadiyen murakabe edecektir, 
partileri ele efkârı umumiye murakabe edecek
tir. Bâzı mebuslar devam etmiyorsa partiler o 
mebus hakkında kararlar alır. Umumiyetle 
böyle gidiyorsa, efkârı umumiyeden de dersini 
alır. İşte şurada her gün görüyoruz, geliyor, 
oturuyor, beş dakika sonra kalkıp gidiyor'. Hat
tâ kendisinin çıktığı belli olmasın diye, evvelâ 
hademe ile çantasını 'gönderiyor. Yani disipline 
tâbi tutmak mümkün değildir. 

KÜÇÜK SAMİ -— Aşağıda yoklama yapılı
yor, görüyoruz. İsimler okunuyor ve «mevcudi
yeti kabul ediliyor. Yoklama, bizim bildiğimiz 
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mânada, mebusun varlığı veya yokluğu tesbit edil
medikten sonra bir mâma ifade etmez. Bunu 
yapmak mümkün olmadığına göre, aynen kal
masında mahzur yoktur. * 

ERSÜ VEHBİ — Arkadaşlar, buraya mad
de koyalım. Hüküm koyarsak, o zaman Meclis
ler içtüzüklerini hazırlarken daha geniş bir şe
kilde bu meseleden balhsederler. Bir kontrol 
sistemi kurulabilir. Bu şekli ile kalırsa, cidden 
lâubaliliktir. Osman Koksal'm dediği gibi, ara
lıksız 29 gün gelmez, otuzuncu gün gelir, de
vamsızlık da 'böylece ortadan kalkmış olur. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bir milletvekili 
sadece Mecliste vazife görmez. Vatandaşlar 
arasına • ikarışır, onların dertlerini dinler, hal
kın düşündüğünü Mecliste mevzuubahseder. Bi
naenaleyh, Meclisten Oıiç ayrılmayacak demek 
değildir. 

Milletvekillerini se'çim 'bölgelerinden davet 
ederler. Gidecektir. Milletvekilini vicdanı kon
trol edecektir. 

BAŞKAN — Buyurun Koksal. 
KÖK®AL OSMAN — Ben Anayasaya bir 

kayıt konmasının zaruretine inanıyorum. Biz 
lâzım gelen murakabe hakkını buraya, koyalım 
da, İçtüzük ona göre düzenlensin. Milletvekili 
de devamsızlık yapmasın. Bunu âdet haline ge
tirmesin. Buradaki, aralıksız kaydı hatalıdır. 
Düzeltelim. Mebusların zaten yaız tatilleri var. 
Kışın şu bu vesile ile hiç de kısıa olmıyan ta
tiller yaparlar. 

Onun için, bir devre içinde en çok bir ay de-
• vamsızlıkta bulunanlar, diyelim. İçtüzük bu 

esasa göre, daha geniş hükümler koyar. 

BAŞKAN — Kifayet var, ama, söz istiyeil
ler de var. Buyurun Tunçkamat Haydar. 

TUNÇKANA.T HAYDAR — Hiç olmazsa 
bir devrede iki ;ay olmalı. 

BAŞKAN — Karaman Surihi. 
KARAMAN SUPHİ — İzinsiz, özürsüz is

tisnai bir haldir. 
KÜÇÜK SAMİ — 83 ncü maddede normal ola

rak beş ay izin var. (Bu müddetin dışındadır. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var, 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen,-
ler... Kabul .edilmiştir. 

Şimdi bu tahdidi daha sertleştirmek için 
karar verecek miyiz? Yoksa olduğu gibi mi 
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| KOKSAL OSMAN — Sami (Beyin teklifini 

destekliyorum. Toptan alan mebus işini yürü
tür, kanuni yollarla alan mebus da dedikodu
lara hedef tutulur. Bu bakımdan toptan alma
larının aleyhindeyim. Aylık olarak almalı. Bu-

I raya ela hüküm konulmalı ki, 'özel kanuna da 
buna uygun madde girmiş olsun. 

BAŞKAN — Buyurun, Gairsoytrak. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Senelerce kulak

larımız mebus ödenekleri hakkımda bin bir çeşit 
lâf'larl'a doldu boşaldı. Milletvekili de memur
dur, memur statüsüne tâbidir. Hiçbir memura 
toptan maaş verilmediğine göre bunların da al
maması lâzımdır. Şimdiye kadar yanlış tatlbikat 
yapıldı. Bundan sonra olmasın. Onun için (Ay
lık olarak ödenir) diye >bir kaydın konmasını tek
lif ediyorum. 

ATAKLI MUCİP — Ben de aylık olarak 
ödenmesine taraftarım, ü ç aylık olursa zannedi
yorum dalba muvafık olur. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Ben teklifimde 
•ısrar ediyorum. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — 57 sayılı 
Kanunu çıkarırfcen münakaşa. -et-t-iik ve Anayasa
ya böyle bir hüküm koyduk; ayda.verilir diye. 
Arkadaşlar itimat etmiyorlarsa,''gelecek .iktidar
lar yapmaz diyorlarsa 'buraya iıüfcüm koyalım. 

KÜÇÜK SAMİ — Bankalardan borç. •alabi
lirler. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Milletvekilleri ay
lıkları toptan 'verilmemiştir. Milletvekili ödenek
leri her ay verilmiştir. Ancak, 'bir kısmı banka
ya, Ziraat Bankasına kırdırmış! ir, toptan almış
tır. Biz buraya bir hüiküm koysak bile, ileride 
yine aynı şekilde, Ziraat Bankasındaki paraların
dan alabileceklerdir, eski usule göre. 
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• kalacaktır? Evvelâ bu hususu oylıyacağım. 

Sertleştirmek istiyenler işaret etsinler... 6 
Olduğu gibi kalsın diyenler... 9 
Tamamen kaldırılmasını kabul edenler... 7 
Olduğu gibi kalması kabul edilmiştir. 
Şu halde maddeyi aynen oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. . » • 

f) İptal istemi. 
Madde 81. — Yasama dokunulmazlığının 

kaldırılmasına veya üyeliğin düştüğüne Meclis
çe karar verilmesi 'hallerinde, karar tarihinden 
başlıyarak bir hafta içinde, ilgili üye veya Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden herhan
gi biri, bu kararın, Anayasa veya İçtüzük hü
kümlerine aykırılığı iddiasiyle iptali için Ana
yasa. Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mah
kemesi, iptal istemini onbeş gün içinde karara 
bağlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İtti
fakla kabul edilmiştir. 

g) ödenek ve yolluklar. 
• Madde 82. — Türkiye Büyük Millet Mecli

si üyelerinin ödenek ve yollukları kanunla dü
zenlenir. ödeneğin aylık tutara birinci derece
deki »Devlet memurunun aylığım; yolluk da 
ödeneğin yansım aşamaz. 

Türkiye -(Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
aylık ve ödeneklerine her ne suretle olursa ol
sun yapılacak zam ve ilâveler, ancak bu zam 
ve ilaveleri takibeden milletvekilleri genel se
çiminden sonra, uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen'? Buyurun Sami 
Küçük. 

KÜÇÜK SAMİ — «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları ka
nunla düzenlenir.» Bu cümlenin sonuna, öde
nekler aylık olarak ödenir, demek lâzım. 27 
Mayısta idareyi ele 'aldığımız zaman, 'biliyorsu
nuz, milletvekillerinin çoğu 'borçlu durumday
dı. Ziraat (Bankasından toptan almışlardı. Öde
me kolaylığı gösterilmek zorunda kalındı, beş 
senelik taksitlere bağlandı. 

YURDAKULER MUZAFFER — Ödenek ve 
yollukları, özel kanunla düzenlenir. Buraya, 
aylık olarak ödenir diye hir kayda lüzum yok. 
Kanun vâzu bunu düşünür elbette. 

O'KAN BEZ Al — Milletvekilleri kendi ara
larında bir karar almışlar, İbranı da Hükümete 
intikal ettirmişlerdir. Hükümet yolu1 ile Ziraat 
Bankasına emir verilmiş, formülünü (bulmuşlar, 
yüzde şu kadar noksanına kırdırmışlardır, o su
retle peşin almışlardır. 

Bu usule mâni olunması için, Anayasaya fhü-
küm konulması yerinde olacaktır. Bunun psikolo
jik tesiri de vardır. Vatandaş vicdanlında, dai
ma aksi tesir yapmıştır. Daima suiistimal1 edil
miştir. Mebuslardan bir kısmı, peşin parayı çek
miş, işini görmüş, hir kısmı da vatandaşı vicdanın
da zedelenmiştir. Buraya hükmün konulması, 

— T — 



B : 84 12.5 
menfaatperestlere mâni olacak, vatanperperver- I 
Teri de koruyacaktır, dedikodu mevzuu ölmalıarı-
na nnâni olacaktır. 

ÖZıKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Esas me
sele şuradan geliyor; ödenek ve yollukların sene I 
sonunda verlmesi ieabeder. Ziraat Bankasında 
bir fon tesis edilmiştir ve suiistimal oradan ya- I 
pılmıştıır ve bu 'neticeler doğmuştur. Aylık kaydı 
konsa, dalhi yine suiistimal yapılacaktır. 

ıKAPLAN KADRİ ~ Neye memurlara, diğer 
memleketlerde olduğu gibi, üç aylık, altı aylık I 
çekler verilmez. Yumuşak bir fikir, belki ileride 
şu şekilde bir maaş sistemi (memurlara tatbik edi
lecektir. Burada aylık kaydını kbrsak, yarının I 
ne olacağı Ibelli değildir. Kanunla düzenlenir di
yor. Kanun yine buradan geçecektir. Binaenaleyh 
'keski olarak Araayasa ile bağlamıyaTım. 

KARAMAN SUPHİ — Emisyon devrinde 
borçlanmak çok faydalıdır. Demokrat Parti dev
rinde 2 '500 - 3 000 lira aylık maaş alanlar dört 
yıllıklarını »birden çekmek suretiyle çok para ka- I 
zîanmışlardır. Bu bakımdan bu hükmün konma- I 
sini faydalı görüyorum. I 

KOKSAL OSMAN — Özel kanununda bun
ları zikretmek çok zordur. Belki mümkün olmaz. I 
Bu bakımdan Anayasaya geçmesini teklif ediyo
rum. I 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Kadri Bey arka
daşımız hassas bir noktaya temas etti. Kanun I 
yapmak durumunda bulunan şahıslar, niımetıler- I 
don faydalanaeaklarsa, en son faydalanmaları lâ- I 
zım gelir. Bu bakımdan, lider durumunda bulu- I 
inan bir kimseden (biz ancak fedakârlık bekliyebi- I 
liriz. Fedakârlıkta (herkese örnek olma durumun- I 
dadır. Aylık, olarak ödenmesinin 'gerektiğinde ıs- I 
rar ediyorum. I 

Millet en çok, milletvekilleri aylıklarının üs- i 
tünde durmuştur. Bunlar hem aylıklarım yük- I 
sek tutmuşlar, Ihem de toptan talana yoluma, git
mişlerdir. Onun için, şimdi bu kanunda mesele I 
hallediTmelidir. I 

ERSÜ VEHBİ — Ben de arkadaşlarım gibi 
düşünüyorum. Bundan önceki devirde, görüldü- I 
ğü gibi, milletvekilleri 'hep menfaat sağlama yo- I 
Tuna gitmişlerdir. Aylık olarak verilmesinde za- I 
ruret vardır. I 

0*KAN SEZAİ — Arkadaşlar, biliyorsunuz 
ımemurlar üç aylık tutarında Emekli Sandığından 
hor« alabiliyorlar. Şu halde, mebusların da böy- | 
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le bir ihtiyacı olabilir. Hiçolmazsa üç ay, tieaibe-
derse, üç aylık maaşı tutarında maaşını alabilme
lidirler. Bilmem Ibuna ne dersiniz? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Şimdi eskiden 
mebuslarıu suiistimali §u idi: Bir 'senelik maaşını 
alıyorlardı, sonra devre sonuma kadar olan kıs
mını da Ziraat Bankasından müteselsil kefalet 
suretiyle ve borçlanma yolu ile çekiyorlardı. Borç
lanma düşük faizle oluyordu. İktidara 'geldiği
miz zaman vaziyeti gördük. 

İkincisi, bir milletvekili hakikaten memur 
gibi düşünmemek ieabeder. Bir arkadaş, Van'a 
gidecek ve tatilini orada geçirecek. 

ERSÜ VEHBİ — Bir senelik maaşını alma
sının îhak olduğunu toattî olarak ifade ediyor mu
sunuz? 

TUNÇKANAT HAYDAR (Devamla) — Beş 
ay tattiıl oldu, imilletvekili memleketine gitti, ta
tilini orada geçirecek. Her >ay maaş almak için 
buraya gelecek demektir. Sonra 'geziler bedava 
olmaz. Realiteyi 'göz önünde tutarak karar ver
menizi rica ederim. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bir kere bu hu
sus kanuni teminat altına alınsın. Endişe et-
miyelim, meselenin hal yolu çoktur. Vekil bı
rakır, dilediği yere maaşını getirtebilir. Suiis
timale mâni olacak tedbirleri alalım. Memurla
ra da birkaç ay peşin ödeme düşünülebilir. Bu
na mâni olan-yok, ancak bir kanun konusudur. 
Esasen Anayasada da her zaman değişiklik yap
maları, ileriki meclislerin tasarrufta bulunma
ları mümkündür. Binaenaleyh, bu meselenin en 
iyi hal yolu, aylık olarak ödemedir. 

BAŞKAN — Gürsoytrak. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Eski kanunda da 

bir seneliği peşin verilmiyordu ama, onlar bir 
formül bulmuşlardı. Suiistimal yapmak istiyen 
yine yolunu bulacaktır, bunun üzerinde fazla 
durmıyalım. * 

KÜÇÜK SAMİ — Muhasebe müdüürünü ça
ğıralım, izahat versin. 

BAŞKAN — Yeterlik Önergesi verilmiştir. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
!er... Kabul edilmiştir. 

Şimdi teklifleri ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım. Önce bir aylık olarak verilir, şeklinde 
hüküm konmasını kabul edenler... 6 arkadaş ka
bul ediyor. Üç ay verilebilir, kaydının konma
sını istiyenler... 10 üye bunu kabul ediyor. Mad
denin aynen kabulünü istiyenler... 5 üye. 
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Şu halde, en çok üç aylığını alabilirler, demek 

daha doğru olacak, bunu kabul etmiş oldunuz. 
(Üç ay avans alabilir, sesleri) Üç aydan fazla 
peşin verilemez. 

Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

II. T. B. M. M. nin faaliyetiyle ilgili hükümler 
a) Toplanma ve tatil 

Madde 83. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
her yıl Kasım ayının ilk günü kendiliğinden top
lanır. 

Türkiye' Büyük Millet Meclisi yılda en çok 
beş ay tatil yapabilir. Meclisler aynı zamanda 
tatile girerler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, araverme ve
ya tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Ba
kanlar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaş
kanınca toplantıya çağırılır. Meclis Başkanları 
da, kendi Meclislerini doğrudan doğruya veya 
üyelerinin beşte birinin istemi üzerine toplantıya 
çarırlar. 

Meclislerden biri toplantıya çağınlmca, diğe
ri kendiliğinden toplanır. 

Araverme veya tatil sırasında toplantıya ça
ğırılan Meclisler, önce, bu toplantıyı gerektiren 
konu üzerinde görüşme yaparlar. 

YURDAKULER MUZAFFER — Birinci 
fıkranın sonuna şöyle bir ilâve teklif ediyorum: 
(Toplantı, Devlet Reisinin, Devletin dış politi
kasını ve memleketin hal ve şartlarını geniş 

- alanda belirten bir nutku ile açılır.) 
Filhakika Devlet Reisi gayrimesul bir şahıs

tır. Ama ben Hükümet politikasını izah etsin 
demiyorum, dünya ahvalini belirten bir nutku 
ile açılsın diyorum. Atatürk'ten kalma bir âdet
tir. Atatürk'ün âdetlerini kaldırmaya gidiyoruz. 

ERSÜ VEHBÎ — Bir sual, beş aylık tatile, 
bütçe müzakerelerinden sonra yapılan kısa ta-
tü de dâhil midir? Yoksa beş aylık tatile, ufak 
tefek tatiller dâhil değil midir? 

ÇELEBİ EMANULLAH — En çok beş ay 
deyince, bütün bir sene içinde ya-pılan tatildir. 

Sonra; zaten teamül halindedir, her sene Mec
lis toplandığı zaman sizin söylediğiniz senelik 
nutuk veriliu. 

YURDAKULER MUZAFFER — Devlet 
Başkanı gayrimesul şahıstır, biz onun için koy-
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madik, artık nutuk verdirmek niyetinde değiliz 
dediler. 

KAPLAN KADRİ — Bütün dünya milletle
rinin getirdiği kanun değil, teamüldür. Böyle 
şeyler, kanun maddelerinden çok, teamüllerle 
yaşatılır. Ama, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
her yıl Kasını ayının ilk günü kendiliğinden top
lanır, demek kâfi. Toplantıyı elbette teamülle
rimize uygun olarak, Cumhurbaşkanı açacaktır. 

Büyük Millet Meclisinin en çok beş ay tatil 
yapabileceği yazılıdır. Bunun da 4 aya indiril
mesinde fayda görüyorum. Esasen yılın bir kıs
mında, bayramlarda tatil yapmaktadır. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Burada Reisicum
hurun açış nutkundan bahis yok. Belki, parti 
propagandasına vesile oluyor, diye koymadılar 
ama, her halde teamül haline gelmiştir. 

Burada namus sözü vermiş olan milletvekil
leri, Meclisin çalışma devresinde elbette devam 
edeceklerdir. Birkaç kişi devamsızdır diye, tatil
lerini azaltmak doğru olmaz. İyi çalışacaklar, 
çoğunluğu teşkil edeceklerdir. Beş ay uygundur. 
En çok beş ay tatil yapılabilecektir. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanı açış nutku ve
rir, diye hüküm konmasını kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. En az beş aylık 
tatili çok görenler, daha az tatil yapılmasını hü
küm altına almak istiyenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. Maddenin olduğu gi
bi kalmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

b) Başkanlık Divanı 
Madde 84. — Meclislerin Başkanlık Divan

ları, o Meclisteki siyasi parti gruplarının kuv
vetleri ölçüsünde Divana katılmalarını sağlıya-
cak şekilde kurulur. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baş
kanları, kendi Meclislerince üye tamsayısının 
üçte iki çoğunluğu ve gizli oy ile ikişer yıl için 
seçilirler; ilk iki oylamada bu çoğunluk sağla
namazsa, salt çoğunlukla yetinilir.. Meclis Baş
kanlıkları için Meclisteki siyasi parti grupları 
aday gösteremezler. 

Başkanlar ve Başkanvekilleri, üyesi bulun
dukları siyasi partilerin veya siyasi parti grup
larının Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde 
veya dışındaki faaliyetlerine ve görevlerinin ye-
ı-iııe getirilmesini gerektiren haller dışında, 
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Meclis tartılmalarına katılamazlar; Başkan oy 
kullanamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik 
toplantılarında Başkanlık Divanı, Millet Mecli
si Başkanlık Divanıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.,. Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

e) İçtüzük, siyasi parti grupları ve kolluk işleri 
Madde 85. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

ve Meclisler, çalışmalarını, kendi yaptıkları İç
tüzüklerin hükümlerine göre yürütürler. 

İçtüzük hükümleri, siyasi parti gruplarının, 
Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri ora
nında katılmalarını sağlıyacak yolda düzenlenir. 
Siyasi parti grupları, en az on üyeden meydana 
gelir. 

Meclisler, kendi kolluk işlerini Başkanları 
eliyle düzenler ve yürütürler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 
«t T. 

d) Toplantı ve karar yetersayısı 
Madde 86. — Her Meclis, üye tamsayısının 

salt çoğunluğuyla toplanır ve Anayasada baş
kaca hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt 
çoğunluğuyla karar verir. 

Türlüye Büyük Millet Meclisinde toplantı 
yetersayısı, her iki Meclis üye tamsayısı topla
mının: salt çoğunluğudur. 

KÜÇÜK SAMİ — Bu maddenin ikinci fıkra
sını biraz zayıf buluyorum. (Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde toplantı yeter sayısı her iki Mec
lis üye tamsayısı toplamının salt çoğunluğudur.) 
denmektedir. 450 nin yarısı 225, mecmuu 630 
ediyor. Bunun yarısı 315. Demekki 320 kişi top
landığı zaman, birisinde 320, diğerinde (Türki
ye Büyük Millet Meclisi toplantı sayısı, her Mec
lis üye tamsayısının salt çoğunluğunun toplamı
dır.) yani 183. Diğer tarafta 320... Bilmem na
sıl olur? 

YILDIZ AHMET — İki tarafın da, salt ço
ğunluğunun mevcudolması lâzımdır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Türkiye Büyük 
Millet Meclisi halinde, iki Meclisin toplantısı 
için, arkadaşlarımızın teklif ettiği şekil kabul 
edilecek olursa, bir Meclis salt çoğunluğundaki 
azasını Meclise sokmaz, böylece Büyük Millet 
Meclisi de toplanmamış olur, bir nevi boykot 
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yapmış olur. Bazan iyi netice verebilir, ama, 
bu sefer de mekanizma işlemez hale gelir. Hal
buki, iki Meclisin müşterek toplantıları ilân edi
lecektir. Gündemleri daha önce tesbit edilecek
tir. Her iki Meclis üyelerinin toplantıya gelme
leri mecburidir. 

KOKSAL OSMAN — Sami ve Yıldız'm tek
liflerine iştirak ediyorum. Bu şekil konursa, 
mebusların devamları da sağlanmış olur, kanaa
tindeyim. Aksi. halde, fiyasko ile sonuçlanır. 

AKSOYOĞLU REFET — Ben bu meselenin 
devamla ilgisini göremiyorum. Her iki Meclisin 
salt çoğunluğu dersek, Senatonun lehine bir ka
rar almış oluruz. Senato tam mevcutla gelirse, 
Büyük Millet Meclisinde daha fazla bir varlık 
göstermiş olur. Eğer arkadaşların teklif ettiği 
şekilde değiştirirsek, o zaman Millet Meclisi üye
leri daha fazla olacak, ekseriyetle istediklerini 
yapacaklardır. Onun için, iki Meclisin salt ço
ğunluğu daha doğru olacaktır, daha faydalı 
olacaktır, kanaatindeyim. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim her Meclis * 
üye sayısının salt çoğunluğu mevzuubahsolunca 
Millet Meclisinin üçte ikisinin her an işe hâkim 
olduğunu kabul etmek lâzımdır. Her ikisinin 
salt çoğunluğu demek veya üçte bire gitmek lâ
zımdır. Senato toplanır, Meclis toplanmaz, Mec
lis toplanır, Senato toplanmaz. 

KÜÇÜK SAMİ — Müşterek toplantı ne za
man olacak? Normal mevzular için değil. Böyle 
olduğuna göre, demek biraz fevkalâdelik var
dır. 92 nei maddede zikredilmiştir, böyle bir du
rumda her iki Meclisin de yeteri kadar sayı ile 
toplanmasına ihtiyaç vardır. Gaye mevzuun 
önemini her iki Meclis huzurunda belirtmek ol
duğuna göre her iki Meclisin salt çoğunluğunun 
olması lâzımdır. Salt çoğunluğun oylarını kul
lanması lâzımdır. Aksi takdirde hukuki olmaz. 

YILDIZ AHMET — Senato gelmezse, Bü
yük Millet Meclisi toplanamıyacak. Gündemdeki 
kanunun görüşülmesi mümkün olmıyacak. Bu 
bir nevi sabote de olabilir. 

önemli bir kanun Meclise geliyor, görüşüle-
miyor. Bunu millet öğrenir. Hâdiseyi küçük gör-
miyelim. önemlidir. 

BAŞKAN — Tatmin edici izahatı kim vere
cek? 

OSMAN KOKSAL — 80 nci maddede avan
taj tanındı. Hiç olmazsa burada Önliyelim, Hec-
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üslerin salt çoğunluğunun bulunması demek, mil
letvekillerinin de devamının sağlanması demek
tir. 

BAŞKAN — Buyurun, Tunçkanat. 
TÜNÇKANAT HAYDAR — Her iki Meclisi 

de tahayyül ederken mebusların bu mevzua iş
tirak edenleri, etmiyenleri ve içinde partililer
den de muhtelif insanlar olduğunu kabul etmek 
lâzımdır. Mühim bir mevzu için eğer bir Meclis • 
iştirak etmiyecek olursa bu mevzu görüşüle
mez. Senato iştirak eder, hakikaten protesto et
mek istiyorsa ayrılır. Tek Meclis sisteminde ol
muştur. Sonra bütün dünya anayasalarında ve 
iki meclisli anayasalarda böyledir. 

ERSÜ VEHBİ — Maddenin olduğu gibi ka
bul edilmesinde fayda görüyorum. 

AKSOYOĞLU REFET — Arkadaşlar, bu
rada Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır. Mil
let Meclisi veya Senato üyeliği yoktur. Her iki 
Meclisten gelen üyeler de aynı hakka sahiptir
ler. Ayrı ayrı ekseriyetlerinin bulunmasına lü
zum yoktur. Esasen, açılışta her iki Meclisin de 
salt. çoğunluğu bulunsa, müzakerelerin devamı 
müddetince o çoğunluğun kontroluna imkân 
yoktur. Hangisi Ayan üyesi, hangisi Temsilciler 
üyesi demeye imkân var mıdır? 

Sonra, toplantıların günü belli olacaktır. El
bette her iki Meclisten de üye bulunacaktır. Se
natoya teminat tanıyoruz. Senatonun fren vazi-. 
fesi görmesine âzami derecede gayret ediyoruz. 
Ancak, burada, her iki Meclisin çoğunluğunu 
ayrı ayrı arıyacak olursak, o zaman bir taraf 
istemediği bir kararı boykot edebilir. Bunu da 
gözden uzak tutmamak icafbeder. 

Maddenin aynen kabulünde fayda görüyo
rum, takdir sizlerindir. 

BAŞKAN — Buyurun Osman Koksal. 
KOKSAL OSMAN — Anlamadığım bir nok

ta var. On seneden beri çektiğimiz ıstırap Mec
lis toplanmıyor idi. Daha çok milletvekilleri bir 
araya gelsin, kararlar iyi verilsin; memleketin, 
milletin isteğine uygun kararlar alınsın. Bu da 
çoğunlukla olur. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kifayeti muza-" 
kere teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayet teklifini oyunuza su
nuyorum/Kabul edenler... Etraiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Şimdi evvelâ maddede tadil yapılmasını oyu

nuza sunuyorum. Tadil yapılmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Tadil yapılacaktır. 

AKSOYOĞLU REFET — Olmaz efendim, 
usulen olmaz.... 

ÇELEBİ EMANULLAH — Evvelâ tadil tek
liflerinin ortaya konması lâzımdır. Teklif okun
mak suretiyle reye konsaydı müstenkif kala
caktım. 

BAŞKAN — Evvelâ tadil teklifini yazalım. 
Şimdi 2 nci fıkra. «Türkiye Büyük Millet 

M'eclisinde toplantı yeter sayısı, her iki Mec
lis üye tam sayısı toplamının salt çoğunluğu
dur.» 

BAŞKAN — Şimdi, Sami Beyiin teklifi şöy
le : «Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplan
tı yeter sayısı, her iki Meclis salt çoğunluğu
nun toplantıya katılması» şeklindedir. Bunu 
'kalbul edenler... 8 arkadalş. Fıkrayı tasarıdaki 
gibi kabul edenler... 7... 

O'KAN SEZAİ — Tadil teklifinin bir iyi 
tarafı şu olacak. Arkadaşlar, devamın, üze
rinde ısrarla duruyorlar. Eğer her iki Mec
lisin, ayrı ayrı salt çoğunluğu aranacak olur
sa, meboıslarm devamı da sağlanmış olur, ka
naatindeyim. 

KAPLAN KADRİ — Arkadaşlar, salt ço
ğunlukla bir Meclis toplandı. Diyelim ki, Mec
lis 226 kişi. 113 kişi ile karar verebilecek. 
Ama, iş böyle cereyan etmiyor. Bunların bir 
kısmı da, müzakere ve karar sırasında dışarı
da bulunuyorlar. İçeride 80 kişi varken, ka
rar veriveriyorlar. Oya konduğu zaman dikkat 
ediyorum, on beş kişi el kaldırıyor. Aksini 
oya koyıijyor, birkaç kişi kaldırsın, kaldırma
sın, oylama tamam oluyor, madde Ikabul edil
miş oluyor. Kabul veya red toplananların dört
te birinden az olamaz, demeliyiz. 113 kişi ile 
oy verilmişse, 35 kişi kabul veya red için el
lerini kaldırmalıdır. 

AKSOYOĞLU REFET — Hakikaten Kadri 
Beyin dediği oluyor. 

BAŞKAN — Maddeyi teklif edilen tadil ile 
. reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Madde tadil teklifi ile kabul edil
miştir. 

e) Görüşmelerin açıklığı ve yayınlanması 
Madde 87. — Meclis görüşmeleri açıktır 
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ve ilgili Meclisin tutanak dergisinde tam olarak I 
yayınlanır. 

Meclisler, İçtüzük hükümlerine uygun ola
rak kapalı oturumlar yapabilir; Ibu oturum
lardaki görüşmelerin yayımı ilgili Meclisin ka
rarma bağlıdır. . 

Meelislerdeki acık görüşmelerin her türlü 
vasıta ile yayımı önlenemez. 

KÜÇÜK SAMÎ — Bu maddenin üçüncü fık
rasında, «Meelislerdeki açık görüşmelerin her 
türlü vasıta ile yayımı önlenemez.» deniyor. 
Önlenemez yerine, engel olunamaz, şeklinde 
değiştirilmesini tdklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sami Beyin bu teklifini kabul 
edenler... Etmı^yenler... Kabhıl edilmemiştir. 

Maddenin olduğu gibi kabul edilmesini isti-
yenler... Kabul etmiyenler... İttifakla kabul 
edilmiştir. 

111. T. B. M. M. nin denetim yolları 
a) Genel olarak 

Madde 88. — Soru, genel görüşme, Mec
lis soruşturması ve Meclis araştırması her iki 
Meclisin yetkilerindendir. 

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi 
edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir. 
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I Bakanlar Kurulunun veya bir Bakanın dü

şürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğum
la olur. 

KARAMAN SUPHİ — Bu maddenin birinci 
fıkrasında, «gensoru yetküsi yalnız Millet Mec
lisinindir.» deniyor. Buradaki yalnızı kaldırsak 
iyi olacak. Bunu teklif ediyorum. 

. BAŞKAN — Bu teklifi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Maddeyi 
olduğu gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

c) Meclis soraişturiması 
Madde 90. — Başbakan veya Bakanlar hak

kında yapılacak soruşturma istemleri, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin «birleşik toplantısında 
görüşülür ve karlara bağlanır. 

Soruşturma, her iki Meclisten eşit sayıda se
çilecek üyelerden kurulu komisyonca yürüytü-
lür. 

Yüce Divana sevk hususundaki karar birleşik 
toylantııda verilir. 

Meelislerdeki siyasi parti gruplarında, Meclis 
soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve ka
rar alınamaz. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bu (madde
nin son) fıkrasında, Meclis soruşturması ile ilgili 
Grup kararının almamıyacağı yazılıdır. Buraya 
bir de, «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili görüşme 
yapılamaz, karar alınamaz, diye ilâve etsek çok 
iyi olur, sanıyorlım. 

BAŞKAN — Bu teklifin üzerinde söz isti-
yenler... 

KÜÇÜK SAMÎ — Ben de aynı noktaya te
mas edeceğim. Meclise, siyasi partiler tarafından 
Meclis soruşturması ve bir de milletvekilinin 

I suçundan dolayı dokunulmazlığın kaldırılması 
için teklifler gelebilir. Bu takdirde,, parti grup
larında müzakere edilip bir karar alınarak Mec
lise gelinmesin, doğrudan doğruya Meclise gelip 
vicdanı ile hareket etsin. 

YILDIZ AHMET — Fikre katılıyorum. Fa-
=»kat yeri 79 ncu maddedir. 

O 'KA.N SEZAİ — Parti gruplarının toplan
tıları açık değil, gizlidir. Böyle bir hüküm koy
sak dahi yürümez. Bizim burada konuştuklarımızı 
dışarının duyması mümkün mü? (Mümkün ses
leri) Parti grkıpları bir aile toplantısı mahiye
tindedir, açıklanmaz. 

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

b) Gensoru 
Madde 89. — Gensoru yetkisi yalnız Mil

let Meclisinindir. 
Milletvekillerince veya bir siyasi parti gru-

punca verilen gensoru önergesinin gündeme alı
nıp almmıyaeağı, verilişinden sonraki ilk bir
leşimde görüşülür. Bu görüşmede, ancak öner
ge sahibi veya önerge sahiplerinden biri, si
yasi parti grupları adına birer milletvekili, Ba
kanlar Kurulu adına Başbakan veya bir Bakan 
konuşabilir. 

Gündeme alma Ikararı ile birlikte gensoru
nun görüşülme günü de belli edilir. 

Gensorunun görüşülmesi, (gündeme alma ka
rarı tarihinden başlıya^ak iki gün geçmedikçe 
lyapılamaz ve yedi günden sonraya bırakılamaz. 

Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin, ve
recekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya. 
Bakanlar Kumlunun güven isteği bir tam gün 
geçtikten sonra oylanır. 
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YILDIZ AHMET — Sezai'nün elediği doğru- ı 

dur, ama Anayasa ile sarih olarak m enedi lime, 
parti grupları gizlidir diye konuşma yapamaz. 

BAŞKAN — Yurdakuler. 
YURDAKULER MUZAFFER — ismet İnö

nü'nün dokunulmazlığı meselesi, D. P. Grupunda. 
görüşülmüştür. Buna rağmen karar alamamış
lardır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Arkadaşlar, do
kunulmazlık meselesinde peşin hükümlere varıl
ması ihtimali vardır. Zan altında bulunan bir 
kimsenin dokunulmazlığının kal elinim aması, âm
me vicdanında çeşitli tefsirlere- yol açmaktadır. 

BAŞKAN — Çelebi. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Vazgeçtim efen

dim. 
KOKSAL OSMAN — Arkadaşlar, biz burada 

nasıl bir hüküm getirirsek getirelim, Meclis grup
larında görüşülecek, kararlara bağlanacaktır. 
Çünkü toplantılar gizlidir. 

KARAVELİOZLU KÂMİL — Anayasaya 
girdikten sonra, grupta, bir karar alınamaz, O 
zaman Anayasayı ihlâl meselesi ortaya çıkar. 

ÇELEBİ EMANULLAH — 79 ncu madde 
dokunulmazlıktan bahsediyor. Eğer konacaksa 
oraya konmalı. 

BAŞKAN — Bu maddeyi olduğu gibi kabul 
edenler... Etmiyenler... 90 inci madde olduğu 
gibi, ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Be§ arkadaş, 70 nci maddede Cum
hurbaşkanına verilen 10 'kontenjanın 20 ye 
çıkarılması hususunda verilen kararın mutlak 20 
olmamasını, 20 ye kadar olmasını teklif ediyor ve 
bu hususta 70 nci madde üzerinde tekriri müza
kere talebediyor. Tekriri müzakere talebini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
ıKalbul edilmiştir. 

*Söz Karavelioğlu'nundur. 
KAIİAVELİOĞDU KÂMİL — Bu mesele 

aramızda hissî bir mesele oldu. İki tarafın da 
îhakkı var. Kendi şalhsıma gece düşündüm, acaba 
Ibu karar doğru mudur, değil midir? Dün birçok 
arkadaşlar millî iradeyi dilinden düşürmediier. 
Devlet Reisine tanıdığımız bu hak millî iradeyi 
zedeler. Onun için bence bir aaıf. Seçimle olsay
dı başımın üstünde idi, 20 ye kadarını derhal tas-
vibederdim. Hattâ 10 a düşmesi daha muvafık ı 
olur ama, dün akşam tebliğ neşredildi, şimdi in
dirmek doğru, olmaz. Miktarın 20 yi aşmamasını 
veya âzami 20 ye kadar olmasını kabul edelim. | 
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ERSÜ VEHBİ — Şekil üzerinde bir şey are 

edeceğim. En çok 20 üye diyelim. 
YURDAKULER MUZAFFER — Kati ola

rak 20 demiyelim, 20 ye kadar diyelim. Reisicum
hur mutlaka 20 üye seçer mânasına gelmesin. 
Bakar, duruma göre, 15 üye bulur, bununla yeti-
nebilir. 

YİLDİZ AHMET — Bir de millî irade mese
lesini düşünmek lâzım. Gerçi Reisicumhuru da 
millî irade iş başına getirecektir. 

ATAKLI MUCİP — Devlet Başkanını ser
best bırakalım. 20 ye kadar diyelim. 18 kişi bıı-
Inr, onu seçer. Bağlamıyalım. 

YILDIZ AHMET - - Eğer böyle olursa, me
selâ Cumhurbaşkanı 20 değil de, 15 seçti. Şimdi 
beş kişi daha seçebilecek. O zaman bâzı kimseler 
ümide kapılacaklar, acaba bu beş kişiden birisi 
de biz olabilir miyiz, diye. Onun için, Cumhur
başkanı kontenjanını tam kullanmalı, zaman za
man değviştirebilmelidir. 

'BAŞKAN — Buyurun, Sezai. 
O'KAN SEZAİ — Yirmiye kadar ifadesi 

Anayasanın olgunluk karakteri içinde zayıf ka
lır. Tatbikatta da müşkülâta sebebiyet verir. 
Çünkü muhtelif maddeler, gerek Senatonun ve 
gerekse Meclisin tam sayısından baihseder. İkinci 
Meclisin Başkanı, kendi Meclisinin âza sayısını 
kaç olarak kabul edecektir. O takdirde biraz ev
vel kabul edilen 86 nci maddenin de tadil edil
mesi ieabeder. İkinci Meclisin de, birinci Meclis 
gibi, kaç üyesi olduğunun bilinmesi lâzımdır. Bir 
devrede on kişi noksan, bir diğer devrede ise on 
kişi fazla. Yani tatbikatta iyi bir netice vermez. 

BAŞKAN — Tunçkanat, 
TUNÇKANAT HAYDAR — 20 ye kadar 

seçmesinde hiçbir mâni olmaz. 20 yUgene doldu
rabilir. Dün akşam da konuştuk. 

BAŞKAN — 20 ye kadar, şeklini oylarınıza 
sunacağım. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — İkinci defa ko
nuşulacak mı? Eğer konuşulacaksa, bu meselevi 
ikinci görüşmeye bırakalım. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Ben 10 üye tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — Kadar, kelimesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Bu me
sele şimdilik kaldı, efendim. * 

Buyurun, Karaman. 
KARAMAN SUPHİ — Arkadaşlar; 70 nci 

maddenin ikinci fıkrasında, tabiî üyelerden balı-
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sediliyor. Eski Cumhurbaşkanı, 7 yıl Anayasa 
(Mahkemesi Başkanlığını yapmış olanlar ömürleri 
Iboyunca tabiî üyedirler. Bu kanunun üçüncü 
fıkrasına göre biz de tabiî üyeden sayılıyoruz 
ama, bu fıkradaki gibi, ömürleri boyunca, gibi 
bir hüküm yok. Biz buna dâhiliz her halde. Bu
nun açık şekilde düzenlenmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Suphi Karaman'm teklifini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KARAMAN SUPHİ — îkinci teklifim, mad
de 73 üzerinde olacaktır. Cumhuriyet Senatosu
nun müddeti altı senedir. Altı sene sonra tekrar 
seçilebilir, ikinci fıkradaki hükmü ile genel oyla 
seçilen Senato üyelerinin üçte biri iki senede bir 
yenilenecektir. Cumhurbaşkanının seçtiği üyeler 
hakkında bu şekilde bir hüküm yoktur. Cumhur-
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.başkanları tarafından seçilen üyelerin üçte bîri
nin iki senede bir değişmesi lâzımdır. 

Binaenaleyh, 73 noü maddenin ikinci fıkrası 
olan (Cumhuriyet Senatosunun genel oyla seçi
len üyelerinin üçte biri her iki yılda bir yenile
nir) hükmüne (Cumhurbaşkanlığınca seçilen) 
ibaresinin ilâvesiyle (Cumhuriyet Senatosunun 
genel oyla ve Cumhurbaşkanlığınca seçilen üye
lerinin üçte biri her iki yılda bir yenilenir) tar
zında değiştirilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu tadil teklifini kabul çelen
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öğleden sonra saat 14,30 da toplanmak üzere 
Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

—— 

Î K İ N C Î ÖTÜRÜM 
Açılma saati : 14.30 

BAŞKAN — Yurdakuler Muzaffer 

KÂTİPLER : Aksoyoğlu Refet, Özgür Selâhattin 

BAŞKAN — O tur umu açıyorum. 

;J. — 7129 myıh Bankalar Kanununun bâ
zı- maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı (1/97) (S. #. 46) (1) 

BAŞKAN — Bu hususta simdi Adnan Baser'i 
dinliyeeeğizi efendim. 

(Adnan Başer huzura alındı.) 
BAŞKAN — Bankalar Kanunu üzerinde 'ay

dınlatıcı malûnmtmızı rica edeceğiz. 
ADNAN BAŞER — Efendim, Hükümet 

7129 sayılı Bankalar 'Kanununun 3*3 ncü mad
desini tadil ederek kredi mekanizmasında yeni 
bir müessese meydana getirmiştir. Aslında bir 
kanun idi, fakat iki ayrı kanun halinde çıkma
sı daha -uygun görüldü. 7129 sayılı Bankalar 
Kanununun 33 ncü maddesinde Amortisman 

(1) 46 8. Sayılı basma yazı Temsilciler Mec
lisinin 6-2 nci Birleşim tutanağının son undadır. 

ve Kredi Sandığında tesis edilen karşılık hesa
bın Merkez Bankası nezdinde tesisi derpiş edi
liyor. 33 ncü maddeye göre Iher banka topladı
ğı mevduatın % 25 ini Amortisman 'Sandığına 
yatırmakla mükellef idi. Şimdi bu yeni tadille. 
tamamiyle işler bir mekanizma haline getirili
yor. Mevduatın Merkez Bankasında toplanma
sına lüzum görülüyor. Bundan önce Amortis
man ve Kredi Sandığında toplanan fon, Mer-
kez Bankasında toplanacak, kredi şişkinliği de 
böylece önlenmiş olacaktır. Bu suretle de, 
enflâsyona tesir eden, • Amortisman ve Kredi 
Sandığının muamelelerine mâni olunacaktır. 
Enflâsyona dolayısiyle de olsa, tesir eden bu 
paralar bloke edilmiş olacaktır. 

Bu kanunla tutulacak para, bir sene içinde 
500 - 600 milyon kadar olacaktır. Bu mevduat 
artışı, Banka Kredilerini 'Tanzim Komitesinin 
tavsiyesi ile kullanılacaktır. 'Meclis bunun ııis-
betini % 45 olarak kabul etmiştir. 

Bu kanunla, getirilen ikinci bir mekanizma 
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da, toplanan bu karşılıkların % 20 si, Ziraat I 
Bankasına fon olarak veriliyor, Hükümet bu-
hıı zirai kalkınmada kullanabilecektir. 

Hükümetin yapmak istediği şey, son yıllar
da ticaret bankalarına kaymış olan paraların, 
Ziraat Bankasına aktarılmasını, dolayısiyle zi-
raatte daha fazla kredinin verilmesini temin 
etmektir. Hattâ, ziraat erbabının tasarrufları 
da son yıllarda, ticari kredi açan bankalara 
akmaktadır. Bu yolla, ziraate intikal etmesi 
ieabeden kredi, ticaret sahasına gitmektedir, 
Hükümet bunu da azaltmayı düşünmektedir. 

Mevduattaki artış ve toplanan 'karşılıkların 
% 20 si, Ziraat Bankasına verilerek, zirai kre
di finansmanı temin edilmiş olacaktır. Esas 
itibariyle kanunun getirdiği başka bir yenilik 
yoktur. Iktisaden geri kalmış memleketlerde. 
de bu şekil muameleler yapıla gelmekte ve 
memleket için faydalı neticeler alınacağına, mu
hakkak nazariyle bakılmaktadır. Mevduat art
tıkça bu nisbet de daha artacak ve arz ettiğim 
sahalarda bir ferahlık yaratılmış olacaktır. Bu 
hususta verdiğim izahat bilmem Yüksek Heye
tinizi tatmin etmiş midir? Sual soracak arka
daşlar varsa, cevap vermeye hazırım. Şimdilik 
mâruzâtını bundan* ibarettir. 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? 

ATAKLI MUCİP — Kanunun tümü hakkın
da Adnan Bey izahat vermiştir. Konuşması tat
minkârdır. Hemen oylanmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7129 sayılı Bankalar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 

madde eklenmesine dair Kanun 

Madde 1. —- 7129 sayılı Bankalar Kanunu
nun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 28. — Bir bankanın kabul edebilece
ği tasarruf mevduatı yekûnu, tediye veya Tür
kiye'ye -fiilen--tahsis edilmiş sermayesiyle ihtiyat 
akçeleri mecmuunun: 

1. 2 milyon liradan 5 milyon liraya kadar 
olan bankalarda 7 mislini, 

2: 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar 
olan bankalarda 8 mislini,, I 
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3. 10 milyon liradan 25 milyon liraya ka

dar olan bankalarda 10 mislini, 
4. 25 milyon liradan 50 milyon liraya ka

dar olan bankalarda 12 mislini, 
5- 50 milyon liradan daha fazla olan banka

larda 15 mislini geçemez. 
Ancak; % 50 karşılığı 33 ncü madde hüküm

leri dâhilinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
,kası nezdindeki karşılık hesabına yatırılmak şar-
tiyle, bankalar yukardaki nisfoetler fevkinde 
mevduat kabul edebilirler. Bu nevi mevduat için 
ayrıca 33 ncü madde mucibince kaı*şılık aran
maz, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. •— 7129 sayılı Bankalar Kanunu
nun 153 sayüı Kanunla muaddel 33 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 33. — Bankalar taahhütlerine karşı 
bulunduracakları umumi disponibilitenin asgari 
nisbeti Banka Kredilerini Tanzim Komitesince 
tâyin olunur. 

Bankalar yukardaki fıkra mucibince tesis, 
edecekleri umumi disponibiliteden başka Türki
ye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde açı
lacak hususi bloke birer hesapta nakden mun
zam karşılık tesis etmekle mükelleftirler. Bu 
karşılığın, işbu kanunun 51 nci maddesinde zik
ri geçen aylık mevduat cetvellerinde umumi 
mevduattan bankalar mevduatının tenzilinden 
sonra kalacak bakiyeye nisbeti vadeli mevduatta 
% 10 dan aşağı ve % 35 den fazla, vadesiz mev
duatta '•% 20 den aşağı ve '% 45 ten fazla olma
mak üzere memleketin umumi iktisadi duru
mu göz önünde bulundurularak zaman zaman 
Banka Kredileri Tanzim Komitesince tesbit 
olunur. 

Karşılık nisbetlerinin artırılmasına mütaallik 
Banka Kredileri Tanzim Komitesince alınacak 
kararlar ancak kararın tekemmül ederek meri
yete girdiği tarihi takibeden ay başından iti
baren vâki olacak mevduat artışlarına tatbik 
olunur. 

Bankalar, . aylık mevduat cetvellerine göre 
bu mevduatlarında vâki artışa tekabül eden 
munzam .karşılıkları, mezkûr aylık cetvelleri
nin verilme müddeti içinde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasındaki hususi hesaba yatırmak 
mecburiyetindedirler. 
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Yukardaki fıkra gereğine o Türkiye Cumhuri

yet Merkez Bankasına yatırılacak munzam kar
şılıkların en çok % 20 si, Banka Kredilerini 
Tanzim Komitesince tesbit ve Bakanlar Kuru
lunca tasvibedilecek esaslar dairesinde Türkiye 
Cumhuiryeti Ziraat Bankası zirai •.finansmanla
rına tahsis edilebilir. 

Aylık mevduat cetvellerine göre mevduatın 
azalması halinde ilgili, bankalar keyfiyeti Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirer^ 
azalmaya tekabül eden karşılığın iadesini ta-
lebedebilirler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası bu talepleri derhal yerine getirmekle mü
kelleftir. Türkiye Cumhuriyet 'Merkez Bankası, 
mevduatı olağanüstü çekilmekte olan ilgili 
bankanın talebi halinde, aylık mevduat cetveli
nin verilmesini beklemeksizin azalmaya tekabv" 
eden karşılığı derhal iade eder. 

Karşılık mabetlerinin indirilmesi halinde ye
ni nisbetler kararın tekemmül ederek meri
yete girdiği ayın başından itibaren vâki mev
duat artışlarına tatbik olunur. İşbu karar aynı 
zamanda karşılıkların da iadesini mutazammm 
bulunuyorsa, kararda tesbit olunacak esaslara 
göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ge
rekli iadeyi derhal yapar. 

Karşılık nisbetlerinin indirilmesi veya mev
duat azalışı dolayısiyle gerekli iadenin Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasındaki hesaptan kar
şılanmaması halinde bu madde gereğince zirai 
finansmana tahsis edilen karşılıklardan iade za
rureti hâsıl olduğu takdirde bu tediye Hazinenin 
kefaleti altında Amortisman ve Kredi Sandı-
ğmdaki karşılık hesabından derhal yapılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Buyurun 
»Sami Küçük; 

KÜÇÜK SAMİ — Hükümet teklifi ile ko
misyon teklifi arasında bariz bir fark var mı? 

ADNAN BAŞER — Fazla bir fark yok. 
Âzami haddi Hükümet % 50 koymuştu, komis
yon % 45 olarak kabul etti. Esasen bankalar 
mevduat sahipleri için :% 5 bir fon kasalarında 
tutmaktadırlar, istendiği zaman derhal verebil
mek için. 

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

Madde 3. — 7129 sayılı Bankalar Kanununun 
69 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 
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I Madde 69. — Kanunun 28, 35 ve 36 neı mad

delerinde yazılı hükümlere ve hadlere riayet 
etmiyen bankalar, Maliye Bakanlığınca ve 33 
neü madde hükümlerine riayet etmiyen ban
kalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
ca kendilerine yapılacak tebligat üzerine ve 
bir aydan az olmamak kaydiyle bildirilecek 
müddetler içinde bu durumlarım ıslah etme
dikleri takdirde bankaların vazife ve alâkala
rına göre idare meclisi reisi veya azaları veya 
umum müdür veya umum. müdür muavinleri 
veya memurları 10 000 liradan az olmamak 
üzere ağır para cezalarına mahkûm edilirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 4. — 7129. sayılı Bankalar Kanununa 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 

Geçici madde 10. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden evvel Amortisman ve Kredi Sandığı 
adına yatırılmış olan munzam karşılıklar Ha
zinenin kefaleti altında mezkûr Sandıkta ka
lır ve bu karşılıklar hakkında aşağıdaki hü
kümler tatbik olunur. 

a) Amortisman ve Kredi Sandığı bu hesap
taki karşılıklara Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının aynı karşılıklar için bu kanun mu
cibince tatbik- edeceği faiz nisbetini uygular. 

b) Mevduatın azalması veya karşılık nis
betlerinin indirilmesi dolayısiyle bankalara 
iade gerektiği ahvalde karşılık farkları Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası hesaplarında mev
cut imkânlardan karşılanmadığı takdirde fazlası 
Hazinenin kefaleti altında Amortisman ve Kredi 
•Sa'ndığındaki hesaptan iade olunur. 

BAŞKAN'— Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe .girer. 

BAŞKAN _ Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Tasarının tümü kabul edil
miştir. 

Şimdi gündemin ikinci maddesine geçiyoruz, 
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3. — 2279 saydı ödünç para verme Kanunu

nun 9 ncu maddesinin tadiline ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı (1/97) 
(S. S. 46) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var 
mı? Maddelere geçiyoruz. 

2279 sayılı ödünç para verme işleri Kanununun 
9 ncu maddesinin tadiline ve bu kanuna bir 

madde eklenmesine dair Kanun 

Madde 1. — 2279 sayılı ödünç para verme 
işleri Kanununun 3399, 5841 ve 18 sayılı kanun
larla değiştirilen 9 ncu maddesi aşağıdaki şe
kilde tadil edilmiştir : 

Madde 9. — ödünç para verme işlerinde ve 
mevduat kabulünde alınacak ve verilecek âzaımi 
faiz nisbetleri ile temin edilecek sair menfaat
lerin ve tahsil edilecek masrafların mahiyet ve 
âzami hadlerini tâyine ve bunların meriyet za
manlarını tesbite Bakanla^ Kurulu yetkilidir. 

Bu hususta, memleketin iktisadi faaliyetleri
ni devamlı surette takip, gereken tedbirlerin 
ittihazını temin, vâde müddetlerinin ve buna 
göre verileeek faiz nisbetlerinin tesbit ve Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankasınca mevduat 
karşılıkları mukabilinde verileeek faiz nisbet-

(1) 46 S. Sayılı basma/yazı Temsilciler M di
şinin 62 nci Birleşim tutanağnın sonundadtr. 

lerinin tâyini maksadiyle Banka Kredilerini 
Tanzim Komitesi, Bakanlar Kuruluna Maliye 
Bakanlığı yolu ile tekliflerde bulunmakla mü
kelleftir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 2279 sayılı ödünç para verme 
işleri Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir : 

Ek madde 1. — Bankalar, bu kanunun 2, 3, 
4, 5 ve 8 nci maddeleri hükümlerinden istisna 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının tümü ka
bul edilmiştir. 

Saat 15,30 da tekrar toplanmak üzere Otu
rumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,10 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 15,30 

BAŞKAN — Yurdakuler Muzaffer 

KÂTİPLER : Aksoyoğlu Refet, Özgür Selâhattin 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısı (5/7) 
(S. 8. 35) 

BAŞKAN — 91 nci maddeyi okutuyorum. 

C) Kanunların yapılması 
I. Genel kurallar 

a) Kanun teklif etme yetkisi 
Madde 91. — Kanun teklif etmeye, Bakan

lar Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri yetkilidirler. 

üyeler, kendi tekliflerini her İM Meclisin il
gili komisyonlarında savunabilirler. 

BAŞKAN •— Madde üzernde söz istiyen var 
mı? Yoktur. Maddeyi ka'bul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

92 nci maddenin görüşülmesini yarına bira-
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kıyoruz, yeni şekil üzerinde yarin konuşuruz. 
93 ncü maddeyi okutuyorum. 

c) Kanunların Cumhurbaşkanınca 
yayınlanması 

Madde 93. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisince kabul edilen kanunları on 
gün içinde yayınlar; uygun bulmadığı kanunu, 
bit daha görüşülmek üzere, bu hususta göster
diği gerekçe ile birlikte, aynı süre içinde Tür
kiye Ötiyük Millet Meclisine geri gönderir. Büt
çe 'kânunları ve Anayasa bu hükmün dışındadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen 
kanunu yine kabul ederse, kanun Cumhurbaş
kanınca yayınlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul ödenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

94 ncü maddeyi de yarma bırakıyoruz. 

Yarın sabah toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 16,00 

» • - « 


