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1. — GEÇEN 1 

Ankara Üyesi Niyazi Ağırııaslı, Manisa'nın 
Akhisar ilçesinde bir siyasi parti ta/rafından dü
zenlenen toplantı sırasında çıkarılan hâdiseler 
d olay isiyle üzüntülerini belirtti. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
'Birleşik Devletleri Hüküm eti arasında yapılan 
Zirai istihsal fazlası Anlaşmaları gereğince ithâl 
olunacak zirai ve gıda i maddeler ile 'bedelsiz ola
rak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, 
teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hakkındaki 
kanun tasarısının ehemmiyetine ve müstaceliye
tine binaen biran evvel kanunlaşması için ha
vale edilmiş olduğu Ulaştırma, İçişleri, Tanın, 
Dışişleri ve Bütçe komisyonlarından ikişer üye 
seçilerek kurulacak bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair 'önergesi okundu, Geçici Ko
misyonun kurulması kabul edildi. 

Niğde Üyesi Kudret Bayhan'm; gündemde 
mevcut kanunların görüşme süresi bitmek üze
re olduğundan, Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları kısmında bulunan Bütçe ve Plân 
Komisyonuna üye seçimi yapıldıktan sonra 
mezkûr kanunların Anayasa Mahkemesi ile Yük
sek Hâkimler Kuruluna üye seçiminden ve 
sözlü sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
önergesi okundu, kabul olundu. 

Zütçe ve Plân Komisyonunda açık bulunan 
üyelikler için işari oyla seçim yapıldı. 

Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara An-

2. — GELEN 

Rapor 
1. — Afyon Milletvekili Halûk Nur Bâki'-

nin, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 3 . 3 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetve-' 

JTANAK ÖZETÎ 

laşmaları ve bunlara ek protokollerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki ka
nun tasarısı ile 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hü
kümlerini değiştiren 23 Mayıs 1963 tarihli Ek 
Tüzüğün onaylanmasının' uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarılarının, ikinci açık oy
laması yapılarak kanunlaştı. 

Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş kanunu 
tasarısının öncelikle görüşülmesi kabul edildi 
ve bir süre görüşüldükten sonra ilgili Bakan 
veya temsilcisi bulunmadığından gelecek birle
şime bırakıldı. 

Üniversitelerimizde araştırma ve inceleme 
yapmakta olan Cumhuriyet Senatosu İncele
me Komisyonu tezkeresi okundu, iki ay daha 
mehil verilmesi kabul edildi. 

Devlet Personeli Sendikaları kanunu tasarı
sının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kabul 
olundu ve bir süre görüşüldükten sonra ço
ğunluk kalmadığı anlaşıldığından 11 Şu
bat 1965 Perşembe günü toplanılmak üzere 
Birleşime saat (17.30 da) son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Adana 

thmn IIamit Tigrel Sakıp önal 

Kâtip 
Niğde 

Kudret Baykan 

KÂĞITLAR 

ündeki 1936 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/70) 
(S. Sayısı : 562) 

.«... 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) M. Yılmaz tnceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN —• Çoğunluğumu/ var, müzakere 
ye başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Balıkesir tyesi Nejat Sarlıcalı'ntn; Ege 
ekici tütün piyasasının iyi idare edilmediğini, 
müstahsilin bundan zarara uğradığını, yeni açı
lan tütün piyasalarında gerekli tedbirlerin alın
ması gerektiğini belirten demeci 

BAŞKAN — (lüudeme geçmeden evvel Ba
lıkesir Senatörü Sayın Nejat Sarlıealı ekici tü
tün piyasası hakkında gündem dışı konuşma 
talebetmiştir. Kendilerine söz veriyorum. Bu
yurun. 

NEJAT SAKLICALI (Balıkesir) — Sayın 
senatörler, Ege ekici tütün piyasası kapanmak. 
Marmara ve Karadeniz piyasaları açılmak üze
redir. Bu önemli memleket mahsulünün müs
tahsil elinden çıkmakta bulunduğu ve çıkacağı 
bu günlerde alınması gerekli âcil tedbirleri ve 
düzeltilmesi gereken hatalı tutumları bir defa 
da Cumhuriyet Senatosu kürsüsünden ifade et
mekte fayda, lüzum ve zaruret mülâhaza ettim. 

Bilirsiniz ki, yurdumuzun Ege, Marmara ve 
Karadeniz bölgelerinde 12 vilâyette yüze yakın 
ilçede yaşıyan vatandaşlarımızın mühim kısmı, 
tütün ziraati ile iştigal etmekte ve aile geçimle
rini yalnız bu yoldan sağlamaktadırlar. Bir se
ne müddetle devam eden bir didinme ve yorul
ma sonunda meydana gelen mahsul, meselâ 
Ege'de genellikle Şubat ayı içinde açılan piya
salarda satışa arz edilmekte ve 15 gün içinde 
müstahsilin elinden çıkmaktadır, özelliği itiba
riyle bilhassa satış safhasında tütün Devletin 
alâkasına daima muhtacolmııştur, Tekel İdare

sinin piyasaya müessir surette müdahale ettiği 
zamanlarda bu zriai meta, müstahsilin elinden 
değer fiyatı ile çıkmış, himayesiz kaldığı za
manlarda ise perişan olmuştur. İçinde bulundu
ğumuz sene durumun maalesef ikinci şekilde ce
reyan etmiş olduğunu ifade etmeye mecbur ol
duğum için son devrede müteessirim. Bu sene 
tütün istihsalimizin rekor denecek seviyede 
yüksek olduğunda şüphe yoktur. Ancak, bu faz
la istihsalin cezasını ekenlere çektirmeye de 
kimsenin hakkı olmamak lâzımdır. Halbuki bu 
seneki tatbikat müstahsili âdeta pişman ettire
cek istikamette gelişmiştir. Tekelin kendi telâk
kisine göre ağır saydığı bu fazla istihsalin al
tına girmemek hususunda gösterdiği çekingen
lik müstahsili başka alıcı aramaya sevk etmiş. 
bu hal ise serbest alıcıları nazlı duruma sok
muştur. 

Nitekim ; Sayın Tekel Bakanı açılış günü baş 
fiyatı 1'"5 lira 25 kuruş olarak ilân etmişti. Ser
best alıcılar durumu öğleye kadar takibetmiş-
ler. Tekel alını memurlarının .10 lira 25 kuruş
tan 13 lira 25 e kadar resmî fiyatı küçük bir 
iki mahsul aldıktan sonra her 10 balyada 2 - 3 
balyayı ıskarta ve yakılacak namları altında 
bedelsiz veya çok az bedelle dışarı çıkarmak 
suretiyle hakiki fiyatı 8 ile i) lira arasına düşür
düklerini gördükten sonra piyasaya germişler
dir. Esasen Tekelden gayrı alıcılar bir gece ev
vel İzmir'de yaptıkları toplantıda 8 ve 9 lira
dan yukarı birinci tütün almamaya karar ver
mişlerdi. Tekel zamanla bu fiyatlarda da sebat 
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etmemiş, eksperler aldıkları enire uyarak işi 
çok ağırlaştırmışlar, 10-15 dakikada bir müs
tahsil ismi okumuşlar, birçoklarını sen bekle 
listede ismin yok, diye oyalamışlar, herkese tü
tünlerinin randımanlarını bildirmemişler, hulâsa 
müstahsili Tekelden bıktırıp uzaklaştırmak için 
ne kabilse yapmışlardır. Bu durum serbest alı
cılar üzerinde derhal tesirini göstermiş onlar da 
ille zamanlarda verdikleri fiyattan her gün bir 
lira kırmışlardır. Piyasa o derece başıboş cere
yan etmiştir ki, tüccarlar bir taraftan 24 Şu
batta 11 lira fiyat teklif ettikleri bir tütüne pi
yasanın açıldığı gün 9, ertesi gün 8 lira vermiş
ler, diğer taraftan Tekelin 3,5 lira verdiği bu 
tütüne 5,5 lira fiyat, biçmişlerdir. Bunları ye
rinde bizzat •müşahede ettim. Akhisar tütün eki
cileri Derneği Başkanının 4 Mart günü Sayın 
Başbakana çekmiş, olduğu şu telgraf durumu 
bütün açıklığı ile ifade etmektedir. 

Telgraf aynen şudur : 
«İzmir'den Ege Tütün Ekici Dernek başkan

ları ilo müştereken çektiğimiz telgraflarımızın 
haklı talepleri itibar görmemiştir. Ege tütün 
ekicisini perişan eden piyasa bir başıbozukluk 
içinde seyrine devam etmektedir. Radyoda din
ledi «imiz beyanınız yanlış malûmata istinat ile 
hakikati ifade- etmemektedir. 

Tekel Bakanının zorlu rakip olmıyaeağız sö
zü tahakkuk etmiştir. 600 milyon lira krediye 
nıazhar kılman tüccar milyonlarına yeni mil
yonlar katmıştır. Ekici kan ağlamaktadır. He
nüz tedbir almak mümkün iken taban fiyatın 
ilân edilmemesini hayretle, teessürle karşılıyo
ruz, İlk icraatınız istikbal için beklediğimiz 
ümitlerimizi de kırmıştır.» 

«Devletin imkânlarına nıazhar kılman tü
tün tüccarlarımızın Ege tütün ekicisini perişan 
eden istismar ve tertipçi tutumunu ibretle ta-
kibediyoruz. 

Sefaletine sebebiyet verdiğiniz tütün ekicisi
nin üstelik hâmisi kisvesine bürünmeye hakkı
nız yoktur. 

Bu telgrafta da belirtildiği gibi, Tekel taban 
fiyata bir türlü yanaşmamıştır. Bugün de buna 
ihtiyaç vardır. Bu takdirde mukaveleler yeni
den gözden geçirilir ve hâlâ elde bulunan ve sa
hipleri tarafından satılmıyan, satılmamakta İs
rar edilen 8 - 10 milyon kilo tütün bundan fay
dalanır. Diğer piyasalarda hareketlerini buna 
göre tanzim ederler. 

11 . 3 . 1965 0 : 1 
Sayın arkadaşlar; son zamanlarda cereyan 

eden ve gazete sütunlarına kadar intikal eden 
münakaşaların üstüne çıkarak ifade edeyim İd, 
•durunı tahmin edemiyeceğiniz kadar vahimdir. 

Sayın Tekel Bakanının beyanlarına rağmen 
yüz kuruşa kadar tütün satılmış olduğunu ifa
de etmeye dilim varmamaktadır. Tesbitlerine 
göre 5 Mart Salı günü Ödemiş'te satılan 3 092, 
Bayındır'da satılan 3 049, Kuşadası'nda saldan 
1 317 balya tütünden beşte biri 150 - 200 kuruş
tan, Akhisar'da aynı gün satılan 23 G0(> balya 
ve Kırkağaç'ta satılan 12 858 balya tütünden de 
önemli kısmı 270 - 350 kuruştan muamele gör
müştür. Bu durumu belirtir mahiyette Bigadiç 
Tütün Ekicileri Birliği Başkanı tarafından Sa
yın Tekel Bakanına birkaç gün önce şu telgraf 
çekilmiştir : 

Tel. 
Ahmet Topaloğlu 
Tekel Bakanı 

Ankara 

Radyo ve basın yolu ile yaptığınız beyanlar
da müstahsilin korunacağını ve Tekel tarafın
dan destekleneceğini ilk beyanınızda G, ikinci 
beyanınızda 4 liranın altında tütün satılmıya-
cağmı bize ekicilere ilân etmiştiniz. 

Bu ilânınız hilâfına Bigadiç'te Tekel tara
fından ilçenin Çavuş mahallesi 82 cüzdan sahibi 
Yılmaz Okman'm 2 . 3 . 1905 tarihli kontrato 
ile 15 balya tütününü 11 balyası 225 kuruştan 
4 balyası parasız, ihrak, gene Ecthibey mahal
lesinde 2 No. lu cüzdan sahibi Ahmet Kebak'm 
1 . 3 . 1965 tarihli kontratla 20 balya tütünü
nün 8 balyası 275, 10 balyası 100 kuruştan, 2 
balyası bedelsiz ihrak olarak satılın ıştır. 

Tekele satılan bu tütünlerin kontrato suret
leri noterden tasdikli olarak posta ile gönde
rilmiştir. 

ilçemizde kırk bin balya tütünün on beş bin 
balyası belirtilen fiyatlar dâhilinde Tekel ve 
tüccara satılmıştır. 

Durumu bilgi ve tetkikinize altı bin tütün 
müstahsili adına arz ederiz. 

Kâmil Okav 
Bigadiç Tütün Ekicileri 

Birliği Başkanı 

Muhterem arkadaşlar, hiç. şüphe etmiyeliın 
ki ; iskarta ve ihrakiyelik namlar ile çok az be
delle veya bedava alınan bu tütünler, tüccar 
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alıcıların depolarında, ve harmanlarında hakiki 
değerlerini bulacaklardır. 

Sayın senatörler; emin olmalısınız ki, bu tu
tum yüzünden müstahsilin cebine Ege'de en 
azından '500 - 350 milyon lira noksan para gire
cektir. 

Köydeki, bucaktaki ve ilçedeki esnafa bor
cunu ödemek şöyle dursun Ziraat Bankasına ve 
kooperatiflere olan borçlarını ödiyemiyeeek pek 
çok tütüncü kalacaktır. Gnrplar halindeki mü
teselsil kefaletler yüzünden müstahsil bundan 
sonra birbirine de düşecektir. 

Diğer taraftan bugün haber aldığıma göre 
bâzı müstahsil bölgelerde 2 nci 3 neü derecedeki 
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bâzı alıcılar tütünleri teslim alırlarken, eski
den bağlandıkları fiyatlardan pişmanlık duya
rak kontratları yırtmakta ve müstahsıla iki lira 
aşağı fiyat teklif ederek bu fiyattan teslim et
mezsen malını nereye satarsan sat demektedir
ler. Bu duruma Tekelin derhal müdahalesi ge
rekmektedir. 

Tekelin bu soğuk tutumu devam ettiği tak
dirde, 1964 senesinde tütün ziraati yapan va
tandaşların mâruz kaldıkları maddi ve mânevi 
çöküntüyü seneler sonra bile telâfi etmek kabil 
olmıy a çaktır. -Alâkalıları acele tedbirler alma
ya davet ederim. Saygılarımla. (Soldan, alkış
lar) 

BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün bâzı 
madde ve fıkralarının iptal edildiğine dair Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresinin sunuldu
ğu hakkında Millet Meclisi Başkanlığının tezke
resi 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, gel
miş olan iki tezkere vardır, bunları okutuyo
rum. Birisi Millet Meclisi Ba§kanİlgındandır. 

C-uuıhııriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün bâzı mad

de ve fıkralarının iptal edildiğine dair Anaya
sa Mahkemesi-Başkanlığından alman 6 .3 .1965 
tarihli ve 186 numaralı tezkere örneği ilişikte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
C. H. P. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gru-

pu tarafından; Cumhuriyet Senatosu içtüzüğü
nün bir kısım maddelerinin Anayasaya aykırı 
olduğundan bahsile iptali hakkında açılan dâva 
üzerine konu incelenmiş ve; 

1. Sözü geçen Tüzüğün 4 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan «ilk iki oylamadan 
salt çoğunluk elde edilemezse, üçüncü oylamada 
en fazla oy alanlar sıra ile seçilmiş sayılırlar.» 
şeklinde hükmün; 

2. Aynı Tüzüğün 25 nci maddesinde yer 
alan ve «şu kadar İd, görüşmeler sonunda bir 
tasan veya teklifin Anayasanın 92 nei maddesi 
uyarınca Millet Meclisine iadesi gerektiği tak

dirde iade için yeni Meclisin toplanması bekle
nir.» şeklindeki hükmün; 

3. Aynı Tüzüğün 100 ııcu ma ddesinin; 
4. Aynı Tüzüğün 101 nci maddesi ikinci 

fıkrasının; 
5. Yine aynı Tüzüğün 17G nci maddesi ikin

ci fıkrasının; 
Anayasa'ya- aykırı olmalarından dolayı iptal

lerine 2.3.1965 gününde 1964/19 esas ve 1965/11 
karar sayısiyle karar verilmiştir. 

Bilgileri rica olunur. 
Anayasa Mahkemesi Başkam 

Lûtfi Aka dlı 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Ünaldı, 
buyurun. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhte
rem arkadaşlarım, kanaatimce bu okunan tezke
re usulsüz okunmuştur, Senatomuzda. Senato, 
ayrı bir hükmi şahsiyettir, Başkanlığı vardır. 
(iade edilsin sesleri) 

Bunun hakikaten arkadaşlarımın da beyan et
tikleri gibi aynen iadesi lâzımdır. Anayasa 
Mahkemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına değil, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına hitabetmesi icabederdi. Oturumlar 
dışında, Türkiye Büyük Millet Merlisi Başkan
lığı diye bir .başkanlık mevcut değildir. Ancak 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi birle
şik oturumu yapıldığı zaman birleşik oturuma 
riyaset ettiği anda Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı mevcuttur. Fiilen mevcut bir ma
kam yoktur. Bu sebeple bu tezkerenin okunma-
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sim usulsüz addediyoram. Başkanlığın bu yolda 
muamele yapmasını arz ederim. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Elendim tezkerenin okunma
sı usulsüz değildir. Çünkü .bize Meclis Reisin
den bu tezkere geliyor. Onu okutuyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Böyle bir 
makam yoktur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
rica ederim. Yani fazla konuşmak, fazla bilgi
ye delâlet etmez. Rica ederim. Riyasetin vazi
fesini işgal etmeyi bir vazife edinmiş olan ar
kadaşımın beni müşkül durumda bırakmaması 
Jâzımgelir. 

Fifendim, ben hattâ ıbuna ilâveten diyecek
tim ki, ve diyorum ki tezkerede Cumhuriyet 
Halk Partisi T. B. M. Meclisi Grupu diye bir 
de bir grup ayrılmıştır. Böyle bir şey yoktur. 
Anayasa Mahkemesinin bu işlerde daha dikkat
li olması gerektiğini ben söyliyecektim. Yalnız 
okutmaya mecburum, bilinsin. Senato bilsin ki 
•maalesef Anayasa Mahkemesi de pek dikkatli 
hareket etmemektedir. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Yeni hıazırJa-
ııan müşterek İçtüzükte Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grupu kaydı 
vardır Say m Başkanım. 

BAŞKAN —• Ama o grup oradaki toplaıı-
t ıya aittir. 

SIRRI AT Al i AY (Kars) — Ama öyle bir 
müessese vardır. 

BAŞKAN — Binaenaleyh bu tezkerenin böy
le bir karar varsa, doğrudan doğruya Senato 
Başkanlığına yazılması icabettiğinden bahsile 
iadesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... İki muhalif reye kartşı kabul edil
miştir. 

,2. — Sivas Vy&si Rifat Öçten'in, Adalet Par
tisine intisab ettiğinden, bağımstz olarak seçil
diği Anayasa ve Adalet Komisyonundan istifa 
yazısı. 

BAŞKAN 
tuyorum. 

Sayın Öçten'in yazısını oku-

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 

Komisyonunda müstakil olarak üye bulunuyo
rum. Halen Adalet Partisi Grııpuna intisaibet-
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miş bulunduğumdan, müstakil olarak kaldığım 
komisyondan istifam tabiîdir, tstifa ettiğimi arz 
ederim. 

Sivas 
Rifat öçten 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Yerine 
bir bağımsız üye bilâhara seçilecektir; 

3. — Gündemdeki kanunların görüşme sü
resi bitmek üzere olduğundan Genel Kurulun 
12 Mart 1965 Cuma günü saat 14 t e toplanma
sına dair önerge 

BAŞKAN — İki önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek 'Başkanlığa 
Gündemdeki kanunların görüşme süresi bit

mek üzere bulunduğundan ve bugünkü birle
şimde de mezkûr kanunların görüşülmesi bit
mediği takdirde Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 12 Mart 1965 Cuma günü saat 
15,00 te toplanması hususunda karar alınma
sını arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu 
Başkan vekil i 

Aydın 
Osman Saim Sarıgöllü 

C. H. P. Grupu 
Başkan vekil i 

Tokat 
Zilini Betil 

Kontenjan Grupu adına Manisa 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. (Bağımsız) 

Âmil Artus Ferit Alpiskender 

BAŞKAN — Gündemdeki kanunların mü
zakeresi bitmediği takdirde yarın da toplanıl
ması için bir teklif yapılmaktadır. Bu teklifi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir- •, Üyesi Hil
mi Onat'm Çarşamba günleri yapılacak birle
şimlerde siizlü sondamn göriişülmesine davr 
önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki teklifimin Senato Heyetine su

nulmasını arz ve istirham ederim. 
İzmir 

M. Hilmi Onat 
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«Teklif» 
Senato gündemindeki kanunların çokluğu 

sebebiyle geciktiği görülmektedir. Gelecek hali
tadan itibaren; Salı ve Perşembe günleri ka
nunların, Çarşamba günleri de aylardan beri 
cevap verilemiyen sözlü soruların konuşulma
sının karara bağlanmasını teklif ederim. 

BAŞKAN — izaha lüzum yok, dinlediniz. 
Teklifi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... 
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Etmiyenler... (Anlaşılmadı sesleri) 

Teklif şu, zaten Salı ve Perşembe günleri 
İçtüzük gereğince toplanmaktayız. Kanunlar 
çoktur, yetiştir emiyoruz, Çarşamba günü de 
toplanalım, o gün yalnız sorular konuşulsun, 
demektedir. Bu önergeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Büyük çoğun
lukla kabul edilmiştir. Çarşamba günleri sözlü 
sorulara tahsis edilecektir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. •— Afyon Milletvekili Halûk Nur Bâki'-
nin, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 3.3. 1965 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1936 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Bilekçe Karma 
Komisyonu raporu Cumhuriyet Senatosu (4/70) 
(S. Sayısı : 562) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Efendim bir 

önergem vardı. 

BAŞKAN — Efendim, seçimlerden mâada 
gündemde dokuz madde vardır. İki tanesi Millî 
Prodiktivite Merkezinin kuruluş kanun tasarısı 
hakkındadır. Ötekilerde Devlet Personel Sen
dikaları kanun tasarılarıdır. Onlar için Önce
likle müzakeresi kabul edilmişti. Geri kalan 
yedi madde için yedi tane takrir vardır. Her 
takrir ayrı ayrı maddelerin tercihan müzakere
si istenmektedir. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Usul hakkında 
müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun usul hakkında. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Başkanın izah ettiği gibi, gün
demi biz de okuduk ve gördük; münderecatı
na ıttıla peyda etmiş bir haldeyiz. Ama bir ko
misyon başkanının takdimen ve tercihan ken
disine aidolan bir meseleyi görüşmesi de İçtüzü
ğün verdiği bir haktır. Ben başkan olarak ko
misyonun bu hakkını kullandım. Ama daha ev
vel varmış, kanun varmış, şu varmış, bu varmış, 
bunun takdiri zannedersem durum Yüksek He
yetin ıttılaına arz edildikten sonra alacağı oy-

(1) 562 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

larla belli olur. Bu sebeple yedi takrir var, ben 
bütün bunların gündemdeki mevcutlara takdi
men ve tercihan müzakere edilmesi lâzımgel-
diği bir konuyu Yüksek Senatonun oylarına arz 
edilmesini rica ediyorum. Başkan bu önergemi 
okutup oylamak zorundadır. Yüksek Heyeti
niz kabul ederse cihetteki ondan sonraki mu
amele kendiliğinden cereyan eder. 

Saygılarımla. 

MEHMKT ALİ DEMİR (Tunceli) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, usul hakkın
da. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Çok 
muhterem arkadaşlarını, bundan iki oturum ev
vel bir takrir vermiştim. Geçen defa arz et
miştim. Bu takririn yalnız bir oturum için 
olduğunu söylediler. Bendeniz Yüksek Sena
todan bir istirhamda bulunacağım. Şu Anayasa 
Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 
seçimi maddesi var. Bu seçimde aday arkadaş
ların hemen haftada her gün Meclisin koridor
larında adliye cihazı mensuplarının dolaşmasını 
ve bu konuda bir netice alınmamasından hicap 
duyuyorum. Ne pahasına olursa olsun, bunu 
naticelendirmek lâzımdır. Bunun için hal ça
resi, kabul buyurulursa, hiç değilse, oturum 
açıldığında hemen hemen ekseriyet mevcuttu. 
Bundan böyle her oturum açılır açılmaz, birinci 
turu yapalım, bunu yapıp bitirdikten sonra di
ğer maddelerin müzakeresine geçelim. Bu su
retle tur yapılırken, diğer işleri de yerine getir
miş oluruz. Bu arkadaşlar da burada bekle
mezler, iki seneden beri devam edip gelen bu 
duruma bir hal çaresi bulalım. Bu Senatonun 
ciddiyetiyle asla bağdaştıramadığımız bir şey
dir. Bilhassa burada bulunan büyük partiler, 
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iktidar ve muhalefet partileri bu hususta anla
şarak bir neticeye varmalıdırlar, bunu kendile
rinden hassaten rica ediyorum. 

Teklifim her oturumda, bir neticeye varınca
ya kadar birinci turun yapılmasıdır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi ortada iki me
sele var. 

Birincisi; secimi önce mi yoksa sonra mı 
yapalım. 

İkincisi; gündemde bulunan maddelerin hep
si hakkında ivedilik teklifi vardır. Birisi Di
lekçe Karma Komisyonu Başkanı Vasfi Ger
ger'e ait. Başkan olduğu için tercihan... İkin
cisi Dışişleri Komisyonu Başkanına aittir. O da 
Başkan olduğu için o da tercihan... 

Üçüncüsü; Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı Nusret Tuna'nm 554 sayılı Kanun hak
kında teklifi vardır. O da Başkan olduğu için 
o da tercihan... 

Tarım Başkanı, Tarım Komisyonu Başkanı 
değildir. 

Nizamettm özgül o da takririn tercihan mü
zakeresini istemektedir. Milletlerarası Kaçak
çılık Komisyonu 

Ondan sonra, İktisadi İşler Komisyonu Baş
kanı Hasan Âli Türker, bâzı iki taraflı anlaş
malar hakkında kanun tasarsmm tercihan mü
zakeresini istemektedir. 

Ondan sonra Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
Sözcüsü Sayın Fethi Tevetoğlu vardır. O da üç 
maddenin tercihan müzakeresini istemektedir. 

Böyle hepsi tercihan olduğu için hangisini 
önce oya koyayım? Binaenaleyh gündemdeki 
sırayı takibetmek lâzımdır. Şimdi efendim, ev
velâ gündemde seçim vardır. Dün seçimin bu 
kanunların müzakeresi bittikten sonra yapılma
sı teklif edildi ve bu teklif kabul buyrulmuştu. 
Bu evvelsi günkü karardır. Fakat kanunların 
müzakeresi henüz bitmemiştir. Bu kararın bu
güne de teşmili, yani seçimin kanunların mü
zakeresinden sonraya bırakılması bâzı arkadaş
larımız tarafından teklif edilmektedir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Şimdi 
öncelik meselesi kalmıştır. Bunlardan ikisi hak
kında öncelik kararı alınmış idi ve müzakerele
re de başlanmış idi. 
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VASFİ GERGER (Urfa) — Efendim, bü

tün raporlar okunsun, bitsin ve ondan sonra ka
nun tasarılarına sırasiyle başlıyalım. Zira Baş
kanlık bir tercih ifade edemez. (Doğru doğru, 
sesleri) 

BAŞKAN — Kitapta yeri olmamakla bera
ber umumi temaülün bu merkezde olduğunu sez
mekteyim. Binaenaleyh, takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 562 noda kayıtlı Komisyonumuz 

raporunun takdimen ve tercihan görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanı 
Urfa 

Vasfi Gerger 

BAŞKAN — Bu takriri oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Efendim, şimdi karma kararı okutuyorum. 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Genel Kurulumuzun 25 . 2 . 1965 ve 1936 sa
yılı kararma karşı müddeti zarfında itiraz eden 
Af yon Milletvekili Halûk Nur Bâki'nin itirazı 
incelendi : 

Mumaileyh bu kararımızın etraflıca inceleme
ye tabi tutulmadığı kanisiyle itirazının ele alın
masını dilemiştir. 

1936 sayılı kararımız yeniden gözden geçirile
rek üzerinde lâzım gelen görüşme yapılarak bin-
netice mezkûr kararımızın değiştirilmesini icabet-
tireeek her hangi bir durum tesbit edememiştir. 
Şöyle ki : Hak talebeden eski Samsun Senatörü 
Ccmalettin Bulak'm 11 . 1 . 1965 tarihli dilek
çesinde birinci derece Devlet memurlarının aylı
ğının 2 700 -f 100 + 100 -\- 100 + 800 olarak 
hesaplanması lâzımgelirken 800 lira hariç hesap
landığı ve bu suretle devam eden senatörlük 
müddetine ait noksan olarak ödemenin yapıldığı
nı ve binaenaleyh bu 800 lira farkın da kendisine 
tediyesini istemiştir. 

Komisyonumuz Cumruriyet Senatosu Başkan
lığından bu dilek hakkındaki görüşünü istemiş 
ve Başkanlık 23 . 2 . 1965 tarih ve 4657 sayılı 
yazısiyle Hesapları İnceleme Komisyonu ve Baş
kanlık Divanının ve Zatişleri Müdürlüğünün mü-
talâanamesini göndermiştir. 
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Hesapları İnceleme Komisyonu hukukî ve ka

nuni görüşlere dayanarak Büyük Millet Mec
lisi üyeleri maaşlarını Anayasanın 82 nci madde
si sarahati muvacehesinde aylık ve ödenek ola
rak tesbit ettiğini ve buna göre eksik verilen 
800 lira ödeneğinin dilekçiye ödenmesi lüzumunu 
karara bağlamış ve Başkanlık Divanınca da me
sele bü'/iin derinliği ile ele alınmış ve esas ola
rak birinci derecedeki memur nazarı itibara alı
narak almakta oldukları aylık ile beraber 7244 
sayılı Kanunun dışında memur, hâkim, Danıştay 
üyelerine ödenen ve muhtelif isimler alan öde
nek mânasının Büyük Millet Meclisi üyelerine 
de şâmil bulunduğunu ve 800 lira ödeneğin öden
mesi lâzımgclcccğini Hesapları İnceleme Komis
yonunun görüşüne uygun olarak beyan etmiş ve 
bu her iki teşriî organ Zatisi eri Müdürlüğünün 
yalnız 3 ncü 100 lira hakkındaki görüşüne uy
muş ve ödenek hakkındaki tatbikata ait mütalâ
ayı tebarüz ettirdikleri kanuni ve hukukî görüş
lere uygun bulmamıştır. 

Genel Kurulumuz bu görüşleri incelerken Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin 
ve miktarının ne olabileceğini evvelâ Anayasanın 
82 nci maddesindeki ruh ve ifade eylediği mâna
yı elo almıştır. 82 nci madde aynen Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve yollukları 
kanunla düzenlenir, ödeneğin aylık tutarı birin
ci derecedeki Devlet memurunun aylığını aşamaz. 
Demek suretiyle açıkça tesbit etmiştir. Bu hükme 
göre birinci derecedeki Devlet memurunun aylı
ğı her ne nam altında olursa olsun bu derece me
murun eline geçen aylık miktardır. Bunun hilâfı
na mütalâa Büyük Millet Meclisi üyeleri için 
ileri sürülemez. Devlet memurlarının maaş sta
tüsü tevhit ve teadül kanunlarına mutlak suret
te tabi iken Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
aylıklarını Tevhit ve Teadül kanunları dışında 
ve ödenek namı altında bir mânada ve birden bi
re birinci derece memur aylığına bağlamıştır. 
Görülüyor ki, memur ve maaş statüleri nazara 
alınmamıştır. Bu durum muvacehesinde yalnız 
ve münhasıran birinci derece memurlarına hu
susi bir kanunla bahşedilen 100 + 100 + 100 bu 
acık prensipler dolayısiyle Büyük Millet Meclisi 
üyelerine de teşmili kabul olunmuş ve ödenmiş 
ve ödenmektedir. Görülüyor ki, birinci derece 
memurların ellerine geçecek adı ne olursa olsun 
aylık miktardır. Binaenaleyh 100 + 100 + 100 
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hukukî karakteri itibariyle hangi mânada ele 
alınırsa alınsın bir hak olarak tecelli etmiş ve bu 
hakkın ana mefhumuna + 800 de kendiliğinden 
dâhil olmuştur. Bu itibarla Komisyonumuz dilek
çinin noksan aldığı anlaşılan 800 liranın da ken
disine verilmesi lâzımgeleceğine karar vermiş
tir. 

Etraflıca incelenmediği hakkındaki itiraz bu 
suretle yerinde görülmemiş ve eski kararın değiş
tirilmesini icabettirecek bir cihet de mevcudolma-
ması hasebiyle itirazın reddine ve kararımız dâ
hilinde muamele icrası lâzımgeleceğine ittifakla 
karar verilmiştir. 

Keyfiyet 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
ne uyularak tanzim olunan bu raporumuz Senato 
Genel Kurulunun Yüksek tasviplerine sunulmuş
tur. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkam 
Urfa 

V. Gerger 
Sözcü 
Siirt 

A. Kavak 
Sözcü 

Burdur 
M. Özbey 

Rize 
O. M. Ağım 

Kars 
L. Aküzüm 

Ankara 
N. Berkkan 
Adıyaman 
M. Deniz 

Başkanvekili 
Aydın 

11. Özarda 
Sözcü 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 

Kâtip 
Hakkâri 

A. Zeydan 
Zonguldak 
A. F. Ak 
Mardin 

A. Bayar 
Bolu 

A. Çakmak 
Urfa 

S. Kılıç 
Tabiî Üye 

M. Yurdakuler 

BAŞKAN — Kararı dinlediniz. Karar hak
kında söz istiyen var mı? Buyurunuz Sayın Coş-
kunoglu. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlar, Dilekçe Komisyonunun şimdi 
Yüksek Huzurunuzda okunan kararı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin aylık ve ödenekle
rinin noksan verildiği hakkında bir kararından 
ibarettir. Bu kararda deniyor ki, yüksek, en yük
sek derecede yani birinci derece devlet memuru
nun aylığına dâhil olan, Devlet memurlarının al
mış oldukları ödenekler de, Türkiye Büyük Mil-
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let Meclisi üyelerinin aylıklarına dâhil addedil
mesi lâzımgelir. Bu ise, dâhil edilmemiştir, öde
nekler aylıklara ithal edilmemiştir; bunun öden
mesi icabeder, hülâsası bu. 

Bendeniz, bu kararın usul bakımından ve 
esas bakımından doğru olmadığı kanaatindeyim 
ve bunu da Yüksek Heyetinize arz etmek için mü
saade rica ettim. Usul bakımından doğru değil
dir, çünkü; Anayasamız Dilekçe Komisyonunun 
böyle bir karar vermeye hak ve salâhiyet tanıma
mıştır. Kuvvetlerin birliği esasına dayanan mül
ga Anayasamızın 82 nci maddesi hükmü ve o 
Anayasa hükmüne göre kurulmuş olan komisyon
lardan Dilekçe Komisyonunun vazifelerine taal
lûk eden ve mülga Nizamnamei Dahilinin 50 ilâ 
57 nci maddeleri hükümleri eski Anayasanın 
mer'i bulunduğu sırada böyle bir hak, böyle bir 
karar yetkisini Dilekçe Komisyonuna tanıyor idi. 
(Orta sıralardan «Nereden çıkarıyorsun» sesleri.) 
Müsaade ederseniz Anayasanın, mülga Anayasa
nın bu hükmünü ve Nizamnamei Dahilinin 57 nci 
maddesini Yüksek Huzurunuzda okumak isterim. 

(Mer'i kanunları okuyalım, sesleri.) 

Efendim, mer'i kanunlarda yeri olmadığını 
izah için, mer'i kanunda bu salâhiyet bulunmadı
ğını ifade için bu hükmü okumakta zaruret var
dır. 

Nizamnamei Dahilinin 50 nci maddesinde baş
lı yan hükümlerle, Dilekçe Komisyonuna intikal 
eden hususlar hakkında Dilekçe Komisyonunun 
bu kararı verirken haftalık cetvellerle bunu 
ilân edeceğini ve ilân tarihinden itibaren de bir 
ay zarfında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinin bu karara itiraz edebileceklerini ifade edi
yor. 

Madde 57. — «Her mebus cetvelin dağıtılma
sı gününden bağlıyarak bir ay içinde Arzuhal 
Encümeninin bir arzuhal hakkında verdiği ka
rar ne olursa olsun bunu Heyeti Umumiyede 
tetkik ve müzakeresini istiyebilir. Bu halde En
cümen o arzuhal için bir mazbata tanzim ve tak
dimine mecburdur. Bu müddet geçtikten sonra 
encümen kararları katiyet kesbeder.» Binaena
leyh, Dilekçe Komisyonu kararı, itiraz edilmişse 
itiraz neticesine göre, itiraz edilmemişse kendili
ğinden katiyet kesbeder. Mülga Anayasa ve mül
ga Nizamnamei Dahiliye hükmüne göre kuvvetler 
birliği esasını tâyin eden bir Anayasa muvacehe
sinde idi ve böyle bir yetkiyi Meclise, Meclis 
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Dilekçe Komisyonuna tanınmıştı ve tanınması 
lâzımgelirdi. 

Yeni Anayasamıza göre böyle bir yetki var 
mı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yok mu? 
Bunu tetkik edersek, böyle bir yetkinin ne Ana
yasa Hükmünde ve ne de içtüzük hükümlerinde 
tanınmadığı ve yeri olmadığı görülür. Esasen 
Anayasanın prensibi itibariyle buna imkân yok
tur. Çünkü kuvvetler ayrılığı esası kabul edilmiş
tir. Yargı, icra ve teşriî kuvvetler biribirinden 
ayrılmıştır. Binaenaleyh T. B. M. M. Arzuhal 
Encümeninin kazai mahiyette yargı yetkisini 
kullanarak bir karar verme salâhiyeti artık kalk
mış bulunmaktadır. Yoktur böyle bir salâhiyet 
İçtüzüğün 17 ve mütaakıp maddelerinde komis
yonların ne suretle teşekkül edeceği hakkında hü
küm var. Bu maddeleri tetkik edersek burada 
Arzuhal Encümeni diye bir encümen dahi yok. 
Dilekçe Komisyonu diye bir dilekçe komisyonu
nu dahi Anayasa ve İçtüzük esas olarak kabul 
etmiş değil. Encümene böyle bir karar yetkisi 
de tanımıya bittabi imkân yok. (Hususi kanun 
var, sesleri.) Hususi kanun, diyorlar. Hangi hu
susi kanundur, arkadaşım burada izah buyurur
larsa ben de tenevvür ederim. Böyle bir hususi 
kanun bendeniz özür dilerim bilmiyorum. 

BAŞKAN — 140 sayılı Kanundan bahsedi
yorlar. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Ana
yasanın bu hususta, Meclise dilekçe vermek husu
sunda Anayasanın yalnız 62 nci maddesi var. 
62 nci madde de karar vermek mahiyetinde değil
dir. Meclis vatandaşın şikâyetine bir cevap ver
mek mahiyetinde onu cevaplandıracaktır. Efen
dim, Meclisin bu eski Nizamnamei Dâhilinin yü
rürlükte bulunduğu halen 57 nci maddesinin ve
yahut 50 nci maddeden itibaren bu hükümlerin 
yürürlükte bulunduğu slöylendbilir. Ama, bu hü
kümler yürürlükte kalsa dahi, Anayasa, esas 
Anayasa hükmü, Nizamnamei Dahilînin dayanmış 
olduğu Anayasa, hükmü yürüklükten kalktığına 
göre ve Meclisin kazai salâhiyeti bulunmadığına 
göre zımnen o maddeler mülgadır ve o maddeye 
müsteniden karar verilemez. Yeni Anayasamız 
ve yeni İçtüzüğümüz böyle bir hüküm tanımamış 
ve tanımaya da müsait değildir. Anayasanın- ru
hu da, esprisi de buna müsait değildir. 6!2 nci 
madde gayet açık. Binaenaleyh usul bakımından 
bu İki noktayı arz ediyorum. Dilekçe Komisyo-
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dir, maaşla birleştirilmez, aylıkla birleştirilmez, 
ödenek ayrı olarak bir bordroya tajbi tutulur. 
Profesörler serbest vazife yaparlarsa tahsisatları
nı, ödeneklerini alamazlar, hiç alamazlar. Şimdi 
800 lirayı esas almış, yani 1 nci derecede Devlet 
memurudur diye Yargıtay üyelerinin almış ol
dukları tahsisatı esas almışlar. 
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nünün bu şekilde bir karar verme yetkisi yoktur. 
Esasa geliyorum. 

Muhterem arkadaşlar; esasta Anayasanın 
82 nci maddesine Minadediliyor, deniliyor ki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek 
ve yontuklarının ne şekilde verileceği hakkındaki 
82 nci madde, «Ödeneğin aylık tutarı 1 nci de
recedeki Devlet memurunun aylığını; yolluk da 
ödeneğin yarısını aşamaz.» deniyor. Binaenaleyh, 
burada prensip şu; burada maaştan bahsedilmi
yor. Maaş yalnız 1 nci derecede Devlet memuru
nun ayda aldığı miktardır. Aylık ise maaştan 
ayrı olarak ödenek, tahsisat, munzam tahsisat 
vesaire gibi bunların mecmuunu kapsar, esasın
dan hareketle burada aylıktan bahsedilmiştir. 
Binaenaleyh, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri, madem ki aylıktan balhsediyor, maaş denmi
yor, 1 nci derecede Devlet memuruna verilen taıh-
s'i'satı da alabilirler, denmek isteniyor. Bir kere 
şunu arz etmek isterim, aylık ve maaş tâbirleri; 
birisi Türkçe, diğeri Arapça olarak, bizim lisanı
mıza ratık müteradif iki kelime mahiyetindedir. 
Biz aylık olarak alıyoruz, aylık olarak maaşı kas-
dediyoruz. Kastımız bu. Böyle efendim, çünkü 
Millet Meclîsinde bir numaralı, şimdi arz edece
ğim, bir numaralı kanunun müzakeresi sırasın
da Sıddık Sami Onar'dan, Gastön Geze'den uzun 
uzun bahsedilmiş, maaşla neyi kaydettiler, aylfkla 
neyi kaydettiler diye münakaşa mevzuu olmuş ve 
binnetiee aylığın maaş mahiyetinde olduğu kabul 
edilerek 1 sayılı Kanun kabul edilmiş. Bunu bi
raz sonra arz edeceğim. 

Şimdi burada ödenek neden dâhil değildir? 
Muhterem arkadaşlar; Dilekçe Komisyonu ka

rarında 800 liralık ödenekten bahsediliyor, öde
nekler o kadar mütevafit yani ayrıdır ki bende
nizin bunu şu anda tesbit etmeye, hattâ bilmiyo
rum alâkalı dairelerin teshit etmek imkânı var 
mıdır, bir bir tetkik edilmedikçe? Umum müdür 
1 nci derece Devlet memuru, aldığı ödenek ayrı; 
vali 1 nci derece Devlet memuru, aldığı ödenek 
ayrı; Genelkurmay Başkanı 1 nci derece Devlet 
memuru, aldığı ^ e n e k ayrı. Profesörlerin aldığı 
ödenek ayrı, hâkimlerin aldıkları ödenek ayrıdır. 
Bu ödenekler o kadar maaşa dâhil değildir ki, ya
ni aylığa o kadar dâhil değildir ki, meselâ hâ
kimlerde iki aydan fazla vazifeye devam etme 
imkânı olmazsa ödeneği kesilir, asıl maaşını, ay
lığını alır. ödeneğin bordrosu zaten ayrı yapılır, 
maaşla birleştirilmez. Bütün teşkilâtlarda böyle-

Bu öyle bir ölçü ki, niçin Genel Kurmay Baş
kanının, niçin profesörün, niçin başka birinci de
recede olmak kaydiyle bu gibi Devlet memurunu 
esas almadınız, denebilir. Bu itibarla da ödenek 
ölçüsüne haddi zatında bizatihi maaş mefhumu, 
aylık mefhumunun dâhil edilmesi, ayrı bir bord
ro ile ödenm'esi ve her memuriyet kademesinde 
ayrı olması bakımından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin aylıklarına, ödeneklerine, ay
lık ödeneklerine dâhil edilemez. Muayyen bir ölçü 
do, yok. Anayasanın bu hükmü Kurucu Mecliste 
konuşulurken do bu mânada anlaşılmış, bir çok 
arkadaşların, Kurucu Meclis üyelerinin ifadeleri
ni tesbit ettim zabıt ceridesinden; 1 sayılı Kanu
nun müzakeresi sırasındaki konuşmaları.tesbit et
tim, aynı şekilde ifade etmektedir. Yani ,1 nci de
rece Devlet memurunun aylığı kasdedilmektedir. 
Ayrıca maaşı kasdedilmektedir. Ayrıca aldığı 
ödenek kasdedilmiştir. Bunun bir delili şimdi 
yeni T. B. M. M. seçiminden, yani 15 Ekim 1961 
tarihinden sonra Büyük Meclis açıldıktan sonra 
ele aldığı kanunlar içinde 1 numarayı teşkil eden 
Kanun T. B. M. M. üyelerinin ödenek ve yolluk
ları hakkında kanundur; numara bir. Burada sa
rahaten 1 nci derecede Devlet memurunun kadro
su aylığının karşılığı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerine verilir. Kadrosu aylığının karşılığı 
denilmektedir. Dikkat buyurun. Yüksek Meclise 
iki metin geliyor arkadaşlar, yalnız bir metin 
gelseydi şöyle bir şey denebilirdi. Efendim, ora
daki aylıktan tahsisatta beraber kasdedilmiştir. 
Binaenaleyh, buna dâhildir denebilirdi. Ama üre
rinde münakaşalarla gelen metinler bunun böy
le olmadığını açıkça ifade ediyor, iki metin geli
yor. Birinci metin Maliye Komisyonunun metni. 
Rahmetli Kemal Babaç Maliye Komisyonu Baş
kanı, Orada Maliye Komisyonu metninde şöyle 
ifade ediliyor; birinci derecede Devlet memuru
nun maaşı, zait tahsisatı, zait munzam tazminat
ları, müsavi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
sinin aylığı. Yâni, birinci derecede Devlet memu
runun aylığına tahsisatları, munzam tahsisatları, 
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Ödenekleri ilâve edilir, bulunan yekûn Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesinin maaşı olur, aylığı 
olur. Bunun yarısı da yolluk olur, diye tesbit 
ediliyor. Bütçe Komisyonu Anayasanının 82 nci 
maddesine- uygun olarak hilafını tesbit ediyor, 
diyor ki; bu Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin aylığına, tahsisatlar, munzam tahsisatlar, 
ödenekler dâhil değildir. Metni bu şekilde hazır
lıyor ve getiriyor. 

Millet Meclisinde bu metin konuşulurken, 
Maliye Komisyonunun getirmiş olduğu metin 
Anayasaya aykırı idi, değildi münakaşası geçi
yor; Anayasaya aykırı değildir. Veya aykırı
dır diye Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna gidiyor, müzakere edilerek, ekseri
yetle Anayasaya aykırı değildir, şeklinde Bü
yük Meclise Millet Meclisine intikal ediyor. 
Millet Meclisi uzun müzakerelerden sonra bu 
metin yani Maliye Komisyonunun metni ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun getirmiş ol
duğu mazbata kabul edilmiyor. Uzun müzake
reler... - Bu sırada Maliye Komisyonu Başkanı
nın mütalâasını arz edeyim, bir de Bütçe Encü
meninin yekdiğerine aykırı olan, Bütçe Encü
meninden îlyas Seçkin arkadaşımızın mütalâa
sını arz ediyorum. Cemal Babaç, aynı suretle, 
biraz evvel arz ettiğim gibi bunlar dâhildir di
yor ve uzun konuşmasında Gaston Geze'den 
misaller veriyor, aylık nedir, maaş nedir, misal
lerini veriyor... Kurucu Meclis üyeleri arkadaş
larımız çıkıyor, bunun hilâfına konuşuyorlar. 
Diyorlar ki «Kurucu Mecliste bu uzun uzun 
konuşuldu. Muammer Aksoy'un ve diğer arka
daşların konuşmasından pasajlar var. Bundan 
ne kasdediliyor» diye ifade ediliyor. Ondan 
sonra îlyas Seçkin arkadaşımız kürsüyü işgal 
ediyor ve diyor ki, «Bu mefhumda ancak ve 
ancak birinci derecedeki Devlet memurunun 
aylık maaşı kaydedilmiştir. Ödenekler, munzam 
tahsisatlar, ve saire kasdedilmemiştir. Bu iti
barla Maliye Komisyonunun getirmiş olduğu 
metnin reddini, Bütçe Komisyonunun metninin 
kabulünü istiyorum» diyor ve uzun müzakere
lerden sonra Bütçe Komisyonu... 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Geç
mişten bahsetmiyelim. 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bir 
numaralı kanundan bahsediyorum, geçmişter 
değil. Maaş aldığımız kanundan bahsediyorum. 
Ona müsteniden maaş aldığımız kanundan balı-
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sediyorum. Eğer bu geçmiş ise, aldığımız maaş
lar sebepsiz bulunuyor. Bizim aldığımız, bugün 
aldığımız maaş ve aylıkların istinadettiği ka
nımdan bahsediyorum. Binaenaleyh Bütçe Ko
misyonunun metni kabul ediliyor. Şimdi arka
daşlar iki metin gelmese idi, yalnız münakaşa
lar geçmiş olsa idi bir dereceye kadar diyece
ğim ama, hem münakaşalar geçiyor, hem de Ku
rucu Mecliste münakaşalar geçmiş her iki me
tin geliyor. Ve deniyor ki, «Ödeneklerin, mun
zam tahsisatların maaşlara dâhil olduğuna dair 
şu metni kabul etmiyoruz, neyi kabul ediyo
ruz?» Çıplak olarak aylıklardan bahseden şu 
metni kabul ediyor. Meclis bunu kabul ediyor, 
Yüksek Senatoya, geliyor ve bunu kabul edi
yoruz. Biz 3 - 3.5 sene sonra dönüyoruz, hayır 
efendim dâhildir. Dâhil değildir arkadaşlar. 
Dâhil olamaz. Müracaat edilse de dâhil olamaz. 
Sarahaten metne muhaliftir. Ben şahsan T. B. 
M. M. üyelerinin almış oldukları aylıkların ve
ya yollukların şu veya bu şekilde fazla olduğu, 
noksan olduğu münakaşasını yapmıyorum. Bu
nu yapmıyorum. Bunun münakaşasında deği
lim. Benim arz etmek istediğim husus, kanun 
yolunun, yani Dilekçe Komisyonu yolunun ka
palı olmasıdır... Ayrı bir kanun teklif edilir, 
kanun şöyledir, veya böyledir, bu münakaşa 
edilebilir. Fakat bu Dilekçe Komisyonunun tet
kikine sarahaten gelmiş olan bir metin redde
dildikten, bunun hilâfına bir metin kabul edil
dikten sonra, Dilekçe Komisyonunun bunu ka
bul etmesine ve esas bakımından karara bağ
lamasına imkân yoktur, usul bakımından im
kân yoktur, esas bakımından imkân yoktur. 

Bu itibarla, Dilekçe Komisyonunun kararı
nın her iki bakımdan reddi lâzımgelir. Bende
niz bunu istirham ediyorum, saygılarımı arz 
edeıim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gerger size komisyon 
olarak söz vereyim ama, bir arkadaş daha söz 
istemiştir. Buyurun Sayın Melen. 

Arkadaşlar, açık oya konulacaktır. Ekse
riyet kaybedilmesin, onu rica edeceğim. 

Buyurun Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, Büyük Millet Meclisi üyelerinin istih
kaklarına taallûk eden bu konuda konuşmak 
hakikaten zor bir meseledir. Leh ve aleyhinde 
konuşmak aynı derecede müşkülât arz eder. 
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Ama bir vazife ifa etmeye mecburuz. Bu sebeple 
görüşümü birkaç cümle ile huzurunuzda arz 
etmeden duramadım. 

Muhterem arkadaşlar aslında mesele basit 
bir mesele olarak görünür. Eski 'bir üye arka
daşımız geçmiş hakkının, arkadaşımız geçmiş 
zamana ait ve hak olarak tanıdığı bir şeyi ta-
lebetmiş ve Dilekçe Komisyonu bunu tetkik 
etmiş, bu hakkı yerinde görmüş ve kendisine 
3 senelik istihkakının verilmesine karar ver
miştir. Bu şekliyle alınırsa hakikaten üzerinde 
fazlaca durulmıyabilir. Ama zannediyorum ki 
bu, bundan sonra bir emsal kararı olacaktır. 
Ya bu kararı Meclis Başkanlığı tatbik edecek
tir. Çünkü muhtardır. Veyahut da tatbik etmi-
yecektir. Birçok üye arkadaşlar tekrar Dilekçe 
Komisyonuna gideceklerdir. Tabiî ortada 'bir 
de emsal karar vardır. Onlar da bir karar istih
sal edeceklerdir. Yani Meclis, tâbiri caizse, Di
lekçe Komisyonuna gidecek, hakkını orada is
tihsal edecektir. Bu bakımdan, çok önemlidir 
ve Meclisin itibariyle yakından ilgili bir mese
ledir. 

Muhterem arkadaşlar; ödenek mevzuu za
man zaman gelmiştir, Büyük Meclise bundan 
evvelce de gelmiştir ve bir 'hayli buhranlar da 
yaratmıştır. Aslında bu sebepten nazik bir 
mesele olduğunu arz ettim. Hemen şunu arz 
edeyim ki, Büyük Millet Meclisine verilen pa
ra yeter miktardadır veya değildir, bunun mü
nakaşasını yapmıyoruz. Bu ayrı bir mevzudur. 
Eğer böyle bir mesele varsa Büyük Millet Mec
lisi Riyaset Divanı veya üye arkadaşlar bir 
kanun teklif ederler ve bu kanuna göre mese
leyi hallederler. Ama mesele kanunla değil Ar
zuhal Encümeninin kararı ile gelirse, o vakit 
üzerinde dikkatle eğilmemiz lâzımdır, bu kara
rın. Biraz evvel arz ettiğim gibi, böyle bir ka
rar emsal olacağı için üzerinde durmamız ica-
bediyor. 

Biraz evvel konuşan arkadaşımız da izah 
ettiler. Ben hukukçu değilim. Bir defa Arzu
hal Encümeninin, Dilekçe Komisyonunun böy
le bir karar vermeye yetkisi var mıdır, yok mu
dur? Bu münakaşa edilmektedir, hukukçular 
arasında. Bir sayılı Kanun böyle bir yetkiyi 
vermiş midir, vermemiş midir? Bir idari ka
rarlardan bir kimse zarar görecektir, buraya 
gelebilmesi için. Bu kararı kim vermiştir? Mec
lis Başkanlık Divanı, Dikkatle tetkik buyuru-
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lursa Dilekçe Komisyonunun kararma mesut t 
Meclis Başkanlık Divanının menfi bir kararı 
yoktur ki, dâva mevzuu olsun, itiraz mevzuu 
olsun. Dilekçe Komisyonu diyor ki, kararında ,*, 
müracaat etti, Meclis Başkanlık Divanına yazdık,. 
bu haklıdır, dedi diyor, öteki komisyona, ki 
Meclis hesaplarını inceleme komisyonudur, ona 
havale edildi, o da meseleyi haklı gördü. Me
seleyi haklı gördüğüne göre Dilekçe Komisyo
nunun paranın verilmesi için bu kanunu tatbik 
etmekle yetkili olan Meclis Başkanlığı ki, bili
yorsunuz bir ödeme kanunudur, Âmiri ita da 
Meclis Başkanıdır ve muhasiptir. Onun için 
Meclis Başkanı tatbik eder bu kanunu. Meclis 
veya Senato Başkanı ve muhasip eğer 1 sayılı 
kanunu böyle anlıyorsa, yani tazminatlar ma
aşlara dâhildir diyorlarsa, ki, Dilekçe Komis
yonunun kararından o anlaşılıyor, Meclis Di
vanından sorduk haklıdır dediler, diyor; eh 
bu takdirde ortada dâva mevzuu yoktur. Böy
lece talebi reddetmesi lâzımdı, çünkü ortada: 
dâva mevzuu yok. Meclis Başkanlığı kabul ediyor. 
Bu takdirde Dilekçe Komisyonunun, talebi red
detmesi lâzımgelirken neticede hüküm fıkrasında 
reddetmiyor, bilâkis «verilmesine karar veril
di» diyor. Okursam daha iyi anlaşılır. Biraz ev
vel okunan, itirazın reddine ait metindir. 

«îstek hakkında mütalâaları bildirmek üze
re dilekçe, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmiş ve Başkanlık, Cumhuriyet Senato
su Hesaplarını İnceleme Komisyonu ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlık Divanı ve B. M. 
Meclisi Zatişleri Müdürlüğünden aldığı raüta-
lâanameleri komisyonumuza göndermiştir. 

Hesapları İnceleme Komisyonu hukukî ve 
kanuni görüşlere dayanarak Anayasanın B. M. 
Meclisi üyeleri maaşlarını aylık ve ödenek ola
rak vasıflandırdığı ve Anayasanın 82 nci mad
desi sarahati muvacehesinde dilekçinin sena
tör bulunduğu müddet içinde münhasıran ay
lık aldığı ve ödeneklerini almadığı ve bu sebep
le 800 lira ödeneğin birinci derecedeki memur
lar tarafından alınmakta olması hasebiyle öde
neklerin dilekçiye ödenmesi lüzumunu karara 
bağlamış ve Başkanlık Divanınca da mesele 
bütün derinliği ile ele alınmış ve esas olarak 
birinci derecedeki memur nazarı itibara alına
rak, almakta oldukları aylık ile beraber 7244 
sayılı Kanunun dışında memur hâkim, Danış
tay üyelerine ödenen ve muhtelif isimler alan 
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ödenek mânasının B. M. Meclisi üyelerine de 
şâmil bulunduğunu ve binaenaleyh, bu 800 lira 
ödeneğin ödenmesi lâzımıgeleceğini Hesapları 
İnceleme Komisyonunun görüşüne uygun ola
rak kararlaştırmış ve her iki organ Zatişleri 
Müdürlüğünün yalnız 3 ncü 100 lira hakkında
ki görüşüne uymuş ve ödenek hakkındaki mü
talâayı tebarüz ettirdikleri kanuni ve hukukî 
görüşlerle bağdaşamıyacağma karar vermiş]er
dir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçi Oemalettin Bu-
lak'm dileği hakkında Meclis içi harcamaların 
icra ve murakabe uzuvları tarafından müspet 
olarak mütalâa beyan edildiğini, yani talebin 
kabul olunduğuna ve bu takdirde ise muktaza-
smm yerine getirilmesi de hukuk kaideleri 
icabı olmakla üçüncü yüz lira hakkındaki tale
bin reddine ve noksan verildiği anlaşılan sekiz 
yüz lira ödeneğinin verilmesine ittifakla karar 
verildi.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu ifadeye göre 
Meclis Başkanlık Divanı bu kararı esasen ver
miştir. Böyle olduğuna göre ortada dâva yok
tur. 

KARMA DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKA
NI VASFİ GERGER (Urfa) — Değil efen
dim, dikkat buyurun. 

FERİD MELEN (Devamla) — Başkanlık 
Divanı kararını ben dikkatle okudum. Başkan
lık Divanı esasen bu kararı vermiştir. Ve böy-
le olduğuna göre dâva yoktur. Ben de bunu 
okudum, merak ettim. Meclis Başkanına sor
dum, siz böyle bir karar verdiniz mi? Diye. 
«Asla» dediler. Birincisi bu nokta, 

İkincisi; Meclis Başkanlık Divanı böyle bir 
karar vermemiş ise, Meclis Başkanlık Divanı
nın kararlarına karşı nereye gidilebilir? Hu
kukçu olmadığım için bir iddiada bulunamam 
ama, her halde Arzuhal Encümenine değil. Bel
ki Devlet Şûrasına, veyahut da doğrudan doğ
ruya Meclise bunların hepsi mümkündür. Ama 
dilekçe Komisyonu asla. 2 nci nokta da bu. 
Onun için bu kararı hukuk dışı bir karar say
mak lâzımdır, benim ıgürüşüme göre. Ve bu ka
rara ne eski bir senatöre bir para verilebilir, 
ne de mevcut senatörlere verilebilir. Böyle bir 
tasarruf tamamen ihukuk dışı bir karara daya
nır. Tahmin ediyorum ki, Meclis Başkanlık Di
vanı da bunu infaz edemez arkadaşlarım. 

11 . 3 . 1965 O : 1 
İkinci noktaya gelince, Anayasamız millet

vekillerine, senatörlere verilebilecek parayı ta
rif etmiştir. «Birinci derecede Devlet memuru
nun aylığıdır» demiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Kurucu Meclisten 
beri 1 nci derecede Devlet memuru aylığı ne
dir? Defaatle bunun müzakeresi oldu, müna
kaşası oldu. Ciltler doludur, zabıtlar doludur. 
Tarifleri yapıldı. Birinci derece Devlet memu
ru... Memurlar, biliyorsunuz, bizde barem de
recelerine ayrılmıştır, 14 ncü dereceden başlı -
yarak birinci dereceye kadar yükselirler ve her 
dereceye bir aylık verilir. Kurucu Meclisten 
itibaren, Anayasanın müzakeresinde, 1 sayılı 
Kanunun müzakeresinde birinci derecede me
mur aylığı nedir dendiği zaman, sözcülerin ve 
sairelerin mütalâaları zabıtlara geçmiş, bu ta
rif yapılmıştır. Ve hakikaten Barem Kanunu
nun tarifi budur. Birinci derece memur aylığı
dır. Memurlara bundan başka, bu aylıktan baş
ka çeşitli adlarla ve çeşitli sebeplerle paralar 
da verilir; meselâ tazminat verilir. Başka istih
kaklar da mevzuubahistir, seyahat ederse har
cırah verilir, ikamet yevmiyesi verilir. Bunlar 
aylıklarının dışında verilen istihkaktır. Bâzı 
memurlara meselâ profesörlere vazifelerinin 
dışında avukatlık yapmam alan ve tamamen 
kendilerini işe vermeleri için bir tazminat ve
rilmiştir. Mahrum kalacağı İstihkaklar 'muka
bilinde bir tazminat verilmiştir. Üniversite taz
minatı. Hâkimlere bir tazminat verilmektedir. 
Havacılara uçuş için tazminat verilir, deniz al
tında çalışanlara dalış tazminatı verilir, bilmem 
muayyen irtifadan fazla yerlerde çalışanlara 
yakacak tazminatı verilir, çocuğu olanlara ço
cuk için tazminat verilir. Bu, ya başka hizmet 
veya başka mahrumiyet karşılığında, mesuli
yet sebebiyle verilir veyahut sosyal sebeplerle 
hiçbir zaman aylık mefhumuna dâhil değildir, 
ne bizde, ne de başka memleketlerde. Bu sebep
le Anayasanın tarif ettiği aylık içinde mütalâa 
etmeye zinhar imkân yoktur. Arz ettiğim gibi 
meclislerimizce de tatbikat bu şekilde olmuş
tur. Yine ifade ettiğim gibi Anayaısanm müzake
resinde bir sayılı Kanunun müzakerelerinde bu 
şekilde ifade edilmiş ve sonra üç senedir de tat
bik ediyoruz. 

Üç senedir bütçeye mebus maaşları birinci 
derecede Devlet memuru aylığına g'öre besabe-
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mevzuubahsedilerek usul hakkında aleyhte ile
ri sürülmesine ne maddeten, ne hukukan, ne 
de elimizdeki kanun hükümlerine' göre imkân 
yoktur. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muka
yese ediyorum. 
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dilerek konuluyor. Ve bu 'bütçeleri tasdik bu
yuruyorsunuz. Ve üe senedir de tatbik görüyor. 
Üç sene sonra kalkıp böyle bir hak iddia ede
ne bu Arzuhal Encümeninin tamamen hukuk 
dışı saydığım kararma dayanılarak bir tazmi
nat verilemez ve bu millet 40 - 50 milyonluk 
bir külfete mahkûm edilemez. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gerger. 
DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞ

KANI VASFI GERGER (Urıa) — Muhterem 
arkadaşlarım, komisyonunuzun raporu hak
kında görüşlerini Yüce Senatoya arz etmek üze
re söz alan Sayın Coşkuııoğlu, Sayın Melen iki 
nokta üzerinde birleştiler. Birisi; usul hak
kında, birisi esas hakkında. Aşağı - yukarı her 
iki arkadaşın da izah ettikleri ve temel olarak 
ilen sürdükleri husus aynı mahiyettedir. Ben
deniz bunları sırasiyle cevaplandırmadan evvel 
bir ciheti peşinen Yüce Senatonun dikkat na
zarına arz etmeyi, komisyonu temsil sıfat ve 
salâhiyetim bakımından şerefli bir vazife ve za
ruret telâkki ederim. (Bravo sesleri) Ki o da 
Sayın Melen'in İsrarla üzerinde durduğu hukuk 
dışı bir karardır. Yalnız konuşurken, «ben 
hukukçu değilim» diye gerçi söylediler, ancak 
bakanlığa kadar erişmiş, uzun senelerden beri 
Parlâmento hayatında kıymetli hizmetler et
miş bu arkadaşımızın hukuk dışı mefhumunu 
da bütün efradiyle bilmesi lâzım idi. (Sağdan 
alkışlar) Binaenaleyh, cevaplarım sırasında 
oraya geldiğim zaman, bu 'hukuk dışı tabirinin 
ağırlığı nisbetinde cevabım biraz ağır olursa 
peşinen kendilerinden özür dilerim. 

BAŞKAN — Çok ağır olmasın ama. (Gü
lüşmeler) 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞ
KANI VASFİ GERGER (Devamla) — Ağır
lık kelimesini izah edeyim, hukukî ağırlık. Hu
kuk dışı karşılanan bir karara karşı müdafaa, 
ağırlığını yine hukuk düşüncesinden alacak
tır, Sayın Başkanlığın müsterih olmasını rica 
ederim. 

Şimdi esas hakkındaki görüşleri kısaca ce
vaplandırayım? Hele Sayın Coşkuııoğlu arka
daşımın usul hakkındaki itirazları bir defa ce
vaba değer bir mahiyet arz etmiyor. Çünkü es
ki bir Anayasaya, kendi tabirince eski bir Ni-
zamnamei Dahiliyeye işi bağlayarak bâzı müta
lâalar serd etti. Bugün bunların hiçbirisinin 

VASFİ GERGER (Devamla) — İzah ede
ceğim, müsaade buyurun. Ben sizi dinledim. 

Şimdi eski Anayasada vatandaşların Büyük 
Millet Meclisine müracaat hakkındaki hükmü 
ile, yeni Anayasanın 62 nei maddesindeki; va
tandaşların Büyük Millet Meclisine müracaat 
haklarında asla bir değişiklik yok. Aynı prose
dür, nedir? Belki vatandaşın fert olarak ve 

" toplu olarak Büyük Millet Meclisine başvura
bilirler. Niçin başvurabilir? Onu da ayırmış: 

Birisi şikâyet ve birisi de dilek, olarak iki 
kısma ayırmıştır. Yani vatandaş hem bâzı ah
val !hakkmda Büyük Millet Meclisine şikâyette 
bulunur ve bazen de dilekte bulunur. Eski 
hükme göre Nizamname-i Dahiliye tâyin etti
ği Arzuhal Encümeninin adını alan bugünkü 
Dilekçe Karma Komisyonunuz nasıl çalışaca
ğım tesbit etmiş idi. Yeni Anayasadan sonra 
malûmuâlileri evvelce bir Meclis idi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi idi. Sonra iki Meclis ol
du. Birisi Senato ve diğeri de Millet Meclisi. 
Ne olacak bu müracaatlar? Kendisi tetkik et
memiş ve bunları halletmiş. 140 sayılı Kanun 
tedvin edilmiş ve bu 140 sayılı Kanun münha
sıran Dilekçe Karma Komisyonu nedir, ne ya
par, Anayasanın verdiği haklara göre vatan
daşların Meclislere vâki müracaatım nasıl in
celer, nasıl karara bağlar, hukukî fonksiyonu 
nedir? Bunu ariz amik madde madde ele almış 
ve tesbit etmiştir. Binaenaleyh bizim şimdi da
yanağımız 140 sayılı Kanundur. Coşkuııoğlu 
arkadaşımız 140 sayılı Kanuna değinmediği 
için, ona cevap verecek başka bir şey yoktur. 

Sayın Melen'e gelince; Sayın Melen diyor 
ki, bu karar Başkanlık Divanı karandır. Hattâ 
müdahale mahiyetinde olmıyarak, belki yanlış 
konuştu diye oradan dedim ki ; değildir. Israr 
etti Başkanlık Divanı karandır. E muhterem 
arkadaşlar, bizim Başkanlık Divanından vere
ceğimiz karar ister itiraza uğrasın, ister itira
za uğramasın Meclislerin huzuruna gelmez. Tet
kik edilmemiş. Ama burada, söylemesi kolay. 
Başkanlık Divanında verilen bir karar itiraz 
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edilme müddeti 10 gündür. 10 gün zarr" uda 
Büyük Millet Meclisi üyelerinden her hangi bir 
arkadaş itiraz etmezse kesinleşir ve Meclis ka
rarı mahiyetini alır. 10 gün zarfında itiraz 
vuku bulursa' ne olur?.. 10 gün zarfında itiraz 
vuku bulursa Dilekçe Karma Komisyonunun 
Genel Kuruluna gider, Genel Kurul bunu tetkik 
eder. Eğer Genel Kurul Başkanlık Divanı ka
rarını tasvibeder ve itirazı reddederse itiraz 
eden zata keyfiyet tebliğ edilir. Mesele biter 
ve dosyasına konulur. Genel Kurul eğer Baş
kanlık Divanının ittihaz ettiği kararı yeterli 
bulmaz ve başka bir noktai nazar ileri sürerek 
kabul ederse o vakit Büyük Meclislere gelir. 
Halbuki bu meselede karar veren Dilekçe Kar
ma Komisyonudur. Dilekçe Karma Komisyonu 
bu meseleyi tezekkür etmiş - bunun sebeplerini 
izah edeceğim, tatmin edeceğim - etmiş ve yi
ne 140 sayılı Kanundaki hüküm uyarınca cet
vele geçmiş, tabettirilmiş, Büyük Millet Meclisi 
üyelerine tevzi ettirmiş, bir aylık müddet için
de Afyon Milletvekili Halûk Nur Baki kararın 
esaslı bir incelemeye tabi tutulup tutulmadığı 
hakkında bir tereddVde düşmüş, itiraz etmiş
tir. Bu itirazı da yine 140 sayılı Kanunun âmir 
hükmüne göre Genel Kurul toplanmış, itirazı 
tetkik etmiş, artık bu, Meclislere intikal zaru
reti Msıl olmuştur. Bunun üzerine biz rapor 
yazmışız. Yani ilk Dilekçe Karma Komisyo
nunun Genel Kurulunca çıkan karara itiraz 
vâki olduktan sonra bu rapor tanzim edilerek 
yüksek huzurunuza gelmiştir. Şimdi, «Dilek
çe Komisyonu bu raporu veremez.» diyorlar. 
Bunlar, usul hakkındaki itirazlar. Niçin vere
mez, bunu izah etmediler. Ama, ben tenevvür 
bakımından izah edeyim. Dilekçe Karma Ko
misyonunun ne gibi işlere bakabileceğini, ne gi
bi mevzularda karar ittihaz edebileceğini 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesi, fıkra fıkra tes-
bit etmiştir. Şuna bakamaz, şuna bakamaz, 
şuna bakamaz, şu olursa şöyle yapılır, şu olur
sa şöyle yapılır. Gayet tabiî.. Onu, kuvvetler 
ayrılığına dayanan bu prensibi zaten 140 sayılı 
Kanun temin etmiştir. Yasama, yürütme, yar
gı organları ayrılmış; ama her üç organın da, 
her üç teşekkülün de vazife, sıfat ve salâhiyet
leri sınırlanmıştır. Hiçbirisi başıboş değildir 
ve hiç]»irisi birbirinin sınırına tecavüz hakkına 
malik değildir. Bu gayet vazıh. İşte bu gö
rüşledir ki, 140 sayılı Kanunda ne gibi işlere 
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Büyük Millet Meclisi namına, dikkat buyurun 
bizim komisyonumuz her hangi bir Meclis ko
misyonu değildir, karma 25 zattan terekküb-
eder, 18 i mebus, gerisi senatördür, Büyük Mil
let Meclisini temsil eder ve Büyük Millet Mec
lisi namına vazife görür ve diyor ki Büyük 
Millet Meclisi namına sana salâhiyet verdim, 
Dilekçe Karma Komisyonu sen şu, şu, şu işlere 
bakamazsm, şu, şu şu işlere bakabilirsin. Biz 
ne yapmışız? Umumiyetle makanizma şu: Va
tandaş müracaat eder. Arz ettiğim gibi ya şi
kayette bulunur, ya dilekte bulunur. Mücerret 
arzuhal. Dilekçe Komisyonunu cihetteki tat
min etmez. Biz bunu aidolduğu makamdan so
rarız. Bu vatandaşın derdi nedir, dileği ne
dir? Sizin Bakanlığınız buna ait ne gibi bir 
tasarruf eylemiştir, bizi tenvir ediniz, hattâ 
icabederse bakanı çağırır, cevap alırız, cevabı 
tetkik ederiz. Evvelâ salâhiyet meselesinden 
tetkik ederiz. 140 sayılı Kanunun ruhuna uy
gun olarak biz bu işi ele alabilir miyiz, alamaz 
mıyız? Eğer almazsak Başkanlık Divanının ya
pacağı bir şey bir iş yoktur. Her hangi bir ka
rara itiraza 'mahal görülmemiştir der. Ama yi
ne cetvel yapar, Büyük Millet Meclisi üyele
rine dağıtır, prosedür yürür. Ama Karma Ko
misyonun tetkikine imkân olduğunu görürsek 
Genel Kurula gider, Gene Kurul eğer ben bu
nu tetkik salâhiyetini maılik değilim derse bu 
gayet tabiîdir ki aynı yoldan gitmek lâzımge-
lir. Burada Cemalettin Bulak arkadaşımız bir 
hak iddia etmiştir, bir dilekte bulunmuştur. 
Biz Dilekçe Karma Komisyonu Başkam olarak 
ne yapacağız? Senatör olması itibariyle Sena
to Başkanına göndereceğiz ve gönderdik. Sena
to Başkanı ne yapmış? O da kendi bünyesin
deki organlarla istişareyi yazılı yapmış. Hesap 
Tetkik Komisyonuna göndermiş, "Riyaset Diva
nına göndermiş, Su Komisyonu teşkil etmiş, işi 
tetkik etmiş, inceletmiş, raporlar almış, bize 
bir yazı ile, «işte görüşümüz budur» demiş, bir 
tezkere ile göndermiş. Biz ne demişiz aziz ar
kadaşlarım? Melen arkadaşımın isabetsiz gö
rüşü buradan çıkıyor. Biz ne diyoruz ilk ka
rarımızda, bakınız, biz diyoruz ki şu merci
ler şu dileği yerinde görmüş. Ben ne diyece
ğim? Hayır sen bunu yerinde görmüşsün ama 
ben yerinde görmüyorum... Bana ait değil ki 
zaten. Bizim vazifemiz, Dilekçe Karma Ko
misyonunun vazifesi ve fonksiyonu menfi cevap 
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gelirse bunun mııktezasını tâyin etmek. Biz di
yoruz ki hakkı kabul edilmiş. Kaimi edildiği
ne göre bu kabulün altında r.c yapar? Aziz ar
kadaşlarım elbetteki icabının yerine getirilmesi 
lâzımgelir. Bizim dediğimiz bu. Müspet mü
talâa edilen bu durum dolayısiyle bu hakkın ye
rine getirilmesi de en tabiî hukuk: kaidelerin-
dendir, denmiştir. Mesele budur. Hattâ Saym 
Senato Başkanına bir gün burada, bunlar mev-
zuubahsolurkcn aynen şöyle söyledim arkadaş
lar, kendileri de buradalar. Dedim ki, Saym 
Başkan bizim sorduğumuz yazıya yereceğiniz 
cevabı ben şöyle beklerdim: Hesapları Tetkik 
Encümeni ile Riyaset Divanı, yani onu da arz 
edeceğim çimdi, icra ve murakabe organlar
ın n kabul ettiği, haklı gördükleri bir olay do-
layısiyle dileğini yerine getirdin, ck^'k alman 
paralar verdim, b'I galerinizi rica ederim diye 
cevap beklerdim. Gayet doğru. Bizim Di'ckçe 
Karma Komisyonuna intikali 3/ahut Dilekçe 
Karma Komisyonundan ayrı bir başka mahi
yette bir karar meselesi mevzubahis değildir. 
Niçin bu böyledir? Aziz arkada/darım, sınır 
bilmek lâzımdır. Devlet harcamaları. Devlet 
emvali bütün olarak, bütün hüviyeti ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin malıdır, bu hak
tan dolayı, hükümranlık hakkına dayanan br 
haktan dolayı Büyük Millet Meclisi ne yıvr-
yor? Anayasada diyor ki, bu hak Büyük Mi'-
let Meclisinindir. Ama yegân yegân bunu Bü
yük Millet Meclisinin tetkikine imkân yoktur 
Benim namıma bu murakabeyi yapsm diye Sa-
yıştayı teşkil etmiş ve Anayasa müessesesi ola
rak kurmuştur, Anayasa müessesesi olarak. 
Ne yapıyor? Anayasayı açm okuyunuz,« Tür
kiye Büyük Millet Meclîsi namuıav der.. Tamam 
mı? Yani mutabıkız. Burada Maliye Bakanlığ1 

yapan çok arkadaşlar var. Durum bu. Ve bu 
Devlet emvalinin muhafazası, idaresi, harcama
ların murakabesi ayrıca ıhüküm altına alın
mış. Ne yapmış, 1050 sayılı Kanunu ısdar et
miş. O kanuna muvazi oarak bîr de Sayıştay 
Kanunu yapmış, vazife ve salâhiyetleri ne ola
cak diye. Kendi namına murakabe yanmakla 
mükellef olan Sayıştaya demiş ki benim, İRiya-
setieumhurun ve senin bünyene dâhil olan har
camaları Maliye Vekâletiyle Sayıştaym birgûna 
tetkika hakkı yoktur, demiş. Gayet açık işte 
127 nci madde. «Büyük Millet Meclisi, Riyaseti-
cumhur ve Divanı Muhasebatın masarifi yu-
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karda bu kanun dairesinde tahakkuk ettirile
rek tediye olunur. Maliye Vekâleti ile Divanı 
Muhasebatın, bunlar üzerinde birgûna tetkik 
salâhiyeti yoktur.» Demiş. 

Eee... Ne yapmış, başı boş mu bırakmış? Ha
yır arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 
üç dozun murakabesini veya icraatını ayrı ayrı 
hükümlere bağlar. Mecliste nasıl bağlanmış; iç
tüzüklerine göre, içtüzüklerinde demiş ki, benim 
Meclis iç harcamalarını tahakkuk ve bir icra or
ganı olan Riyaset Divanı murakabe vazifesi, ya
ni Sayıştay makamına kaim olacak, Hesapları 
Tetkik Encümenine vermiştir. Hesaplar Tetkik 
Encümeninin mevzuata aykırı diye vize etmediği 
herhangi bir tediyenin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi veznesinden tediyesi imkânı yoktur. Umu
mi olarak merkezlerde Sayıştaym vizesine ikti
ran edilmeden beş lira bile tediye edilemez. Bi
rinci derecede âmiri ita, vekil imza etse bile 
Merkez Muharebesi ödemez, ödiyemez. Gid^r Sa
yıştaya, Sayıştay uygundur, derse Merkez Muıha-
sobei bunu ödiyecektir. Şimdi, bunu arzdan 
mak^dım hukuk dışı meseleye getireceğim konu-
vıı, Şimdi d om ek ki Meclis haren m al arının me
kanizm a*ı teşriî organ1 ara ait iç bünyesinde. Eh 
V. bünyesinde topladığı bir ha'kkı başka, kendi
sinden başka karar verecek bir makamı da tanı
mamış. Ihtiblf vukuunda ne olur, hükme bağ-
^nnvstv . îkinci derecede âmiri itaların mesıili-
' ^ ' n i Savıştay, demiş kanım, birme'i derecede 
•"miri itaların mesuliyetini Büyük Millet Meclisi 
*-M\nn ed'er, demiş. Neden? Sahmi hakiki. Bir söz 
o.övledi Saym Melen, âmiri italar Meclis kararı
ma iktiran et^e de edivemezler. Yek böyle bir şey. 
AP-nihtan nazil olmuş bir hak vnk kimsede. Bun-
-»a âmiri italik sıfatını veren bu Meclislerdir. Bu 
'Meclisler karşısında mesul, birinci derecede âmi
ri italar olarak bu Meclisin emrinde, bu meclis
lerin kabul ettikleri kararları infazla mükellef
tirler. infaz etmezler... Olur. Arz ediyorum, biz 
D d ekçe Karma Komisyonunun icra ile münase
betimizi. Biz bir karar veriyoruz, karar kesinle
şiyor. Ait olduğu Bakanlığa tebliğ eder, iki ay 
müddet veriyoruz, diyoruz ki, Sayın Bakan, ke-
.s'mleşen bu kararımızı iki ay zarfında infaz ede-
e:ık?/m ve bize cevap vereceksin... İki ay bekleriz. 
140 sayılı Kanun bu hakkı vermiş. İcrada infaz 
edilerek mesele hallolur. İnfaz edilmiştir diye yi
ne böyle cetveller basar Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi üyelerinin ıttılatarına arz edilir. Şu ka
rar infaz edil;m!i^t'ir diye. Etmezse Genel Kurul 
toplanır, Maliye Bakanlığı infazı lâzmıgelen şu 
kadarımızı infaz etmemiş, ne buyurulur? Eğer 
ajdemî infazdaki gösterilen sebepler maddi ve 
hukukî ama objektif olacak, bu esaslara istina-
dediyorsa, eh ne yapalım. Biz infaz edilmiştir te
lâkki ederek ıkarara bağlar, yine cetvel ile yazar 
dağıtırız; ama arz ettiğim vasıflardan mahrum. 
Olmaz. Bir raporla Meclis huzuruna gelir, deriz 
k'i, bu makam yüksek meclislerin tasdikine iktiran 
etmiş bir kararı infaz etmemiştir. Kuvvetler ay
rılığı var ya... Kuvvetler ayrılığı var diye pek 
de seıibest değiliz. Yine Anayasa murakabe vazi
yetini öne almıştır. Gensoru vardır, soru vardır, 
itimat oyu vardır, şu vardır, bu vardır. Biz Ba
kam ademî infazdan dolayı meclisler kabul et
mezse Bakan düşer. Siyasi mesuliyetten tahaddüs 
eder. Yaihııt Hükümet düşer. Nasıl Büyük Millet 
Meclisinin emrini, kararını infaz etmez?.. Düşer. 
.Siyasi mesuliyet bakımından durum bu. Ama bir 
de bunun altında diğer durum var. Cezai mesu
liyet de var. Elbette... Bir kanun hükmünü yeri
ne getirm'iyen memur, kim olursa olsun ceza ka
nunlarının müeyyidesi altındadır, serbest değil
dir. Veya hukukî mesuliyetler altındadır. Huku
kî mesuliyet m/alen tazmin ettirir. Sayın Baş
bakan demin burada idi, şimdi de olsaydı kendi
sine hatırlatırdım. Tekel Bakam iken şahsî ku
surundan müteJvellit yaptığı bir .muameleden do
layı asliye hukuk mahlkemesln'e gitti, karşı tavaf 
tazmine mahkum etti, Temyize gitti tasdik edil
di. Cayır cayır verdi parayı. Hakikaten başibbş-
lu'k yoktur. Birinci derecede âmiri ita çünkü. 
Âmiri italik kendisine nereden geliyor, veren ma
kamın emirlerini infaza, mecbur olarak geliyor. 
A!ma bütün bunlara rağmen âmiri ita ben vermi
yorum. Güzel. Siyasi mesuliyetleri de yok, arka
daşlar, sayın başkanları biz düşüremeyiz. Niçin 
teşriî organının mümessili, onun için teşriî orga
nının düşürmesi yok. O vakit şahsan tazmini gö
ze almış olur. Halk sahibi gider asliye hukuk mah
kemesine, şahsi kusurundan dolayı bu paramı 
ver, der. Bunlar berii alâkadar etmez, bunu göze 
alırsa infaz etmezse ne yapalım? Kanuna karşı 
gelinmişse bunun müeyyidesi yoktur. Müeyyideyi 
aziz arkadaşlarım, yapılan muamelede vicdana 
ve hakka dayanmak. Bir hakikat var mıdır, yok 
mudur? Buna inanması lâzımıdır. 
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Buna inandıktan sonra şu veya bu küçük 

hesaplarla bu meseleyi hukuk dışı telakki etmek, 
onun en aşağı bir görüşlerin hukuik dışı oldu
ğunu ispat eder. Kararlar... Karar emsal alına-
ealk diyor. Karar emsal olacak talbi Usule mu
haliftir? Niçin muhaiitf olsun? Şurayı Devletten 
çıkmış yüzlerce karar vardır. Bunlardan bâzı
ları İraklara bâzıları şahıslara taallûk eder. Bu 
gibi kararlar şahsa izafeten ancak şahsı ilzam 
eder. Ama prensipleri ayrı. Bir kararın iptali 
tahakkuk ettikten sonra, o emsale tamamen tat
bik edilmesi lâzımdır. Bu sebeple kendi görüş
lerinde değilim. Tek telk müracaatla mümkün
dür, yok. Bu tatlbik edilecektir, şayet kalbul bu-
yuralaeak olursa. 

Şimdi işin aslına gelelim: Sayın arkadaşım 
ne diyor? Anayasanın 82 nci maddesinin ruhu
na uymaz, bir. 

Bir sayılı Kanuna uymaz, iki... Görüş, fikir
ler muhteremdir. Her fikri hürmetle karşıla
mak anakaidedir. Zaten barikai hakikat de mü-
sademei efkârdan çıkar. Her hangi 'bir şüphe 
kalmaması için ileri atılan bu hususlara, cevap
larımı arz ve izah edeceğim. 

Şimdi, bizim Islâhı felsefesinde bir kaide var
dır. «Sarhoşken namaza gelmeyiniz» der. («Lâ 
takrabüs selâte ente sükkârâ» sesleri) Fakat bu, 
ikinci kısmıdır. Bâzıları sonunu almaz. «Yaklaş
mayın namaza» telâkki eder. Hepsinin üzerinde 
«Lâ takralbüs selâte ente sükkârâ» var. 

Şimdi, 82 nci maddenin birinci fıkrasını okur 
aziz arkadaşlarım, ama 3 ncü bendi okumaz. Ni
ye okumaz? Okumaz, ne yapayım. (Gülüşmeler) 
Ben iclbar edemem. Ama Yüce Meelisi tatmin 
edeceğim. Yukarda, 1 nci fıkrada deniyor ki, 
«Aylık ve ödenekler kanunu mahsusa ile tesıbit 
edilir.» tamam. Ama, 3 ncü fıkra bakınız ne 
diyor: Orada ödenek yok doğru, ama aşağıdaki 
fıkralar da yukardaki hükmü tavzih etmiş. Diyor 
ki, «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ay
lık ve ödeneklerine her ne suretle olursa olsun 
bir zam yapılırsa, o zammı yapan Meclise sira
yet etmez. Millet Meclisi seçimimden sonra sira
yet eder.» E, arkadaşlar aylık ve ödenekten ne 
çıkar?., işte ben de onu çıkaracağım, arz ede
ceğim. Şimdi bir defa itimadedilen, şöhret yap
mış hukuk otoriteleri aylığı şöyle tarif eder. 
- Bir anket açalım, bunun hilafı olursa ödeme
de biz yanlış bir tatbikata gitmişiz. - «Bir hak 
sahibinin, bir ay zarfında eline geçen gelir» de-
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mektir. Mart abında gelir beyannamesi vermek
teyiz. Birçok arkadaşlar, serbest meslek erbabı 
beyanname veriyor. Bir yıllık gelirinizi bıı be
yannameye koymuyor musunuz? Koyacaksınız, 
mefhumu budur, e kaldı ki, Anayasanın 82 nci 
maddesi kadroya bağlamış aylığı. Biz zait yüz, 
zait yüz, zait yüz aldık. Hangi esbabı mucibe ile 
aldık?. Bu, Meclislerden geçti, tatbik edildi, alın
dı, ve alınıyor ve alınacak. Neden öoşkunoğlu 
arkadaşım buna, hiç temas etmiyor? Günkü, bu 
parayı alıyor. Hiç buna temas etmedi. (Gülüş
meler) Sayın Melen de temas etmediler. O yüz 
»ait, yüz zait in hukukî karakteri nedir? Niçin 
bunu burada izah etmediler? Nasıl bunu ayırı
yor? tşte, bu 800 de o zait yüz, zait yüzün hu
kukî karakterine dahil. Arz edeceğim. Bakınız, 
tatmin edilmezseniz, reddediniz bizim raporu... 

Şimdi, birinci derecedeki bir memurun aylı
ğı 2 700 liradır. Ona bağlı ödenek 800 liradır. 
125 lirada bulunan bir memur 150 liraya ter
fih ettiği zaman, işe başladığı tarihi takübeden 
aydan itibaren bu 2 700 zait 800 ü otomatikman 
müktesep hak olarak alır. Var mı buna bir iti
raz? Maliye Bakanı buradalar izah etsinler. Bu 
100 zait 100 zait 100 ne oluyor? Garabete balkı
nız. Şimdi 2 700 ün üstünde bir kadro yok dev
let mevzuatımızda ve memur statüsünde. Eh 
vâzıı kanun düşünmüş. Üç seneden sonra artık 
terfih edemezsin ve demiş ki, üç sene hizmetten 
sonra ben sana 100 lira vereceğim. Üç sene son
ra yüz daha. Bir üç. sene daha geçti, ben bir 
yüz lira daha sana vereceğim. Bakınız, dikkat 
buyurunuz, incelik burada. Etti sana altı sene. 
Üç sene daha geçti gene yok. Sana son defa 100 
lira daha vereceğim diyor, etti dokuz sene. Ni
çin bunu yapıyor? Bunlar gelişi güzel uydurma 
şeyler değildir. Vâzıı kanun düşünüyor, 2 700 li
raya istihkak kesbedebilmesi için bir insanın 
kaç sene hizmet etmesi lâzımgelebilir. Mektebe 
gidiyor, çılkıyor askerliğini yapıyor, şu kadar 
sene. 9 sene daha ona bir çalışma imkânı veri
yor. Ondan sonra ne yapacak, ya emekli olur ve
ya yaşı müsaitse çalışır veya kendisi çekilir. Dik
kat buyurunuz, bu kadroya bağlı bir para değil
dir. Kıdeme bağlı bir paradır. Üç sene 
çalışacak, üç sene sonra yüz liraya alacak. Sayın 
Öoşkunoğlu arkadaşım o, 800 dür, niye 700, 1 000 
lira değildir, dediler. Bunu yine tetkik bııyur-
mamışlardır. Onun ileriye sürdüğü temsil tahsi
satıdır, aziz arkadaşlarını. O, Genelkurmaydan 
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bahsetti, şundan, bundan bahsetti, onun bununla 
ilgisi yoktur. Temsil tahsisatıdır. Hiç. ilgisi yok
tur. Onu nazara almamışız. Temsil tahsisatıdır. 
Peki, dokuz sene sonra alması lâzım gelen birinci 
derecedeki memura verilmesi lâzım gelen 300 li
rayı nasıl bidayeten ve birbiri arkasına bu do
kuz seneyi beklemeden veriyoruz ve verdik. Ne
ye dayandık? Şuna dayandık. Anayasanın 82 nci 
maddesinin 3 neü fıkrasına dayandık.. Ele ge
çen parayı bu şekilde tesbit ettik. Binııetice bi
rinci derecedeki Devlet memurunun eline geçen 
para bu dedik. O vakit neden bu 800 lira mev-
zuubahis olmadı? Hata olmuş. Hatalı bir görüş
te İsrar etmenin bir hukuk kaidesi olduğunu kim 
iddia edebilir? Hata olmuşsa, hatadan rücu her 
zaman, her vakit, her mesele için kabul edilmiş 
bir müessesedir. Hatadan rücu müessesesi. în-
saf. Şimdi Öoşkunoğlu yok burada, gitti. Dışarı
da bunu benden sordu. Ben de, dedim ki. bâtıl 
maküsünaleyh olamaz. Meclislerin kararına ikti
ran eden bir hükmü, tatbik edilmekte olan bir 
hükmü, bâtıl olarak mütalâa etmek, ancak sizin 
düşüncenizin mutlak butlanla maluliyetini göste
rir. Tenzih ederim bu Meclisleri aman kürsüye 
çıkıp böyle bir şey söyleme dedim ve söylemedi. 
Bâtıl maküsünaleyh olamaz. 

Şimdi bunu arz ettikten sonra, Ferid Melen 
arkadaşım ne diyor? Aşağı yukarı hepsi aynı. 
Şimdi bir ciheti arz edeceğim, eksik kalmasın 
bir ukde olarak. Teşriî organ kararları kendi 
bünyesinde halledilir. Kendi bünyesinde... Gün
kü Danıştay der ki, karar vardır, arkadaşlar. 
Meclis muamelâtına intikal eden bir mesele kara
ra bağlanırsa o hâdisevi kanun mahiyetindedir. 
İdari kazanın salâhiyeti dâhilinde değil. Gayet 
tabiî... Esasen değil... Günkü, yasama, yürütme, 
yargı organları bizim maaş işimizde hangi yerde
dir. Yasamanın (B) bendindedir. Açınız bakınız, 
(A) bendi başka... O bitiyor, hükümler geliyor. 
Maaş meselemiz oradadır. Memurların nerede
dir? Açınız bakınız. Yürütme kısmındadır. Ama 
ne denir? «İdarenin hiçbir işlem ve eylemi yar
gı denetiminin haricinde tutulamaz.» der. Buna 
bir itirazımız yok. Şayet teşkilât kanunlarına gö
re Senato Başkanının emrinde bulunan bir me
mur hakkında bir muamele yapılırsa maaştan mü
tevellit nereye gidecektir? Maaştan mütevellit 
ihtilâflarda hasım, memuru tâyin eden makamı 
âmiri itasıdır denir. Danıştay kararı bu. 
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Beni Senato Başkanı mı tâyin etti? Ben mil

let tarafından seçilip gelmiş burada vazifei teş
riiye ifa ediyorum. Benim maaşımdan mütevellit 
ihtilâf idari yargıya gitmez, bunun hal mercii, 
Millet Meclisidir. Prosedür böyle. Ne yapalım? 
Ama kendi memurunun maaştan mütevellit, o da 
her ahvalde değil. O vakit gidilebilir, idareye ge
çiyor. İdarenin fiil ve eylemi denetim harici tu
tulamaz. Şimdi bu şekilde tesri organ makanizma-
smda işin mütalâasını yaptıktan sonra, Dilekçe 
Komisyonunu bu müracaat üzerine görüşünü el
bette ortaya bir fikir atarak', bunu tesbit edip 
huzurunuza getirecektir. Bunun kabulü veya ade
mi kabulü ayrı mevzulardır. 

Demin ödeneğin kadroya bağlı olduğunu söy
ledim, sizleri tenvir için bir misal vereyim. Hâ
ki m1 er ödenek akyorlar. 50 lira aslî maaş alan 
bir bakim arkadaş tasavvur edin. Bunun ödene
ği 300 liradır. Avnı kadroda iki sene kaldı, ter
fi etti maaşı f>0 oldu. Fakat, kadro verilmedi. 
G0 ta alacağı para .100 liradır. E., iki sene daha 
kaldı, maaş oldu 70 lira. Kadro verilemedi. İm
kân-azlık. Yine akacağı f>0 lira kadroya muhassas 
ödenektir. 50 lirava muhassas... Demek ki, öde
nek kadroya bağlıdır aziz arkadaşlarım. 2 700 
lira, zait 800 lira gibi... Ne vakit ki, kadrolarda 
yükselme oldu, o kadronun ödeneğini alıyor. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bunu teş
mil... Bu teşmil meselesi değil. Hayır aziz arka
daşlarım, şunun anlaşılması lâzımdır. Gayet acık 
anlaşılması lâzımdır. Ne bar zam yapılıyor. Ne 
bir aktarma mevzuubabistir. Tatbikattaki bir ha
tanın ıslahı yoluna gidilnrş bir karardır. Eğer 
bunun başka şekilde mütalâası karşısında Yüce 
Meclise arz edeceğim şey şudur. Şekle ait fakat 
esasta asla bozmıvacak bu itirazlar karşısında 
eğer bizim görüşümüz ve bu arz ettiğim husus
lar hukukî bir değer taşır ve yüksek vicdanları
nızda bir ilham kaynağı olursa Komisyon olarak 
biz memnuniyet duyarız. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım, demin bir önerge
de mevzuulbahsedikliği gibi Senatomuzun günde
minde birçok yüklü kanunlar mevcut iken huzu
runuzu Dilekçe Karnın Komisyonumuzun vermiş 
'bulunduğu bir kararıyla fazla işgal etmek iste
miyorum. Birkaç cümle ile Bayın Komisyon Bas
kınımızın hürmetle ve dikkatle dinlediğim nok-
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ta i nazarına karşı olan görüşlerimi arza çalışa
cağım. 

Muhterem arkadaşlar, ben öyle anlıyorum ki, 
demin Sayın Melen'in - ki, izahlarına tamamen 
katılmış bulunuyorum - hukuk dışı terimi Sayın 
Gerger arkadaşımın anladığı gibi sert bir deyim
le, yahut anlayışla ifade edilmiş değildi. Zanne
diyorum, Ferit Melen de benim gibi düşünüyor. 
Dilekçe Karma Komisyon un im kanunla ınusar-
ra.h bulunan görevlerinin şümulü dışında bir ko
nuyu e1 e almış olması halinde elbette ki, Dilek
çe Komisyonumuzun bu kararma yetki dışı de-
m<1k hakkımız vardır. Huı'kukan yetki dışı diye-
hildiğim'iz, hukukî anlayışımıza uygun değilse, 
hukuk dışı değil, ama huıku'ken yapılmaması lâ-
zimgelen, ele almaması lâzımgelen bir konuyu ele 
aldığı için hukuka aykırı terimini kuİlanaıbilir
dik. Belki Ferit Melen arkadaşım da sırf bu mak
satla kullandı. Nitekim Sayın Vasfı Gerger ar
kadaşımız Danıştavm görevlerini burada gayet 
güzel izah ettiler. İdarî ey1 em ve işlemler yargı 
denetimi dışında kalamaz. Bütün bu yargı dene
timini idari kaza mercii olan Danıştay yapar. Ay
nı suretle, Dilekçe Komisyonumuzun görevlerini 
tâyin ve te-lbit ekmiş olan 140 sayılı Kanunda da 
ancak bir ihtPâfın, bir eylem ve işlemde şikâyeti 
mucip bir fiilin bulunması lâzımdır. Halbuki 
s';mdi müzakereye konu okan Dilekçe Komisyonu
na müracaat etmiş olan Cemal ettin Bulak arka
daşımızın dilekçesinde bahsettiği ödenekler ko
nusu, Dilekçe Komisyonumuzun yazısı- üzerine 
Saıato Başkanlığınca «yapılamaz, verilemez» gi
bi bir menfi cevapla karşılanmamış. Avnı suretle 
Senato Riyaset Divanının havale ettiği Kom'is-
von da bunu müspet mütabla etmr'kted'lr. Bu hal
de Savın Gerger'in demin söylediği noktaya av
det ediyorum. Eğer diyor Komisyon Başkanımız, 

140 sayılı Kanuna göre bir menfi cevapla karşı-
1 asmış olsaydık o takdirde noktai nazar o1 arak 
hangi taraf haklı ise bir mııkteza tâyin ederek 
karara bağlıyacak idik. Böyle olunca Cemalcj4in 
Bulak'm bu talebinin karşısında bir başka, nok
ta! nazarın Riyaset Divanınca serd edilmediği ve 
âdeta Riyaset Divanı nevama bu ödeneklerin ve
rilmesinin zaruri bulunduğu gibi bir görüş ve 
an1 ayış ifade ettiğine ^öre kanaatimce, Karma 
Dilekçe Komisyonumuzun vereceği karar sadece 
bu konuda şikâyet değil, mucip bir cihet görül
memesi itibariyle bir karar verilmesine mahal 
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yoktur, demekten ibaretti. Halbuki yukarıdan 
beri bu hâdiseleri hulâsa ettikten sonra Karma 
Dilekçe Komisyonumuz, «Gereği düşünüldü» de
yip .'-onunda, «Verine getirilmesi hukuk kaideleri 
icabı olmakla üçüncü yüz lira hakkındaki talebin 
m İline ve noksan verildiği anlaşılan 800 lira 
ödenenin veri'meşine it tif akla karar verildi.» de
mek suretiyle bir karar tesis etmiş oluyor ve 
zaten böyle Dır karar tesis etmiş olduğu içindir 
ki, bir itirazkı mesele Yüce Senatonun huzuruna 
gelmiş bulunmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, /mesele böyle
ce Dilekçe Karma Komisyonumuzun bir karariy-
le âleta kanunivet ke:.ıbetmiş oluyor. Eğer böyle 
olmasa idi, Dilekçe Komisyonu hiçbir karar ver
me'-', e idi, Senato Riyaset Makamı, Meclis Riyaset 
Makamı kendi görüş ve anlayışiyle böyle bir öde-
n^'tln ver-ilmesi bV'imgelir veya gedmez, mesuli
yet deruhte elen âmiri ita sıfatiyle kendi görüşü 
iç'nde hareket e'lor d i ve nitekim şimdiye kadar 
da bu şekil D İçendi görüşü içinde hareket etmiş
tir. Simdi Gerger arkadaşım, şunu arz etmek is-
tivo'aım, i)iı kararınızdan sonra böyle bir tahsisat 
ö l ?rv;'o, p'-asen bu sizin kararınızdan mesnet alı
narak ö"!. on ee ektir ve o takdirde bir vakıayı sa
dece te Şilten ibaret değil, Dilekçe Kom'isyonu-
1111̂  yeniden b'r hüküm tesis etmiş olacaktır. 
Ve bu hüküm vaclbül Utiba olacaktır. Dilekçe 
Kc-:ir'".vav-în Başkam ifade etti ki, elbette Dilek
çe K'''-n';-"'vT,-nunun birtakrm görevleri vardır ve 
voi'diği kararlar M of1 is admadır, itiraza uğramaz 
v> r-ıMed'bm^-^'e kesinledir. Türkiye Büyük Mil
let MeeH î kararharı e;ibi vacibül infaz, vacibül 
ıi't'b'1 obr\ Fakat sbndi bövle Senato Rivasotinee 
kaimi eli'tır?, tanvibedilmiş ve Dilekçe Komisyo
nun'! büvY her ti raftan tasvibedilmiş bir karar 
gpbui^den ibaret bir vakıa değildir. Yani arzım. 
caer öv!e ob'a idi bir karara mahal olmaması lâ-
zımgo^rdi. Ayrıca, ben de Sayın Gerger gibi Ku
rucu Mec^'to bulundum. Kurucu Mecliste de
nin mevzi lubalr'olan, ondan evvelki konuşan ar
kadaşlarımın yani kararın aleyhinde konuşan ar-
krrDslnrımın da değindikleri Anayasanın 82 nei 
maddesinin müzakerecinde Sayın Karma Dilek
çe Komisyonumuzun Balkanı gibi bendeniz de 
bubmdum. Orada bu Türkiye Büvük Millet Mec
lisi üyelerine verilecek tahsisat konusu görüşü
lürken bu. tahsisatın sadece 1 nci derecede Devlet 
m.-mu'-una verilmekte olan her türlü zamlardan, 
ilâvelerden âri asli maaşının karşılığmdaki ita 

miktarının kastedildiği ifade edilmiştir. Müzake
re edilmiştir, münakaşa, edilmiştir. Komisyon 
Sözcüsü bu suretle anladıklarını, maddeyi bu su
retle getirdiklerini sarahaten beyan etmiştir. Ve 
bu suretle oylanmıştır. Ve bendeniz o Meclisin 
bir üyev! olarak reyimi sadece milletvekillerine 
verilmekte oban tahsisatın birinci derecede Dev
let memuruna, a^lî maaşının karşıbğı olarak ve
rilmekte o1 an ita miktarının, yani brüt olarak 
2700 ifade ettiler, bu miktardan ibaret bulundu
ğunu bilerek oyumu kullannnşnndır. Ve bende
niz zannediyorum ki Anayasayı tanzim eden Ku
rucu Meclisin iradesi, bu maddede, birinci dere
cede Devlet memuruna, makaramdan, vazifesin
den, mejhrumivotlorten veya görevlerinin bir kı
sım zaruretlerden doaVm her türlü ilâvc'er, zam
lar, tazminatlar bahiskonusu edilmeksizin, sadece 
150 lira aslî maaşın karşılığı ka^tadibmiş ve bu 
suretle oya konmuştur. Madde 3 ün üçüncü fık
rasını, Sayın Gorgerlm temas ettiği, «aylık ve 
ödenek» kelimesi-, m-Y!deyi vukardan aşağı okur
sak, burada ödenek teriminin bir sohil diyemiye-
ce.a'im. elbette ki Anayasa kanunu vaznna bir se
bil atfedilemez, yabnz buradaki ödeneğin yuka
rıdaki yolluğa tekahü1 ett;ği apaçık görünmekte
dir. (Sağdan gürü1 tül er.) Diyor ki, (sağdan gü
rü'1 tüV".) Müsaade ederseniz okuyayım. Şimdi 
1 nci fıkrasında. (Sağdan gürültüler.) İzin verin 
ben naktai nazarımı arz ediyorum. Kabul 'edip 
etmemek YükHk Heyetinizin bileceği iş. «Türki
ye Büvük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve 
v\v!ırkları kanunba düzenlenir.» Bu hükümden 
sonra Anayasa, bir tavan koymak istemiş ve o ta
vanı t e1 Ibit etmiştir. «Ödeneğin aylık tutan 
1 nci derecedeki D ev1 et memurunun aylığım.» 
Zammı, tahsisatı değil. Sadece aylığı. «Yolluk 
ise 'O ödeneğin yarısını aşamaz.» Şimdi hüküm 
budur. Bunlarda bir artış olursa, meselâ şöyle 
o1 ur; yolluk oharak, kanun diyelim ki tahsisatın 
c/c 50 sini değil de Çl £5 i kabul etmiştir. Bir gün 
bu kamınjda bir değişiklik yapıldı, 35 den 40 a çı
kı vor. Bu artısın dahi ancak müteakip devrede 
yürürlüğe girebileceğini fvmir olan müteakip fık
ra. Ondan sonra hep-'ni birden top'byarak, «Tür-
klve Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ve 
ödeneklerine .her ne suretle olursa olsun yapıla
cak zam ve iblvelcr. ancak bu zam ve ilâveleri 
taklbeden milletvekilleri genel seçiminden sonra 
yapılır.» Şu halde buraelaki avlık ve ödenek te
riminden şu maddenin kül halinde mütalâasından 
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çıkacak mâna aylık ve yolluklardan ibaret olmak 
lâzımgelir. Bendeniz başka türlü anlıyamıyorum. 

Sonra, yüz liralara gelince, Sayın Gerger'e 
şunu arz etmek istiyorum. Naçizane bir noktai 
nazaran olarak ve şahsım adına. Bu yüz liralar 
150 lira asli maaşa geldikten sonra o asli maaşta 
bir terfi süresini doldurduğu halde, artık onun 
üzerinde başka bir kademe, başka bir sıra mev-
cudolmadığı için terfi etme imkânını kaybeden 
ve başarı göstermiş olan bir Devlet memuruna 
âdeta 150 lira asli maaşa bir yüz lira ilâvesiyle 
karşılığı olan 2 700 zait yüz idi. Buna bir yüz 
lira daha yine bir terfi müddeti geçtikten sonra 
ilâve edilmektedir. Bunun üçüncüsü Sayın Rı
fat Öztürkçine arkadaşımızın getirdiği bir ka
nun. teklifi ile bu devre içinde bir yüz lira daha 
kabul edilmiştir. Mütaakıp devrede işte bu yüz 
lira. ödenecektir. Bunda kimsenin şüphesi yok
tur. Çünkü, birinci derecede Devlet mcuıurıı-
ııiüi. bu zait yüzlere baliğ olan ita miktarına bir 
yüz lira daha ilâve edilmiştir. Bu yüz lira mü
taakıp milletvekili seçimlerinden sonra gelecek 
olan. arkadaşlarımız bu yüz lirayı, alacaklardır. 

Personel Kanunu 150 lira asli maaşın ita 
miktarını 2 700 den mümkündür ki, vereceği
miz karara göre daha yükseltecektir. Yükselt
tiği takdirde milletvekilleri seçimlerinden sonra 
gelecek arkadaşlarımız 150 lira asli maaşın tu
tarı ne ise onu alacaklar. Fakat buna sadece 
memurun, bir memurun bir makamda oturması 
veya, birtakım özel hizmet görmekte olması ve
ya bir mahrumiyete katlanmış olması yüzünden 
o özelliği, hususiyeti nazarı dikkate alarak ilâ
ve edilmiş olan tazminat ve tahsisatın bununla 
birleşik telâkki edilip 1 nci derecedeki Devlet 
memurunun maaşını Ilımlarla beraber mütalâa 
ederek, ödeneğe eklemenin imkânı olmadığı ka
nısındayım. Nitekim, Sayın Gerger'e bir şey ifa
de etmek istiyorum ve komisyon başkanı ola
rak kendisinden rica ediyorum. 150 lira asli 
maaş karşılığı kanunda gösterilmiştir ve bu ıııu-
sarrahtır. Şimdi bir öğretmen tasavvur buyu
runuz ki, 150 lira asli maaşa çıkmıştır. Ama, 
kaymakam değildir, hâkim değildir, kumandan 
değildir. Bu itibarla kaymakamlar, hâkimler, 
valiler gibi birtakım makamlarından doğan taz
minatları yoktur. 150 lira asli maaşlı bir öğret
mendir, yahut 150 lira asli maaşlı bir defterdar
dır, yahut 150 lira asli maaşlı bir tapu memu
rudur. Bu tapu memuru ne almaktadır? Ve 
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onunla bizim aldığımız miktar aynıdır. Bunun 
üzerine çıkarsak o zaman birisi hâkimdir, hâ
kini tazminatı almaktadır, birisi deniz altında 
çalışmakta, dalış zammı almaktadır, birisi ha
vada tehlikeler içinde birtakım mahrumiyetler
dedir, onların bu makamlarının, özelliğinden 
gelmekte olan birtakım tazminatları emsal tu
tarak bu maaşı onlarla kıyas edip yükseltme 
hakkımız olmamak lâzımgelir. 
hakkımız olmamak lâzımgelir. Çünkü, Sayın Ko
misyon Başkanımız burada ifade ettiler ki, bu 
150 lira asli maaşa müstahak olduktan sonra 
zait yüz liralar kıdeme bağlıdır ve fakat öbür 
tazminatlar kadroya bağlıdır. Yani 50 lira asli 
maaşlı hâkim 800 lira alır, 60 - 70 e terfi eder, 
ama kadrosu 50 ise yine 300 lira tazminat al
maya devam eder. 70 lira asli maaşın karşılığı 
olan tazminatı alamaz, çünkü, kadrosu 50 dir. 
Şu halde .Anayasanın bu sarih hükmü, millet
vekili tahsisatını tanzim etmiş olan kanunun sa
rih hükmü muvacehesinde bendeniz böyle bir 
800 liranın milletvekili maaşına eklenmesinin 
kabil olmadığı kanaatindeyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN - - Sayın Yetkin, Millet Meclisine, 
milletvekillerine taraftar değilsiniz, Senatomın-
kine taraftar mısınız? 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Bendeniz 
tahsisat kanunlarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin tamamına şâmil olduğu ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gerger. 
DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI VAS

F I GERGER (Urfa) — Muhterem arkadaşlar; _ 
ben yalnız bir noktaya cevap vermek mecburi
yetindeyim. Çünkü diğer mütalâalarımı uzun 
uzun arz ve izah etmiştim. 

Buyurdular ki, Riyaset Divanı ile Hesapları 
İnceleme Encümeni müspet mütalâa ettiklerine 
göre artık niçin bir karara lüzum gördüler? izah 
etmiştim, dedim ki «Hattâ burada Sayın Senato 
Başkanı ile görüşürken bize vereceğiniz cevapta 
bu mütalâalar ekli olarak gönderilmiş şeklinde de
ğil, bu yerine getirilmiştir.» olması lâzım. Ama 
Senato Başkanlığı aldığı mütalâaları amel ederek 
infaz etmemiştir. Bunu yerine getirmek hakkani
yet icabı, kanun icabı olduğu ve binaenaleyh icra 
ve murakabe organlarının kabul ettiği bu 800 li
ranın verilmesi lâzım geleceğine ittifakla karar 
verilmiş, denilmiştir. Sebebi budur. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Yal

nız, bir noktayı arz edeyim, müphem kalmasın. 
Başkanlık Divanının bu hususta hiçbir kararı 
yoktur. Yalnız, Sayın Gerger'in işaret buyurduk
ları veçhile, o müracaat üzerine hukukî bir mü
talâa obnak üzere dört arkadaşın ve Hesapları 
İnceleme Komisyonunun mütalâasını göndermek
le iktifa etmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kararı oyu
nuza sunacağım. Fakat, açık oy teklifi vardır, 
okutacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 
Dilekçe Karma Komisyonu raporunun açık 

oya konulmasını arz ve teklif ederim. 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Mucip Ataklı Refet Aksoyoğlu 
Tabiî Üye Uşak 

Gmanullah Çelebi Kâmil Coşkunoğlıı 
Van Ağrı 

Ferid Melen Salih Türkmen 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ankara 

Nadir Nadi Niyazi Ağırnaslı 
İzmir Tabiî Üye 

İzzet Biran t Sami Küçük 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Malatya 

Ömer Ergim Nüvit Yetkin 
Tabi Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Kadri Kaplan Muzaffer Alankuş 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi bu
radaki 13 - 14 imzadır. Yalnız imza sahiplerinin 
burada bulunması, ona baliğ olması Jazimdir. Bi
rer birer 1 esbit edeceğiz. 

Mucip Ataklı... Burada. Eefet Aksoyoğlu... 
Yok. Emannullah Çelebi... Burada. Kâmil Coş
kunoğlıı? Burada. Ferid Melen? Burada. Salih 
Türkmen? Burada. Nadir Nadi? Burada. Niyazi 
Ağırnaslı? Burada, İzzet Birand? Yok. Ömer 
Grgün? Yok. Nüvit Yetkin? Burada. Kadri 
Kaplan? Burada. Muzaffer Alankuş? Yok. 

Dokuz oldu efendim. (Zili çalın, sesleri) 
İmza sahipleri yok. Sayın Sami Küçük bura
dalar tamamdır efendim. Burada oylanmak 
suretiyle açık oya konulacak efendim. 

(İsim okunarak yapılsın sesleri) Beş arkadaş 
telebederse olur. (A. P. sıralarından 5 kişi ayağa 
kalkarak isim okunarak oylama yapılmasını tek
lif ettiler. ) 

Kabul ret suretiyle oya konulacak efendini. 
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(Ekrem Acuner'den başlanarak isim okun 

mak suretiyle oylama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın Cemalettin Bulakîn 

müracaata üzerine Dilekçe Komisyonunun ver
miş olduğu kararın oylamasının neticesini arz 
ediyorum. 

Oya 117 üye katılmış, 91 kabul, 23 ret, 3 çe-
kinser oy kullanılmıştır. Bu suretle karar Yük-
sek Heyetinizin 91 oya ile kalbul edilmiş bulun 
maktadır. 

Şimdi, dün müzakeresine başlanmış olan ve 
bitmek üzere bulunan Millî Prodüktivite Mer. 
kezi kuruluş kanunu tasarısının müzakeresine 
devam edeceğiz. 

2. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş ka
nunu tasarısının Milldt Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/321, Cumhuriyet Se
natosu 1/437) (S. Sayısı : 557) (1) 

BAŞKAN 
yapılmışta. 

Rapor üzerinde konuşmalar 

Buyurun Sayın Atalay 
SIRRI ATALAY (Kars) — Millî Prodükti

vite Merkezi kuruluşu hakkındaki kanun tasa
rısının Geçici Komisyon tarafından reddî der
piş edildi ve geçen celsede bu müzakerelerin ya
pıldığı bilinmektedir. Komisyonun Sayın Baş
kanı İzmen, (burada ret sebeplerini açıklarken 
şu hususlara değindi. Kanunun faydasına ina
nıyoruz, bir. Kanunun zarurî olduğu ve yeninde 
olduğunu da kabul ediyoruz, ki; dediler. Ve 
fakat; bir, dediler, çok kısa bir zaman kalmış
tır. İki, dediler, Bakan, yetkili bakan bulunup 
bu hususlarda, kesıin bir şekilde nerelere bağ
lanacağını ifade etmediği için mehiline rağmen 
gelmediği için, bu sebeple Millet Meclisinde ıs
lâhı lâzımgelir, gerekçesi ile, reddi. Bizim yasama 
hayatımızda ümidederiz ki bu gerekçe ile bir ta
sarının reddi bundan sonra mümkün olmaz. Çün
kü Anayasanın 92 nci maddesi sarihtir. Değiş
tirme Cumhuriyet Senatosu tarafından yapılmış
sa ancak o zaman Millet Meclisinin metni üre
rinde bir değiştirme cihetine gitmek müm
kündür. Vö fakat Cumhuriyet Senatosu Millet 
Meclisinden gelen metni reddederse Millet Mec-

(1) 557 S. S ay ıh basmayazı 9 . 3 . 1965 
tarihli 51 nci birleşim tutanağın sommdadır. 
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lisinin 92 nci madde gereğince yapacağı, bu red
di kabul veya ret şeklidir. Eğer salt çoğun
lukla, 3/2 çoğunlukla ret veya kabul eder; bu 
metni artık değiştirme cihetine ve ıslah cihetine 
gidemem. Bu sebeple Geçici Komisyon Başkanının 
burada, Millet Mec: isine gitsin de, bizim zama
nımı;; kısa, biz başımızdan atalım, Millet Meclisi
ne gitsin, Millet Meclisinde ıslah edilsin şek
lindeki bir gerekeje ile bir tasarı reddedilemez 
ve bu mümkün değildir. Komisyonun yapacağı 
şey, kanunun zaruri olduğunu, faydalı olduğu
nu kabir ediyor, ama ihtiyacı karşılıyacak nite
liği taşımadığını ifade ediyorlar, işte komisyonla
rın yapacağı bu. Komisyon çalışacak, ısâh ede
cek, umumi heyet huzuruna getirecek. Bu ıslahı 
ben yapmıyayım da Millet Meclisine gitsin, Mil
let Meclisi yapsın... Bu Cumhuriyet Senatosunun 
bir komisyonunun elbette ki vazifesi değildir. Böy~. 
b bir gerekçe mümkün değildir. Bu sebeple Ko
misyon Raporunun reddi gerekir, çünkü inandı
rıcı sebeplerle komisyon karşımıza gelmedi, Mil
let Mecisine gitsin, orada ısah edilsin, çünkü 
zamanımız dardı:1, denmektedir. Bu görüş hu
kukî ve mantıki değildir. Komisyonun kıymetli 
Başkanından rica ediyorum, bu görüşlerinde 
ısrar etmesinler. Maddelere geçilmesi hususunu 
kabul etsinler, maddelere geçilsin, maddeler gö
rüşülsün. Cumhuriyet Senatosu yarın da top
lanacaktır. Maddeler üzerinde, görüşme sırasın
da Komisyon gerekli değişikliği yapar, arkadaş
lar tekliibrini yaparlar ama «ıslahını Millet Mec-
l r i yapsın» gerekçesi ile reddi mümkün değil
dir . 

Kaldı ki, şu husus vardır. Plânlama yani, 
kalkınma plânı hükümlerine göre ücretlerin pro
düktivite esaslarına göre ayarlanacak der. Ücret 
artışı ancak buna istinadedecektir. Ve ücret ar
tışında ihtilâf olduğu takdirde bu ihtilâflar bu 
.merkezde tanzim edilmiş olacak, hakemlik vazi
fesi görecektir. Zaten şimdi bakanlıklararası bir 
•merkez mevcuttur. Buna şimdi hukukî ve ierai 
bir şekil verilmek istenmektedir. Bütün bunla
rın karşısında Komisyonun ısrarını ben haklı ve 
yerinde görmemekteyim. 

ıBAŞKAN •*—• Buyurun Sayın îzmen. 
GEÇÎCÎ KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

MEHMET ÎZMEN (Giresun) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Atalay 
arkadaşımızın geçen seferki konuşmamdan do
layı vaki beyanlarını bâzı noktalarda benim be-
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yan etmediğim şeklinde ifade buyurdular. Ben 
konuşmam sırasında biz bunu baştan atalım da 
Millet Meclisi ne yaparsa yapsın, diye bir eda 
11 o konuştuğumu hatırlamıyorum. 

Meselenin esasına gelince: Yüksek Heyetinizi 
tenvir bakımından tekrar olacak ama, izninizi 
rica ederek, meseleye tekrar temas etmek istiyo
rum. Adınıza teşkil buyurduğunuz Geçici Ko
misyon Millî Prodüktivite merkezinin ihdası 
hakkında Meclisten çıkıp Senatoya intikal eden 
kanun tasarısını ehemmiyetine uygun ihatada 
tetkik etmiştir. İfade ettim ki, bugün kalkın
makta olan Tüıkiyo'nin bir millî prodüktivite 
merkezine ihtiyacı vardır. Bunun da bir kanun
la tanzimi gerekir. Ancak bu yapılan iyidir, bu
nun kusurları vardır. Mecliste ikmali mânasında 
alınması yerinde değildir, kanaatimce... Yine bu
yurdular ki, ısrar etmesinler, biz bunları bura
da düzeltelim. Bir ısrar diye bizim bir şeyimiz 
yok. Yaptığımız tetkik ve araştırmalar sonucu 
biz neticeleri Umumi Heyete arz etkit, bunu 
Muhterem Heyet takdir edecektir, onun için ıs
rar diye bir şey olamaz, bahis mevzuu değil za
ten. 

Vaziyet şudur: Bugün Türkiye'de mevcut 
kanun tasarısı ile bir Millî Prodüktivite Merkezi 
ihdası derpiş edilmiş hususi hukuk hükümleri
ne tabi bir müessese kuruluyor ve bir kısım mü
esseselerin bir kısım teşekküllerin göndereceği 
temsilcilerden müteşekkil bir umumi heyeti var
dır. Bu umumi heyet, bir idare heyetini seçiyor. 
Denetçisi var, danışma kurulu var, yani mahiyet 
itibariyle, hususi kanun hükümlerine tabi artır
ma eksiltme Kanunundan muaftır. Muhasebei 
umumiye Kanunundan muaftır ve saire, böyle 
bir teşekkül. Böyle bir teşekkülün Muhterem Se
natoya lüzumu ve ademilüzumunu da ifade et
mek için bunu enine boyuna tetkik ettik. Nasıl 
•tetkik ettik? Kanunu Hükümet adına tetkik 
eden Vekâletin elemanlarını çağırdık izahat iste
dik, Plânlamadan izahat istedik. Plânlama Dai
resi temsilcisinin izahatı sırasında Plânlama için
de do, prodüktivitenin tetkik ve tesbiti, bizatihi 
plânın içinde de mevcuttur ve bizler de bu tes
biti bir vazife olarak yapmaktayız dediler. Vak
tiyle bu mesele üzerinde çalışmalar yapılırken 
Plânlama Teşkilâtına bağlanması mevzuunda fi
kirler, mütalâalar beyan edildi. Bunun üzerine 
bir de bunun ilmî yönden tetkikinde fayda var
dır mülâhazasiyle, Orta - Doğu Teknik Üniver-
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sitesinden ricada bulunarak salahiyetli bir zat 
geldi, ondan izahat aldık. Odalar Birliğinden 
temsilci çağırdık, izahat aldık. Bugün bilfiil ba
kanlıklar arasında Prod'ktivite Komitesi adını ta
şıyan ve fakat faaliyetlerini besliyecek bir mem
badan mahrum, daha doğrusu malî bir memba 
kalmamış olması dolayısiyle gayrifaal halde bu
lunan bu teşekkülün başındaki zattan çağırdık 
izahat aldık, şimdiye kadar ne oldu, millî pro
düktivite çalışmalarında ne gibi bir müspet ne
tice aldınız. Ne gibi tavsiyelerde bulundunuz, 
ayrıca ne gibi prensipler desteklediklerini sor
duk. Bütün bunları dinledikten sonra Komisyo
nunuz meseleyi tetkik etti, gerek Hükümet ca
nibinden alman izahat gerek üniversiteden alı
nan izahat gerek bugün fiilen mevcudolaın mü
essesenin başında bulunan zatın verdiği izahat
tan sonra Komisyon şu neticeye vardı. Bu mü-
esese bugün gayrifaal bir haldedir. Yaptığı ça
lışmalar hakkında kanaat verici bilgiler alınama
mıştır. Hususi bir müessese halinde bul ummasın
da şu şu şu mahzurlar vardır. Hususi varidat 
kaynaklar olacak ve saire, filân... Ayrıca plânlı 
bir devreye girmiş bulunduğumuz için bütün 
Devlet faaliyetleri plânlıyan, Devlet Plânlama 
Dairesinin vazifesinin icabı bir plânının prodük-
tiv olup olmaması noktasından geniş ölçüde bir 
tetkike tabi tutuyor. İstanbul'da serbest sektör 
temsilcilerinin kurduğu böyle bir araştırma ya
pan bir müessesenin olduğundan bahis edildi. 
Odalar Birliği, bâzı yerlerde deneme halinde 
bâzı yerlerde fiilî çalışma halinde tetkikler yap
maktadır. Binaenaleyh, görünüş itibariyle ve 
esasen bu işle ilgili daireler, teşekküller var
dır. Binaenaleyh böyle teşekküller bu iş üze
rinde çalıştığı takdirde aynı mevzuda ikili, üç
lü çalışmalar yapılacaktır. Bu itibarla, bu şek
liyle bizi tatmin etmiyor neticesine vardılar. 
Hükümet adına Sayın Sanayi Bakanının izahat 
vermesine karar verdik. Davet ettik, raporu
muzda da belirtiğimiz gibi bu mümkün olmadı 
ve gelip izahat vermediler. Bunun karşısında 
bizim Muhterem Heyete yapacağımız şey, mâ
ruzâtımızın esası şudur : Bir Millî Prodükti
vite Merkezi ihdasına, tekrar ediyorum, mües
sese olarak lüzum vardır. Bunun bir kanunla 
tedvini de lâzımdır. Ancak, önümüze getiri
len, bize havale buyrulmuş olan kanun bu arz 
ettiğim sebepler dolayısiyle gayeyi temin etme
mektedir. Bakandan izahat istedik, izahat ve
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rilmedi; binaenaleyh bu durum karşısında ret 
kararı verdik, reddin esbabı mucibesi budur. 
Millet Meclisine iade edilir, orada nasıl bir 
tetkike tabi tutulacağını usul tâyin etmiştir. 
oöz arasında bahsettim, biz bu tetkiki yaptığı-
ıız sırada komisyondaki görüşmeler Hükümete 

intikal etmiş, işittiğimize göre Hükümet için
de de, efendim bunun böyle hususi bir müesse
se halinde tedvini doğru değildir, Sanayi Ba
kanlığına bağlı bir umum müdürlük veya bir 
daire olarak tedviri muafıktır, diye Hükümet 
içinde bir görüşme açılmış bu müzakereler ne
ticesinde bir tadil ile komisyona gelmek üzerey-
miş, ama bu da mümkün olmadı. Demek ki 
Hükümetten de bu aldığımız malûmat yanlış de
ğil ki, Sanayi Bakanlığının bir temsicisi ko
alisyonda bize bu izahatı vermiştir. Demek ki, 
Hükümet de sevk ettiği tasarının bu ihale ile 
maksadı temin eden ve komisyonda belirtilen 
mahzurlara cevap verir durumda olmadığı ka
naatinde, bulunduğu halde Hükümet istifa et
miş ve durum bu hale gelmiş bulunuyor. Biz 
de durumu olduğu gibi Yüksek Heyete arz edi
yoruz, binaenaleyh bizim ısrarımız bahis mev
zuu değildir. Takrir Yüksek Heyetinizindir. 

STRRI AT ALAY (Kars) — Efendim, Hükü
metin bu husustaki görüşü nedir? Lütfen izah 
ederler mi? 

BAŞKAN — Sayın Teoman burada... İzahat 
verebilir misiniz efendim? Buyurunuz. 

HÜKÜMET ADINA SANAYİ DAİRESİ 
BAŞKANI SABAHATTİN TEOMAN — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Sanayi Bakanlığı adı
na bu yüksek kürsüye beni davet etmiş olduğu
nuzdan dolayı teşekkürlerimi arz ederim. Ba
kanlığımız az önce Geçici Komisyon Başkanı Sa
yın İzmen'in mütalâasına aynen iltihak etmek
tedir. Böylece arz ederim efendim. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Nedir, yani 
geri mi alıyorlar? 

BAŞKAN — Yani, İzmen'in mütalâasından 
şu çıkmaktadır. Bir yeni Hükümet teşkil edil
miştir, bu mesele son derece mühimdir ve plân
la ilgilidir. Yeniden tetkiki icabeder bununda 
müddeti yarın bitiyor bu müddet zarfında bunu 
çıkarmaya imkân da yoktur. Reylerinizle red
dedilirse yeniden tetkikine imkân verilmiş olur, 
diyor. 

— 477 — 



Ö. Senatosu B : 52 
SIRRI ATA LA V (Kars) — Efendim Ana

yasanın 92 nci maddesi sarihtir. Ret halinde 
Millet Meclisinde yeniden maddeler görüşiile-
mez, bu ret veya kabul edilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyiirek. 
FBTHÎ TEVETOÖLU (Samsun) — Hükü

met tasarıyı geri alsın. 
GEçicl KOMISYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 

AKYÜREK (istanbul) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, kanun tasarısında bu müesse
se kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bu
na. mukabil bütün işlerinden özel hukuk hüküm
lerine tabi olmak üzere teklif edilmektedir. Bu 
ve gelir ve vergilerle ilgili bütün işlerin Muhase-
bei Umumiyeye, Aktarma, Eksiltme ve ihale Ka
nunlarına ve Sayıştaym vize ve denetimine lü
zum bırakmamakta... 

Şimdi biz esas üzerinde durduğumuz, komis
yon olarak bu iki husustur. Bu vaziyet muvace
hesinde biz yalnız doğrudan doğruya kanunun 
reddi değil, bütün maddelerinin derinliklerine 
lıülûl ettikten sonra arkadaşlarla işi konsantre 
edip ve kristalize bir şekilde rapor yazarak red
di cihetine gittik. Esasında bu kanuna göre, 
özel sektör müdür, yoksa Devlet sektörü müdür? 
Belli değil. • Sayın Sırrı Atalay arkadaşım, ve
kilin mütalâası alınmadı buyurdular. Vekili biz 
çağırdık, mütalâası alındı, kendileri bizim haklı 
olan taraflarımızı tebarüz ettirdiler. Şimdi, biz
den bunun tekrar Vekiller Heyetinde görüşülme
si için bir ay müddet t al ebettiler. Bu iş içinde 
verilen bu müddet zarfında kabinenin çekilmesi 
dolayısiyle, teşrif etmediler ve biz de zaten muğ
lâk gördüğümüz sebepler tahtında bu teklifin 
reddi cihetine gittik. Bu itibarla reylerinizi ko
misyonun kabul ettiği şekilde kullanmanızı rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, M. P. 

merkezinin kurulması hususunda bir görüş ayrı
lığımız yok. Komisyonun Sayın Başkam ve Söz-
çüsüyle birleşiyoruz. Yalnız mesele, bunun ne 
şekilde halledileceği, Anayasa ve içtüzük muva
cehesindeki durumudur. Komisyon der ki, biz 
tetkik için geniş vakit bulamadık veya tetkik et
tik, fakat ıslaha muhtaç, hususlar gördük. Şayet 
ıslaha muhtaç hususlar gördüyseler, komisyonun 
vazifesi bunu reddetmek değildir. Değiştirirler. 
Hattâ bütün maddeleri baştan başa değiştirmek 
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komisyonun yetkisidir. Komisyon kendisine gelen 
bir metne ek maddeler koyabilir, geçici madde
ler koyabilir, değiştirebilir, yeni bir hüviyet ve-
vebilir. Var mı bir manii hâl? Yok... Ama, bir-
şeyi komisyon yapamaz; değiştirmesi lâzımgeldi-
ği zaman bu değiştirmeyi yapmıyor, reddediyo
rum, diyor, bunu yapamaz komisyon... Değiştir
meyi yapabilir. Arkadaşlarımız diyorlar ki nere
ye bağlı olacaktır? Başbakanlığa mı, Sanayi Ba
kanlığına mı? Verilecek hüviyet kamu niteliğin-
demi olacaktır, İktisadi Devlet Teşekkülleri şek
linde mi olacaktır bunun esasına girmiyor. Bu hu
suslarda bir değiştirme cihetine gidersiniz, bu
rada bunun tartışmasını yaparız, ama, bu tartış
ma imkânlarını vermeden komisyon E... vakit 
de yok ben derinliğine de giremiyorum, işte 
komisyon bunu ifade ederek reddedemez. Ya-
pacağı şey, işin esasına girer, ıslaha muhtaç, 
bir değiştirme lazımsa, bütün bunları yapabi
lir. Gelen tasarı 15 madde ise 10 maddeye 
indirebilir. Yani bir hüviyet verebilir, de
ğiştirebilir. Sayın iz m en geçen gün aynen ifade 
buyurdular, Millet Meclisine gitsin Millet Mecli
si bunu ıslah etsin. Yani bu tâbir aşağı - yukarı 
bizim başımızdan gitsin de, ne yaparlarsa yap
sınlar demektir. Yasama organının bir komisyo
nun vazifesi bu mudur? Ben bu İslâhatı yapmıya-
yım ve reddedeyim. O halde ikinci Meclis olarak, 
vazifesi nedir? Esprisi ve vazifesi, felsefesi değiş
tirebilmektir. Ancak mutlak surette reddi gere
kiyorsa yahut lüzumuna inanmıyorsa ve böyle 
bir müessesenin kuruluşuna asla cevaz görmüyor
sa ancak o zaman reddeder. Sayın Akyürek dedi
ler ki, komisyona Sanayi Bakanını çağırdık, fi
kirlerini ifâde ettiler. Ama raporunuzda fikirle
rini ifâde ettiğine dair hiçbir kayıt yoktur. Oku
yorum Sayın Akyürek komisyonun raporunu. 

«Bütün bu hususlar hakkında Hükümet sevi
yesinde bilgi almak üzere Sanayi Bakanı komis
yonumuza davet edilmiştir...» (Tamam) «Lüzum
lu hazırlıkları yapmak maksadiyle talebi üzerine 
bakana verilmiş olan müddet safhasında Hükü
metin istifa etmesi sebebiyle Sanayi Bakanın
dan izahat alınması kabil olamamıştır.» izahat 
alınamamıştır, ifadeniz bu. Biz komisyonda olup 
geçenleri bilmiyoruz. Bizim için riayete mecbur 
olan husus sizin raporunuz. Raporunuz, Sanayi 
Bakanının izahatını dinlemek kabil olmamıştır, 
şeklindedir. Raporun 7 nci sayfanın son cümle
si o şekildedir. Demek ki, Hükümet seviyesinde 
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bir izahata ihtiyacı komisyon hissetmiş ve bu iza
hat da alınamamış ve tatmin edilememiş. Bu iti
barla, komisyondan ricam ve heyeti umumiyeden 
ricam, Cumhuriyet Senatosunun ikinci bir Mec
lis olarak kendisinden beklenen vazife, meseleyi 
Millet Meclisine havale etmek değildir. Mesele 
hakkında kendisinin kesin bir görüşe sahibolma-
sı lâzımdır. Bu görüş de sadece şu usulü mua
meleden dolayı ret değil, meselenin esasına girip, 
esasında bir çözüm noktası bulmalıdır. Komisyon 
işin kolayını bulmuştur, özür diliyerek söyliye-
liyeceğim reddedeyim de gitsin. Bu olmaz. Bu 
Cumhuriyet Senatosu komisyonundan beklenmez. 
Bu sebeple ben Cumhuriyet Senatosundan bu ge
rekçe ile, bu şekilde bu kanun tasarısının reddola-
rak gitmesine gönlümü razı görmüyorum.. Umu
mi Heyetinizin, kıymetli arkadaşlarımızın da bu 
şekilde bir tasvip yolunda bulunacaklarını ümit 
etmiyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın < Jiray. 
RASÎM GÎRAY (Elâzığ) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlar; geçen oturumda ve 
bu oturumda yapılan konuşmalarda hassaten 
bugün komisyona ders vermek mahiyetinde ola
rak ileri sürülen mütalâalara arzı cevap için 
huzurunuzu işgal ediyorum. Komisyonun ver
diği ret kararı belki aradan geçen iki gün zarfın
da okunmuş. Fakat geçenki toplantıda okunma
dığı anlaşılıyor konuşmalardan. Redde mesnet 
olan sebepler tadadi şekilde ifade edilmiş olması
na rağmen okunmamış gibi davranılmak suretiy-. 
le ret keyfiyetinin usulsüz, esassız olduğu veya 
bir yükü üzerinden atmak gayesini taşıdığı, bi
naenaleyh Komisyonun meseleyi lâyıkiyle tetkik 
etmek veya etme kudretinde bulunamadığı gibi 
hususlar yer alıyor. Acemin dediği bir kıta ha
tırlıyorum: «Ankesi nedanet ve nedaneti neda-
net.» -Alt tarafına lüzum yok. Bir kimse ki, bil
miyor. Bir şey değil. Fakat bilmediğini bilme
mek her halde bir nakise teşkil etse gerek. Ko
misyon bu mevzuu tetkik etmek derinliğine gir
mek ihtiyaciyle, daha evvel arkadaşım tarafın
dan da ifade edildiği gibi, Plânlama Dairesinin 
salahiyetli bir zatı, kanun teklifçisi Sanayi Ba
kanlığı mümessilini, Odalar Birliğinden bir zatı, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinden yine bir 
salahiyetli bir zatı dinlemiş, kanunun teklif edi
len şekliyle, varılmak istenen netice arasındaki, 
hiç de uygun olmıyan durumu karşısında neti-
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cede en salahiyetli makam olan Bakanı dinlemek 
ihtiyacını duymuş. Bakan gelmiş, vaziyet ken
disine teşrih edilince ben durumu tekrar Bakan
lar Kuruluna götürmek istiyorum, bana müddet 
verin, demiştir. Komisyonun bu işi tehir sebebi 
bu mevzuun içine girememek kudretsizliğinden 
değil, sadece Hükümetin isteğinden doğduğunu 
burada tebarüz ettirmek isterim. 10 gün mühlet 
istenmiş. 10 gün sonra gelinmiş mühletin tekrar 
verilmesi istenmiştir. Onu takibeden günde de 
17 gün geçtikten sonra biz âdeta komisyonda ça
lışmaz durumunda beklemişiz. Bakan izahat ver
mek imkânını bulamamış. Ondan sonra Hükümet 
istifa etmiş. Komisyonun kabahatinin nereden 
geldiğini lütfen izah etmek imkânına sahip ise
ler memnun olacağız. 

Bu mukaddemeden sonra bu bahsettiğim, işi 
bilmek veya bilmemek mevzuunda da bir, iki ke
lime ile durmak isterim. Millî Prodüktivite Mer
kezi kuruluş kanunu, Prodüktiv istihsali artır
mak, istihsal etme, Protdüktivite merkezi kura
cağız. Verimi artıracağız, her sahada verim dü
şününüz ; en büyük sanayi müesseselerinden en 
küçük atelyeye kadar emek harcanır, enerji 
harcanır, para harcanır. Buna mukabil bir neti
ce alınır. Alman netice ister para olsun, ister 
mal olsun, ister enerji alınsın. Neticenin sari' 
edilen emek paraya ııisbeti verimdir. Verimi 
artıracağız. Çok kullanıyoruz bu kelimeyi. Muh
terem arkadaşlarım, kalkınma hızı yüzde yedi 
olacak. Mânası? Topyekûn harcadığımız emek 
le alacağımız neticenin nisbeti yüzde yedi ola
caktır. Bu neticeyi bize veren Yüksek Plânla
ma Diremiz. İşte prodüktivitenin esası bu yüzde 
yedi kalkınma hızı ile aynı. Kim yapmıştır, bu
nun plânını?.. Yüksek Plânlama Kurlu. Der ki, 
ben zaten Türkiye'nin sanayi, iktisadi, zirai sa
hada kalkınma hızını tesis eden, temin eden. 
tesbit eden bir daireyim. O halde ben varken 
millî prodüktivite merkezine ne lüzum var. O 
bu merkez memlekette tüzel kişiliği haiz bir 
danışman müessese olacak. Yani kendisi fiilen 
her hangi bir fabrikaya her hangi bir müesse
seye müdahale edecek değil, o fabrika veya o 
müessese kendisine başvurduğu takdirde, veri
minin artırılması için, şöyle hareket edin, diye 
tavsiyede bulunacak bir müessese. Yüksek Plân
lama Kurulu bu noktai nazarda. Teknik Üniver
site bu noktai nazarda. Hükümet çağırılıyor, 
izah versin diye, bakan gelir der ki, ben duru-
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mu tekrar Bakanlar Kuruluna götüreceğim, izin 
verin, Sanayi Bakanlığına bağlı bir müessese 
haline getireceğim, der. Komisyon da bu yüz
den derinliğine gitmek ve hattâ bütün madde
leri de değiştirme imkânına sahibolamaz, Hü
kümet değiştirir. Esasında, Hükümet dışında al
dığımız beyanlarla kanunun bu şekilde çıkma
sının memleket için .faydalı olmadığı merkezin
de olduğu içindir ki, kanun komisyonumuzda 
reddedil mistir. Reddedil mediği takdirde Millet 
Meclisinden çıktığı gibi Hükümetin de müesse
selerin de üzerinde ittifak ettikleri birçok ku
sur ve noksanlarla malûl olduğu şekilde yürür
lüğe girecektir. Reddedersek Millet Meclisine 
gidep, Hükümet bu kanunu orada geri almak 
hakkına, imkânına sahip. Aksi takdirde müd
deti dolmuş bir kanunun yürürlüğe girmesini 
temin etmek gibi bir duruma düşmemek lâzım-
geldiğini arz etmek isterim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hükümet geri 

alabilir mi? 
BAŞKAN — Hükümet burada geri alamaz 

ki. Öbür tarafta alabilir veya alamaz onu bil
mem. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İZMEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlarım, 
tekrar huzurunuzu işgal ettiğim için özür dile
rim. Sırrı Atalay arkadaşımız konuşmalarında 
Komisyonumuzu muhterem Senatoya lâyık şe
kilde çalışmamakla, vazifesini iyi takdir etme
mekle 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yok, estağfu
rullah. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İZMEN (Devamla) — Belki bu kadar değil 
ama, dinliyenler bu intibaı hâsıl etmişlerdir, it
ham etmişlerdir. Biz, evvelâ Komisyon Başkam 
olarak ve komisyonu teşkil eden arkadaşlarım 
adına bu hususu sureti katiyede reddederim. 
Komisyonumuz o kadar ehemmiyetle hâdiseyi 
tetkik etmiştir ki, izahat verdik, raporumuzda 
sarahat var. Yani bizim Senatonun adına bu 
şekilde Hükümetin tereddüt içinde bulunduğu, 
plânlamanın aksi mütalâada bulunduğu, şu da i 
renin, bu dairenin şöyle böyle söylediği bir işi, 
evet efendim, tamam demek suretiyle daha iyi 
vazife yapamazdı, zannederim. 
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İkincisi, buyuruyorlar ki, biz bunu başımız

dan atıyoruz. Başımızdan atıyoruz, demek, va
zifeden istinkâf ediyoruz, demektir. Böyle bir 
şeyi ne biz yaparız, ne de sizin adınıza kurulan 
komisyonun aklından böyle bir şey geçer. Ben
deniz Sayın Sırrı Atalay gibi arkadaşımızın bu 
şekilde bir sözü kendi içinden bir heyete söyle
mesini ben doğrusu ağır bir itham olarak kabul 
ediyorum. 

Ayrıca komisyonumuzun raporu ortadadır. 
Bütün hususları tetkik etmiş, arz etmişiz. Diyo
ruz ki, bu husus temin edilmedikçe, bu husus 
hakkında tatmin edilmedikçe muhterem Senato
dan böyle bir kanunun çıkması ve böyle bir ka
nunla böyle bir müessesenin tedvini doğru de
ğildir, diyoruz. Senato bizim bu raporumuzu ka
bul ederse, bu görüşümüze iştirak ederse, bu 
kanunun ıslahına karar verdik, diyerek kanun 
Meclise havale edilir. Meclis kanunu tetkik et
tiği sırada Hükümetin, esasen biraz evvel arz 
ettiğim gibi, lüzum gördüğü hususlar hakkında 
değişiklik teklifi ve bu hususta ikmal yapmak 
kanlına başka bir şekil vermek hakkı olsa ge
rektir. Bu hali ile çıkmasını doğru görmedik. 
Bunu raporumuzda Senatoya arz ettik. Senato 
bu raporumuza iştirak ettiği takdirde bu husus
larda vazifemizi noksansız, hakkı ile yapmış 
oluyoruz. Bu, bize verdiği vazifeyi ihmal şöyle 
şöyle dursun, çok ileri bir dikkatle, Senatonun 
hikmeti ihdasına uygun bir şekilde tetkik etti
ğimizi gösterir. Bu hali ile mütalâalarını redde
deriz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler, daha huzurla reylerinizi 
kullanabilmeniz için bâzı hususları açıklamama 
müsaade buyurmanızı rica ederim. 

Türkiye'nin prodüktivitesini kontrol amacı 
elbette ki, memleket için son derecede lüzumlu 
bir gayedir. Esasen bu komisyonun raporunda 
da belirtilmiştir. Ancak, bu tasarının ortaya 
koyduğu prodüktivite merkezi Türkiye'nin 
prodüktivitesini kontrol fonksiyonundan uzak 
bir teşekkül bünyesini arz etmektedir. Ve 
belki de Türkiye'nin prodüktivitesini düşü
recektir. Çünkü, çok geniş bir bütçe hamulesi 
getirmektedir. Sanayi Bakanlığı burada zahi
ren alâkalı gözükmekte ise de prodüktivite ta
sarısını inceliyecek olursak Türkiye'nin zirai 
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prodüktivitesi vardır, sanayide prodüktivite 
vardır, Maarif sektöründe prodüktivite vardır, 
her sahada prodüktivite vardır. Ve o kadar 
global bir mefhumdur ki, prodüktivite, bunu 
sadece Sanayi Bakanlığının bünyesinde getirip 
mıhlamaya imkân yok. Bu öyle bir teşekkül ki, 
âdeta bir hayır cemiyeti halinde bünyeleştiril-
mek istenmiş. Yüz küsur kişiden müteşekkil bir 
genel kurulu var. Bu genel kurul kendi arasın
dan bir idare heyeti seçmekte. Bu idare heyeti 
fonksiyonunu yapacak. Ama nasıl yapacak, ne 
şekilde yapacak?. Hangi yetkiyi ha iz i Bunun 
için Plânlama Teşkilâtı çağırdık. Plânlama Teş
kilâtı, benim zaten hikmeti vücudum budur, 
dedi. Her bakanlıkta, her sektörde bir prodük
tivite kontrolü tâyin edilmektedir. Bütün mo
dern memleketlerde bu vardır. Bu bizim için de 
zaruridir. Ama bu şekilde bunu tahakkuk ettir
mek imkânsız görülmüştür. Onun içindir ki, 
prodüktiviteyi kontrol, memleketin her istihsal 
sahasında ne dereceye kadar istihsal ve zarar -
kâr hanelerinin ne dereceye kadar işlediğini el
bette kontrol mutlaka şarttır. Fakat bu bünyesi 
ile bu organizasyon bunu tahakkuk ettiremiye-
cektir. Biz bunu üniversite hocalarını, bütün 
yetkili uzmanları, ticaret odası mümessillerini 
çağırmak suretiyle günlerce devamlı münakaşa
lardan sonra bu neticeye varmış bulunuyoruz. 

Maksat, istihsal kapasitesini kontrol etmek ise, 
bu organla bu iş olmıyacaktır, binaenaleyh baş
ka türlü bir organizasyonla bunu yapmak lâ
zımdır. Prosedür neyi icabettiriyorsa, Hüküme
tin geri alması bu kanunu önlememek için ka
bilse o yolda hareket edilsin. Yoksa arkadaşla
rımızın son derece derinlemesine incelediğimize 
emin olmalarım rica ederim. 

BAŞKAN — iki tane kifayet takriri vardır, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye-

sini arz ve teklif ederim. 
Elâzığ 

Rasim Giray 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Durum kâfi derecede aydınlanmıştır. Kifa
yetin oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Rasim Hancıoğlu 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
yerimden kısaca arz edeyim. Şimdiye kadar ko
misyona iştirak eden dört sayın üye konuşmuş
tur. Komisyona dâhil olan bu arkadaşların dı
şında sadece ben konuşmuşumdur. Bütün konu
şan arkadaşların komisyona dâhil olan arkadaş
lar olduğu için müsaade ederseniz fikrim yanlış 
anlaşılmıştır, izah edeyim. Bu izahı yapmak için 
arkadaşlarım kifayet takririni kabul etmesinler. 
Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyona âza olabilirler, 
aleyhte konuşamazlar. Binaenaleyh içtüzük hü
kümlerine göre komisyona âza olabilirler, imza
sı bulunan aleyhte konuşamaz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bu bakımdan 
komisyonda âza oldukları için tek taraflı konuş 
muşlardır, müsaade edin izah edeyim. 

BAŞKAN — Kifayet takririni oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Atalay'm takriri vardır, raporun red
di mahiyetindedir. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyon raporunun reddini maddelere ge

çilmesini ve görüşülmesini saygı ile arz ve teklif 
ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Sayın Atalay komisyon raporu
nun reddini teklif etmektedirler. Teklifi kabul 
edenler lütfen işaret etsinler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Raporu oyunuza sunuyorum, dün 'okunmuş
tu, kabul edenler.... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Açık oyunuza arz edilecektir. 

Vakit geçtiği için yarm saat 15,00 te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.35 
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Afyon Milletvekili Halûk Nur Bâki'nin Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 . 3 . 1965 

tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1936 sayılı Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi hakkındaki Karma Dilekçe Komisyonu raporuna verilen oyların sonucu 

(Rapor kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip A%ar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BÎTLIS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : g t 
Reddedenler : 23 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 65 

Açık üyelikler : 2 
[Kabul edenler] 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DIYARBAKD3 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasira Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
O. Edip Somunoğru 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

Gavsi Uç a gök 

GİRESUN 
Mefhmet tzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Gavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Hilmi Onat 
Nevzat özerde mü 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlıı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 

Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOF 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

— 4 8 3 -
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Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 

Mehmet AM Demir 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

JReddedenler] 
AĞRI 

Salih Türkmen 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

KARS 
Mehmet Hazer 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

TOKAT 
Zihni Betil 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âdil Ünlü 

VAN 
Ferid Melen 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

[ÇekinserUr] 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

[Oya katılmıyanlar] 

ÎZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
(i.ü.) 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Sakıp önal 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancı oğlu 

AMASYA 
Macit Zcren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 

Nizameıttin özgül 
HATAY 

Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 

IZMIR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman (I.) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

Ahmet Onar 
KÜTAHYA 

î. Etem Erdinç 
MALATYA 

Mehmet Zeki Tulunay 
MUĞLA 

Muallâ Akarca (I.) 
NEVŞEHİR 

İbrahim Şevki Atasağun 
(1.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Rifat öçten 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ (İ.) 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
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^adi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 

Sahir Kurutluoğlıı (1. 

Ragıp üner 

/Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Necati özdeniz 

N. Zerin Tüzün 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

52 NCt BİRLEŞİM 

11 . 3 . 1965 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KUEULA SUNUŞLARI 

1. —• Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 
2. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se

çimi. 
£ - ÎKÎNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN tŞLER 
1. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 'ka

nunu tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/321, C. Senatosu 1/437) 
(S. Sayısı 557) [Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1965 | 
(Ret (Bitiş tarihi : 16 . 3 . 1965) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
XI. —• Devlet Personeli Sendikaları kanu

nu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. İM'eclisi 1/546; C. Senatosu 1/434) 
(S.Sayısı : 561) [Dğıtma tarihi : 3 . 3 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 16 . 3 . 1965) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet .Senatosu Maraş Üyesi Ce-
tıap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1965] 
(Ret) 

2. — Cumhuriyet. Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, İçtüzüğün 17 nci mad

desinin değiştirilmesi hakkında İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/153) (S. Sayısı : 560) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1965] (Ret) 

3. — Afyon Milletvekili Halûk Nur Bâki'-
nin, Dile'kçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 3 . 3 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1936 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesinle dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu (4/70) 
(S. Sayısı : 562) [Dağıtma tarihi : 9 . 3 . 1965] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Amerika Birleşik Devletleri, Büyük 
Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ara
sında akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetince imzalanan «Atmosferde, fezada vo 
su altında nükleer silâh denemelerinin yasaklan
ması hakkında Andlaşma» nm onaylanmasının 
uygun •bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul 'edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Savunma ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/604; C. Senatosu 1/479) (S. Sayısı • 
550) [Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1965] (Birinci gö
rüşme : 25 . 2 . 1965 - B. : 46) (Bitiş tarihi : 
21 . 4 . 1965) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Ada
let Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının 
kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 .nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/771; C. Se-



natosu 2/152) (S. Sayısı : 554) [Dağıtma tari
hi : 25 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 30 . 3 . 1965) 

X 2. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyonu
nun gıda ve tarım teşkilâtı (FAO) bünyesi içine 
almasına dair sözleşmeye Türkiye Cumhuriye
tinin katılmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Tarım komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/418; C. Senatosu 1/481) (S. Sa
yısı : 555) [Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

X3. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdo-
lunan «Avrupa ve Akdeniz nebat koruma teşki
lâtı kurulmasına mütaallik sözleşme» ile üç eki

ne katılmamız için Hükümete yetki verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Tarım komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/184, C. Senatosu 
1/484) (S. Sayısı : 556) [Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 .1965) 

X 4.—Bâzı iki taraflı Ticaret Anlaşmalarında 
veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer alan Ah
dî tarifelerin yürürlükten kaldırılması hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Malî ve İktisadi İşler Ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/174; C. Sena
tosu 1/476) (S. Sayısı : 558) [Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 
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Afyon Milletvekili Halûk Nur Bâki'nin, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 3 . 3 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1936 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 

Karma Komisyonu raporu Cumhuriyet Senatosu (4 /70) 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

. 25 . 2 . 1965 tarih ve 1936 sayılı Grene! Kurul Kararının etraflıca incelemeye tabi tutulmadığı 
kanısındayım. Bu gerekçeyle itirazımın görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederim 

4 . 3 . 1965 
Afyon Milletvekili 

/ / . Nur Baki 

(1936 sayılı Karar) 

1284/1325 - 18 . 1 . 1965 (Dilekçi : Eski Samsun Senatörü Cemaleüin 
«•mı» * T T^mm+^r T»TTT A ^ Bulak tarafından 18 . :î . 1965 tarihinde terilen 
CEHALETTİN BULAK -,>,-,, ±~ ı f 7 ~ t T -J 

dilekçede senatör bulunduğu zamana ait aylık, ode-
Eski Samsun Senatörü nek ve yollukların noksan tahakkukundan mide-
Kavaklıdere Bestekâr sokak No. 78/3 vellit farkların tediyesini istemekte ve Anayasa

nın 62 nci madden hükmün? tevfikan muamele 
ANKARA ifasını talehetmektedir.) 

tstek hakkında mütalâaları bildirmek üzere dilekçe, O. Senatosu Başkanlığına gönderilmiş ve 
Başkanlık, C. Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu ile O. Senatosu Başkanlık Divanı ve B. 
M. Meclisi Zatişleri Müdürlüğünden aldığı mütalâanameleri komisyonumuza göndermiştir. 

Hesapları inceleme Komisyonu hukukî ve kanuni görüşlere dayanarak Anayasanın B. M. Mec
lisi üyeleri maaşlarını aylık ve ödenek olarak vasıflandırdığı ve Anayasanın 82 nci maddesi sara
hati muvacehesinde dilekçinin senatör bulunduğu müddet içinde münhasıran aylık aklığı ve öde
neklerini almadığı ve bu sebeple 800 lira ödeneğin birinci derecedeki memurlar tarafından alın
makta olması hasebiyle ödeneklerin dilekçiye ödenmesi lüzumunu karara bağlamış \e Başkanlık 
Divanınca da mesele bütün derinliği ile ele alınmış ve esas olarak birinci derecedeki memur na
zarı itibara alınarak, almakta oklukları aylık ile beraber 7244 sayılı Kanunun dışında memur, hâ
kim, Danıştay üyelerine ödenen ve muhtelif isimler alan ödenek mânasının B. M. Meclisi üyele-
lerine de şâmil bulunduğunu ve binaenalyh, bu 800 lira ödeneğin ödenmesi lâzımgeleceğini Hesap
ları îneeleme Komisyonunun göriişüne uygun olarak kararlaştırmış ve her iki organ Zatişleri Mü
dürlüğünün yalnız 3 neft 100 lira hakkındaki görüşüne uymuş ve ödenek hakkındaki mütalâayı 
tebarüz ettirdikleri kanuni ve hukuki görüşlerle bağdaşamıyacağına karar vermişlerdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçi Cemalettin Bulak'in dileği hakkında Meclis içi harcamaların icra ve 
murakabe uzuvları tarafından müspet olarak mütalâa beyan edildiğini, yani talebin kabul olun
duğuna ve bu takdirde ise muktazasımn yerine getirilmesi de hukuk kaideleri icabı olmakla 
üçüncü yüz lira hakkındaki talebin reddine ve noksan verildiği anlaşılan sekiz yüz lira ödeneği
nin verilmesine ittifakla karar verildi. 

Karar S o. Karar tarihi 

l936 25 . 2 . 1965 
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Dilekçe Karma Komisyoaıu raporu ' 

T. B- M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 5 . 3 . 1965 

Dilekçe Kar. Kom. Rapor No- 67 •* j . . . 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Ba§kaalığına 

Genel Kurulumuzun' 25 . 2 . 1965 ve 1936 sayılı kararına karşımıüddeti »ar£i:nda; itiraz ©den 
Afyon 'Miılîlettveikili HaJıik Nur Bâfci'nin itirazı incelendi : 

Mumaileyh bu kararımızın etraflıca incelemeye tabi tutulmadığı ıkanmiyle itirazınım ele alım-
masımı dilemiştir. 

19o6 sayılı kararımız yeniden .gözden geçirilerek üzerinde lâzımjgelem g'örıişmıe yapılarak; bim-
netieo mezkûr kararımızın1 değiştirilmesini icabettirecek -her kanıgi 'bir durum tesbit edememiştir, 
Şöyle ki : Hak talebeden eski Sanıisum Senatörü üeımaletten Buiak'ın .1*1 < 1 . 1965 tarihli dilek
çesinde birimci derece Devlet memıurlârının aylığımın 2 700 f 100 -f 100 ,-f 100 + 800 olarak 
hesaplanması lâzımgelii'ken 800 lira hariç 'hesaplandığı ve bu suretle devam eden senatörlük 

müddetine ait noksan olai'ak ödemenin yapıldığını ve binaenaleyh bıi: 800 lira farkın da' kendisime 
tediyesin i istemiş tir. 

Komlsyonıi'muz Oumıhutriyet Senatosu Başkanlığından bu dilek hakkındaki ıgöriişüııü istemiş 
•ve Başkanlık 23 . 2 . .19165 tarih ve 4657 sayılı ya&iöiiyle Hesapları İnceleme Komisyonu ve Baş-
kanlık Divanının ve Zatişleri Müdürlüğünün miHatâanıamesini göndeımıişîtir. 

Hesapları İnceleme Komisyonu' hukukî ve kanuni 'gö nişlere dayamıaıraik Büyük Millet Mec
lisi üyeleri maaşlarını Anayasamın. 82 mci maddesi saraihati muvacehesinde aylık ve ödenek ola
rak tesbiıt ettiğini ve buna göre eksik verilen 800 lira ödeneğinim dilekçiye ödenmesi lüzuanuım 
karara, bağlamış ve Başkanlık Divanınca da. mesele hütiin derinliği ille 'ele alımanış ve esas olat-
rak birimci dede'cedeki menimr nazarı itibara alınarak almakta oldukları aylilk ile beraiber 7*244 
sayılı Kamunun dışımda memur, hakim1, Danıştay üyelerine ödenen ve muhtelif isimler alaaı öde
nek mânâsımın Büyük Millet Meclisi 'üyelerime de şâmil bul umduğumu ve 800 lira ödeneğin öden
mesi lâzmmgeJeeeğini Hesaplatrı inceleme Komisyonunun görüşüne uygun olarak beyan etmıiş ve 
bu her iki teşriî organ Zatişleri Müdürlüğünün yalniz o ncii 100 lira hakkındaki görüşüne uy
muş ve ödenek hakkındaki tatbikata ait mütalâayı tebarüz ettirdikleri kanuni ve hukukî görüşlere 
uygun bul manı ıstır. 

Genel Kurulumuz bu görüşleri incelerken Büyük Millet Meclisi üyelerimin aylık ödeneklerinin 
ve miktarının ne olabileceğini evvelâ Anayasanın 82 ne i maddesindeki ruh ve ifade eylediği mâna
yı ele almıştır. 82 nci madde aynen Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve yollukları 
kanunla, düzenlenir. Ödeneğin aylık tutarı birinci derecedeki devlet, memurunun aylığını aşamaz. 
Demek suretiyle açıkça tespit, etmiştir. Bu hükme göre birinci derecedeki devlet memurunun aylı
ğı her ne nam altında olursa olsun bu derece memurun eline gecen aylık miktardır. Bunun hilâfına 
mütalaa. Büyük Millet Meclisi üyeleri için ileri sürülemez. Devlet memurlarının maaş statüsü tevhit ve 
teadül kanunlarına mutlak surette tabi iken Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylıklarını Tevhit ve 
Teadül kanunları dışında ve ödenek namı altında bir mânada ve birden bire birinci derece memur 
aylığına bağlamıştır. Görülüyor ki, memur ve maaş statüleri nazara alınmamıştır. Bu durum muva
cehesinde yalnız ve münhasıran birinci derece memurlarına huşum bir kanunla bahşedilen 
100 -\- 100 -f 100 bu acık prensipler dolayısiyle Büyük Millet Meclisi üyelerine de teşmili kabul 
olunmuş ve ödenmiş ve ödenmektedir. Görülüyor ki, birinci derece memurların ellerine geçecek adı 
ne olursa, olsun aylık miktardır. Binaenaleyh .100 + 100 -t 100 hukukî karakteri itibariyle hangi 
mânada ele alınırsa alınsın bir hak olarak tecelli etmiş ve bu hakkın ana mefhumuna -f 800 de 
kendiliğinden dâhil olmuştur. Bu itibarla Komisyonumuz dilekçinin noksan aldığı anlaşılan 800 
liranın da kendisine verilmesi lâzımgeleceğine karar vermiştir. 
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Etraflıca incelenmediği hakkındaki itiraz bu suretle yerinde görülmemiş ve eski kararın değiş-

tirilmesini icabettireeek bir cihet de meveudol mam ası hasebiyle itirazın reddine ve kararımız dâhilinde 
muamele icrası lâzımgeleceğine ittifakla karar verilmiştir. 

Keyfiyet 140 sayılı Kanunun 9 ucu maddesine uyularak tanzim olunan İni raporumuz Senato 
Genel Kurulunun Yüksek tasviplerine sunulmuştur. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Urfa 

V. Geryer 
Sözcü 

Burdur 
.1/. Özbty 

Kars 
L. Aküzüm 

Adıyaman 
M. Deniz 

Başkan vekil i 
Aydın 

R. Ozanla 
Kâtip 

Hakkâri 
A. Z ey dan 

Mardin 
A. Bay ar 

Urfa 
S\ Kıhç 

Sözcü 
Siirt 

A. Kavak 

Kize 
O. M. Agun 

Ankara 
Ar. Berk kan 

İ. 

Sözcü 
Yozgat 

Yeşilyurt 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Bolu 
A. Çakmak 

Tabiî Üye 
M. Yurdakuhr 

*>9<i 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 562) 



^ş 


