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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Ordu Milletvekili Şâdi Pehlivanlıoğlu'na izin 
'Verilmesine dair Başkanlık yazısı okundu ve izin 
kabul edildi. 

îlhami Ertem ve arkadaşları, îlyas Seçicin 
<ve Şevki Güler'in Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri, Senato ve Millet Meclisi Başkanları 
ile Başkanvekilleri, idare Âmirleri, Denetçiler, 
Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu 
üyelerinin istihkakları hakkındaki kanun tasa
rısının sözlü sorulardan evvel öncelik ve ivedilik
le görüşülmesi ve bu konudaki Maliye Komisyo
nunun hazırlamış olduğu raporu müzakereye 
konulmasına dair önergeleri ile, 

1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının sorulardan evvel görüşülme
sine dair Şevki Güler'in önergesi okundu ve ka
bul edildi. 

Gündeme alman istihkaklarla ilgili kanun 
tasarısı, üzerinde bir müddet görüşüldükten 
sonra, verilen ve nazarı dikkate alman bir öner
ge gereğince Anayasa Komisyonuna havale 
olundu. 

1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı açık oya kondu oyların tasnifi 
sonucunda çoğunluk olmadığı anlaşıldığından 
önümüzdeki Birleşimde tekrar açık oya sunula
cağı Başkanlıkça bildirildi. 

Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'nın, affa 
dair olan Kanunun ne zaman Türkiye Büyük 
Millet Meclisine getirileceğine ve bu mevzuda 
Hükümetçe bir çalışma yapılıp yapılmadığına 
dair sorusu, İstanbul Milletvekili Malik Yolaç 
ıve îzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm kabul edi

len önergesi ile öne alınarak, ıBaşIbakan İsmet 
İnönü tarafından cevaplandırıldı. 

Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Basm 
meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki 
münasebetlerin tanzimi hakkındaki 5953 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
Ibu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair olan 
212 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği günden 
bugüne kadar tatbik edilmiyen maddeleri hali
kında ne yapıldığına ve işler hale getirilmesi için 
neler düşünüldüğüne dair sorusu, Çalışma Ba
kanı, 

Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nıın, 
memur olup emeklilik hakkı kazanmış iken mah
kûm olan şahısların ailesi efradına emeklilik ma
aş (haklarının verilmesi için ne düşünüldüğüne 
dair sorusu da soru saıMbi ha&ır bulunmadığın
dan gelecek Birleşime bırakıldı. 

Aydın .Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'un, 
97 numaralı Kanunla Yedek subay öğretmen 
olarak göreve çağırılan ve asıl meslekî öğretmen
lik olanlardan bin kadarının okuma - yazma ta
burlarında çalıştırıldıklarının doğru olup olma
dığına, doğru ise bu öğretmenlerin tâbi olduğu 
statüye dair sorusuna Millî Savunma Bakanı Îl
hami Sancar cevap verdi. 

27 .12 .1961 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. ? 

(Başkan Kâtip 
Başkanvekili İzmir 
Mekki Keskin Kadri özek 

Kâtip 
Van 

Muslih Görentaş 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 ncu maddesi
nin 6 ncı fıkrasındaki (Gelir veya Kurumlar 
vergilerine tâbi mükelleflere bu gibi işleri ücret 
mukabilinde yapanlar hariç) hükmün ilgası hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (6/116) 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra, Anayasa kabul 
olunmadan evvel, yapılan Ticaret Odaları, Tica

ret ve Sanayi Odaları ve ©orsaları seçimlerinin 
yenilenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sözlü soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/117) 

ı3. — Eskişehir Milletvekili Azte Zeytinoğlu'-
nun, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra toplattırılan bi
lûmum çifte, av tüfek ve aletleri, bıçakları, ve 
sair ateşli silâhların sahiplerine iadesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, İçiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/118) 
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4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, Kadın trafik memuru alınacağı hususunda
ki ıgazete haberlerinin doğru*olup olmadığına ve 
(bu hususta ne düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/11») 

5. — Muğla Milletvekili İlhan Tekinalp'ın, 
geçen senelerde tütün mubayaasında bâzı alıcı 
tüccarların hareketlerinin tekerrür etmemesi için 
ne düşünüldüğüne ve evvelki senelerde, bilhassa 
geçen sene satınalınan tütünlerden, kanunun say
dığı azalmalar haricinde, yapılan ıskarta ayrıl
ması ve denk çıkarılması giibi Tütün ve Tütün 
İnhisarı Kanununa göre yasak olan fiillerin önü
müzdeki alımlarda tekerrürüne meydan verilme
mesi için bir tedbir alınıp alınmadığına dair söz
lü soru Önergesi Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/120) 

6. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğlu'-

Tasanlar 
1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 679-1 

sayılı Kanunun kaldırılması hakkında kanun 
tasarsı (1/23) (Millî Savunma Komisyonuna) 

2. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'da, 
Türkiye Cumhuriyeti, Yunanliıstan Kırallığı, Bü
yük Britanya ve Şimalî - İrlanda Birleşik Kıral-
lığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imizalaınıan, 
Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne ımütaallik 
Andlaşma ile A, B, C, D, E, F eklerinin, Tünkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanisltau 
Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî - İrlan
da Birleşik Kırallığı ânasnda imzalanan, Ga
ranti Analaşması ve bu Andlaşmıanm II ncı 
(maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel nuaddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan, İttifak Andlaşma-
sı ile I ve II sayılı Ek Protokolleri^, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan İttifak Andlaşmıa-
smm uygulanması için imza edilen Anlaşmanın, 
en ziyade müsaadeye mazhar millet şartı hak
kında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhu
riyeti arasında nota teatisi suretiyle yapılan An
laşmanın, onaylanması hakkında kanun tasarlı
sı (1/24) (Anayasa, Dışişleri ve Millî Savunlma 
komisyonlarına) 

nun, Van Hava Alanı hakkındaki «özlü soru 
önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/121) 

7. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'mn, 
geçmiş yıllarda ve bilhassa geçen sene ilk gün tâ
yin edilen [baş fiyattan, cüzi miktarda mubayaa 
edilerek inkitaa uğratılan alımın bu yıl, tekerrü
rünün önlenmesi bakımından bir teminat verme
nin mümkün olup olmadığına ve destekleme mu
bayaası yapılıp yapılmıyacağma dair sözlü soru 
önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderil
miştir. (6/122) 

«• 4 

Yazılı soru 
1. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'-

nun, Adana'nm, Karaisalı İlçesine bağlı Dorak 
bölgesinde bir bucak kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi İçiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/15) 

Teklifler 

3. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğ-
lu ve 6 arkadaşının, Devlet Demiryolları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptı
rılması için borç para verilmesine dair olan 5954 
sayılı Kanunun 6173 ve 121 sayılı kanunlarla 
değiştirilen 1 mci maddesinde değişiklik yapıl
masına dair kanuni teklifi (2/57) '(Ulaştırma 
ve Bütçe komisyonlarına) 

4. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 26 
arkadaşının, 105 sayılı Kanunun vürürlüktteaı 
kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/58). (İçiş
leri, Imıar ve İskân, Maliye ve Bütçe komisyon
larına) 

5. — Cumhuriyet Senatosu v Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın 159 sayılı Kanunun Ö nci 
maddesine ek kanun teklifi (2/59) (Anayasa, 
Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

Tezkereler 
6. — Çorum Milletvekili ilhsan Tombuş'un 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/45) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kanma 
Komisyona) 

7. — Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilginim. 
yasaıma doknmulmıazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/46) i(Anayasa ve 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

— 407 — 
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Adalet komisyonılarından mürekkep Karnım 
Komisyona) 

8. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
ımanoğlu'nun yasama dokumılmazlığmın kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/47) 
, (Anayasa ve Adalet .komisyonlarından mürek-

27.12.1961 0:1 
kep Karma Komisyona) 

9. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/48) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Kaçma Ko
misyona) 

ıy<m •»-

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekli Rafet Aksoy 

KÂTİPLER : Kadri Özek (izmir), Muslih Görentas (Van) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Kastamonu Milletvekillerine » kadar yok

lama yapıldı.) 
BAŞKAN • Çoğunluk Vardır. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda ve 
beş arkadaşının, Atatürk'ün' Ankaraya gelişinin 
yıldönümü olması dolayısiyle hatırasını taziz 
için saygı duruşu yapılması hakkındaki öner
gesi (4/17) 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

27 . 12 . 1961 günü Atatürk'ün, Ankara'ya 
gelişlerinin seneyi devriyesidir. 

Bu sebeple Meclisin, 
vetini teklif ederiz. 

ihtiram sükûtuna da-

Saygılarımızla. 
Aydın 

Reşat özarda 
Aydın 

ismet Sezgin 
Denizli 

Remzi Şenel 

Aydın 
Mehmet Yavaş 

Aydın 
Melâhat Gedik 

Denizli 
İbrahim Kocatürk 

BAŞKAN — Takriri reylerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 3 dakika ayakta ihtiram sükûtuna davet 
ediyorum. 

(3 dakika saygı duruşu yapıdı.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Gündemin birinci maddesine 
geçiyoruz. 

1. — 1961 Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Kanun (2/21) 

— 408 

BAŞKAN — Bu kanun teklifi geçen otu
rumda görüşülmüş, reylerinize arz edilmiş, fa
kat nisap hâsıl olmamıştı. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ tLYAS 
SEÇKİN (Ankara) — Efendim bu kanun tek
lifini komisyona geri istiyoruz. 
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BAŞKAN — Efendim, Bütçe Komisyonu 

kanun teklifini geri istemektedir, geriveril-
mesi kususunu reylerinize arz edeceğim. («An
lamadık» sesleri.) Efendim, 1961 Malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi 
müzakere edilerek maddeleri kabul dilmişti. 
F*akat tümü için reye müracaat edildiğinde 
nisap hâsıl olmaması dolayısiyle tasarı ikinci 
defa reye arz edilecekti. Şimdi ise, Bütçe Ko
misyonu kanun teklifini geri istemektedir. 
Teklifin geriverilmesi hususu reylerinize bağ
lıdır. Bu hususu reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etnıiyenler.. Teklif Bütçe Ko
misyonuna geriverilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Âmirlerinin, T. B. M. M. üyeleri, Sen'ato 
ve Millet Meclisi Başkanları-ile Başkanvekilleri, 
İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Divanı 
Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin istih
kakları hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/7) (1) 

BAŞKAN — Geçen oturumda vermiş ol
duğunuz kararla Maliye Komisyonu raporu 
esas ittihaz edilmiş ve üzerinde müzakere cere
yan ederken verilen bir takrirle, Maliye Ko
misyonu raporunun Anayasaya muhalif olup 
olmadığı hususunun tesbiti için, Anayasa Ko
misyonunun mütalâası alınmak üzere, rapor 
Anayasa Komisyonuna gönderilmiş idi. Şimdi 
Anayasa Komisyonunun hazırlamış olduğu ra
por geldi, okutuyorum, 

(Anayasa Komisyonu rapora okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, "bu... (muhalefet şerh
leri de okunsun sesleri) Müsaade, buyurun, Ri
yasetin hareketlerine müdahale edilmezse daha 
isabetli olur zannederim. 

LEBÎT YURDOĞLU (İzmir) — Riyaset ikaz 
edilebilir, müdahale edilmedi, ikaz edildi. Tak
dir ' Riyasetindir. 

BAŞKAN — Efendim, komisyona 18 arka
daş" itşirak etmiş, bunlardan altısı muhalif, bi
risi de çekinser kalmıştır. Şimdi muhalif olan 

(1) 1 S. sayılı basmayazı 26 nci Birleşim tu
tanağı ve 1 e ek 8. sayılı basmayazı, bu Birle
şim tutanağı somundadır. 

arkadaşların imzaları altındaki muhalefetlere 
dair fikirlerini ayrı ayrı okutuyorum. 

(Muhalefet şerhleri de okundu.) 

BAŞKAM — Rapor hakkında konuşmak 
üzere Riyasete isimlerini kaydettiren beş arka
daş vardır. Sıra ile kendilerine. söz vereceğim. 
İlk söz Kırşehir Milletvekili Memduh Ehle-
mir 'indir. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) —, Millet 
Meclisinin muhterem azaları, bugün tarihî bir 
karar vermek üzere bulunuyoruz. (G-ülşnieler.) 
Anayasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin ödenek ve yolluklarına mütedair olan 
82 nci maddesini kendi nefsimize uygun olarak 
tefsire karar veriyoruz. Verilecek karar 5 400 
lira şeklindedir. Ya bunu kabul edeceğiz veya 
nefsimizi > yenmek suretiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin itibarını millî hudutlar içinde 
kurtaracağız. Bu iki şıktan bir tanesi elbetteki 
5 400 liralık haddi tesbit eden Maliye Komis
yonu raporunun kabulüdür. Anayasanın 82 nci 
maddesinin ruhuna mugayir olarak verilmiş 
olan bu kararı kabul edecek olursak, bu karar 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını sar
sacaktır. Dışarda birçok memurlar gecekon
dularda, gayrisıhhi meskenlerde oturmaktadır. 
Memleketin muhtelif mmtakalarmda nâmüsait 
şartlar içinde yaşlyan yüz binlerce memura 
% 15 zammı verip vermemek hususunda gün
lerden beri münakaşa yapılırken ve kendi 
maaşlarımızı Anayasanın 82 nci maddesi en çok 
2 400 lira üzerinden tesbit etmiş iken bunun. 
muhtelif tefsir kararları ile 5 400 liraya çıka
rılması elbetteki bu Meclisin itibarını artır
mayacak, sarsacaktır. Bendeniz kanaatimi arz 
ediyorum. Takdir size aittir. (Alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, Bütçe Encümeninin 
tejsbit etmiş olduğu 3 600 lira ile Maliye ve Ana
yasa komisyonlarının tesbit etmiş oldukları 
5 400 lira arasında brüt 1 800 lira fark vardır. 
Bu fark bir senede 21 bin 600 lira eder. Bu
nun bir senelik Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bütün üyelerine verilecek farkı 13 737 600 li
radır. Bu fark dört senede 54 milyon 950 bin 
lira gibi hir rakama ulaşır. 

Bu memlekette, bir yandan tasarruf yapa
lım diyoruz, bir yandan da bu şekilde teklifte 
bulunuyoruz. Halk efkârı, alacağımız karara 
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gözünü dikmiş bize bakıyor. Bu kanun kabul 
edilirse, memleket Hazinesine, 55 milyon lira
lık bir yük tahmil etmiş olacağız. 

Gönül isterdi ki, b!iz bu parayı almak için 
değil, memleketin başka meselelerini halletmek 
için mücadele edelim. Burada liyakatle istekle me
selelerimizi münakaşa edelim. Maruzatım bu ka
dardır. Telâş edenler vardır, kendilerinin söz 
hakkı vardır. Müsaadenizle, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Suphi Baykam. 
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Çok muh

terem arkadaşlarım; büyük mücadelelerden 
sonra kurulmuş olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin ilk çıkaracağı kanunun, «Milletvekilleri 
Tahsisatı» Kanunu olması gerçekten şansızlık
tır. 

Benden evvel konuşan arkadaşım, mevzuun 
aleyhinde olduğunu kısaca ifade etti. Gerek 
Maliye Komisyonunun raporu, gerekse ona hak 
veren Anayasa Komisyonunun raporunu dinle
dikten sonra, mevzuun biraz daha ciddî olduğu
nu, ben de çoğunluk gibi kabul ettim ve bu hu
sustaki fikirlerimi arkadaşlarıma arz etmeyi va
zife bildim. 

Muhterem arkadaşlarım; mevzua doğrudan 
doğruya girmeden önce, biraz öncesine tarihçe
sine göz atmamız gerekmektedir. Çok partili ha
yata girdiğimiz andan itibaren Türk halk efkâ
rını en çok meşgul eden konulardan biri mebus 
maaşları olmuştur. Partiler çeşitli vesilelerle bu
nu polemik mevzuu yapmışlar ve halkın ilgisini 
buna çevirmişlerdir. 

Bunun çeşitli safhaları üzerinde duracak 
değilim, ancak, ödenekler konusunda mevcud-
olan hassasiyetin yalnız Türkiye'ye has olmadı
ğını, ecnebi memleketlerdeki mebus ödenekleri 
artışlarının da aynı vaziyette olduğunu belirt
mek isterim. 1850 de Amerika'da senatörlerin 
8 dolarlık oturum primlerini artıran kanun -çı
karıldığı gün bu yüzden büyük bir siyasi fırtı
na kopmuştur. Bunun gibi İngiltere'de 1954 sı
ralarında mebusların aylıklarını 1 200 küsur 
sterline çıkaran teklif geldiği zamanki hâdise
leri hatırlıyanlar söylediklerimize hak verecek
lerdir, sanırım. Dünyanın her yerinde halk ef
kârı bu mevzu ile yakından ilgilidir. 

Muhterem arkadaşlarım; İngiltere'de yukar
da işaret ettiğim gibi mebus maaşlarına az bir 
ilâve yapılmak istenince, gazeteler, radyolar, te-
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levizyon hemen bu artışla ilgilenmeye, günlerce 
yazıp söylemeye başlamıştır. Bir fikir vermek 
için, bir ölçü olması bakımından arz ediyorum, 
o zaman teklif edilmiş olan bu para, ancak bir 
hekimin aldığı paraya muadildi, öyleyken halk 
efkârı dikkatle meseleyi ele almış, büyük tepki 
göstermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; biz de bu yola sa
parsak diyecekler ki, milletvekilleri gene kendi 
maaşlarına zam yapmak için çalışıyor. Halk bu
nu dikkatle takibedecektir. Bir başka nokta 
daha var, ekseriya mebusun iktidara ramolma-
sı için maaşlara zam yapılır. Politika ile uğra
şanların, mebus maaşlarını durmadan istismar 
ettiği görülmüştür. Onun için Kurucu Meclis bu 
konu üzerinde dikkatle eğilmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Kurucu Meclisiniz, milletvekilleri maaşını 
bir Anayasa mevzuu haline bu sebeple getirmiş
tir, ve bunu muayyen ölçüler altına almıştır. 

Arkadaşlarım, Kurucu Mecliste geçmiş olan 
müzakereleri takibetmiş olanlar veya onu zabıt
lardan tetkik etmiş olanlar bu mevzuun hiçbir 
açık köşesi olmadığını, hiçbir yerinden çekilip 
zorlanamıyacağmı, kolaylıkla kabul edecekler
dir. Bendeniz, bugüne kadar bu zabıtların bur-
da söylenmemiş kısımlarını, Anayasanın kabulü 
esnasında bu maddeyle ilgili ikinci müzakerele
rin bir iki kısmını Yüksek Heyetinize arz ede
ceğim. Bu konunun, çekilip çekiştirilemiyecek 
bir konu olduğu sadece bu zabıtlarla ispatlan
mış olacaktır. 

Kanunun ibirinci müzakeresinden sıonra ikin
ci müzakeresine gelinmiş ve Bütçe Komisyonu 
Sözcüsü Sayın Muammer Aksoy konuşmasının 
sonunda şunları ısöylemiştir : «Değişen şartları 
da göz lönünde tutmak üzere, (Kanunla düzen
lenir) teklifinde Ibulunuyoruz. Bu sebeple (tek
lifimiz şu yoldadır : 1. ödenekler birinci de
recedeki ımemur maaşından yukarı olamam. 
2. Yolluklar, ıgerçek artışlar göz önünde tutu
larak kanunla düzenlenir» demiştir. 

Bundan sonra İsmail Rüştü Aksal ve 72 ar
kadaşının bir takriri heyete sunulmuş ve bu 
takririn kaibul edilmesinden sonra ımadde Ana
yasaya geçmiştir. Takrir o zaman Başkan tara
fından şöyle ioya ısunulmuştur : 

«Aynı mealde ibir değiştirge daha var, oyu
nuza sunuyorum, kabul edenler.,. Etmiyenler.., 
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Kabul edilmiştir.» İsmail Rüştü Aksal ve 72 ar
kadaşının takriridir, bu. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu (teklifin 
neleri iılDtiva ettiğini, maaşın ne olduğunu, tak
rire imza koyan, salahiyetli (bir arkadaşımız, 
tekrar (bakınız nasıl anlatıyor? 

önergeyi anlatan, şimdiki Adliye Bakanımız 
Salhir Kurutluoğlu'nun sözlerinden alıyorum : 
«(Bizim teklifimiz nedir? Memur maaşları, hangi 
maaş, kadro maaşı; memura memur olarak ve
rilecek kadro maaşı <zait % 50.. Bu iki sistem. 
altında Kurucu Meclis olarak .gösterdiğimiz fe
dakârlık yolunu bundan ısonra gelecek iktidar
lara göstermek lâzımdır. Memur maaşlarına ve
rilen zamlardan nasıl Kurucu Meclis olarak 
müstağni kalmışsak, gelecek iktidarların da bu 
istikamette kendilerini de bu artışlardan müs
tağni tutmak [mecburiyetini (hissedeceklerdir. 
Bu itibarla yüzde 50 den, yüzde 50 seviye
sinden yukarı teklifler vardır. Bu ittibarla 
kadro maaşı yüzde 50 âzami seviyenin altın
da (bir hadde bulunması mümkündür.» Ve 
sonunda diyor ki; «Gelecek meclislerde bu mü
zakerelerden ilham alarak, muayyen (bir geçim 
seviyesini nazara alacak maaş ve yolluklara 
kendilerini müstahak görmeleri zaruretini his
setmeleri için teklif ısahibi olarak; Ikadro maaşı 
zait % 50 kabul edilmesini rica ediyoru/m.» 
diyor. 

İşte biraz evvel ittifakla kabul edildiğini 
(söylediğim 'önerge Ibudur. Bu 'önerge ile Kurucu 
Meclis aylık tâbirini Anayasaya 'koyarken mün
hasıran kadro maaşı olduğunu belirtmiş ve Ana
yasa Komisyonu ıSözeüsü ve takrir ısahibi bunu 
münakaşa edilmez variyette ortaya koymuştur 

Muhterem arkadaşlar, ıgerelk Maliye Komis
yonu, 'gerek Anayasa Komisyonu maaşla aylık 
arasındaki farklardan 'bir şey çılkarmak ümi
diyle; «Efendim, burada kasdedilen aylıktır. 
Binaenaleyh, rmevzuubahısolan maaş değildir, 
öyle ise ayrıca şu dâhildir, bu dâhildir.» demek
tedirler. Biraz ıcialha vuzuh vermesi için size iki 
vesika daha okuyacağım. 

Kurucu Meclisin Anayasa mahiyetindeki 
Kanununun 40 ncı maddesi şudur, arkadaşlar : 

«Madde 40. — Kurucu Meclis üyelerine ait 
ödenek ve yolluklar özel kanunla tesbit olunur. 
ödenek ve yollukları tesbit eden bu kanun hü
kümleri üzerinde yapılacak değişiklikler ve 
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mezkûr kanun yerine kaim olacak hükümler 
mütaakıp yasama organının üyeleri için mute
ber, olur.» 

Şimdi son fıkrayı da okuyorum : «Ancak, 
Kurucu Meclis üyelerine ait ödenek birinci de
recedeki Devlet memuru için tesbit edilen ay
lık tutarından fazla olamaz.» 

Buradaki aylık tutarından, «Maaş olarak 
memurun ayda aldığı para kasdedilmiştir, bu
nu herkes Ibilmektedir. Kurucu Meclis üyeleri, 
bu maddeye göre bu miktarda, maaşlarını almış
lardır. 

Şimdi biraz daha geriye gidiyorum: 
1959 da kabul edilmiş olan milletvekilleri 

Ödeneklerini artırma kanununda bu (aylık) ve 
(maaş) münakaşaları cereyan etmiş ve sonunda 
bir fıkra eklenmesi mecburiyeti hâsıl olmuştur. 
Ancak, bu fıkra sayesinde muhterem arkadaşla
rım o zaman milletvekilleri bâzı ödeneklerden 
ve makam tazminatlarından istifade etmiştir. 
Fıkra şudur: 

(Ancak; işbu tahsisat miktarı, birinci dere
cedeki Devlet memurlarının maaş, tahsisat ve 
tazminatına ait kanunlarla tesbit olunacak mik
tarlara intibak ettirilir.) Yani kanun vâzıı o za
man da tek başına aylık diyememiştir, maaş di
yememiştir, ama ayrı ayrı tazminat, tahsisat di
ye kelimeleri zikretmeye mecbur olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu iki vesika gös
termektedir ki, Anayasanın 82 nci maddesinde 
yer almış olan aylık tâbirinden murad edilen şey, 
münhasıran kadro maaşıdır. Bunun ötesinde 
hiçbir tazminatın, hiçbir ödenek veya tahsisatın 
verilemiyeceğini kesin olarak sözcüler ifade et
mişlerdir. öyle ise bu'kadar açık, bu kadar or
tada olan bir hukuki durum karşısında nasıl 
oluyor da Maliye Komisyonunun düştüğü ha
taya Anayasa Komisyonu çoğunluğu da düşebi
liyor? Bunu izah etmeye imkân yoktur. Millet
vekilleri maaşları azdır, değildir; kâfi geliyor 
veya gelmiyor. Bu ayrı bir keyfiyettir. Ancak, 
bu kadar sarih bir Anayasa maddesi karşısında 
aksi müdafaa edilemez. Bir kelimeden medet 
ummak suretiyle, zorlama bir yolla işi tefsire 
çalışmak doğru olmaz. Bunu bütün arkadaşla
rımın böyle düşüneceğinden eminim. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun tefsirin
de tereddüde düşülebilir. O zaman, ilk baş vu
racağımız kaynak, kanun koyucusunun, o hü-
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küm üzerindeki sözleridir, yani, Meclis müzake
releridir. Bunlar mesnet olarak alınabilir, iş
te size okuduğum vesikalar, 'kanunun müzake
resi sırasında söylenen sözlerdir ve açıkça ka
nun koyucusunun maksadını izah. etmektedir. 
Yapılan teklifte kasdedilen mânayı, teklif eden
ler izah ediyorlar, (maaş) kelimesinden ne çıka
rılabileceğini ortaya koyuyorlar. 

Onun için, bunun hukuki durumu üzerinde 
daha fazla münakaşa etmek doğru değildir. Söy
lediğimden başka ,şeklin kabili müdafaa olmadı
ğı bir gerçektir. 

Muhterem arkadaşlar, Kurucu Meclis bir ta
van tesbit etmiştir. Bunu yaparken yine zaptı 
tetkik etmiş olanlar göreceklerdir ki, bunun üs
tüne çıkmak mümkün değildir. Fakat altında 
kalınabilir. Bu tavan sadece milletvekillerinin, 
almakta olduğu maaşlara, ödeneklere, tahsisata 
- adı her ne olursa olsun - buna bir sınır koy
maktadır. 

Kurucu Meclis daha ileriye de gitmiştir : 
Enflâsyon olabilir, maaş ve tahsisatın yetmeme
si gibi bir durum bahis konusu olurda Büyük 
Millet Meclisi bir karar almak mevkiinde ka
lırsa; böyle bir kararla dahi yapılacak zamla
rın ancak bir sonraki devrede tatbik edilebile
ceği kaydını kanuna koymak ihtiyacını duy
muştur. O halde arkadaşlarım, her tarafından 
birden, bir çemberle sarılı olan ve üzerinde artık 
münakaşa edilemez bir hukuki duruma rağmen 
'bu madde nasıl zorlanabiliyor? Rahatlıkla ve it
tifakla bize Bütçe Encümeni raporu istikametin
de rapor getireceğini umduğumuz Anayasa Ko
misyonu maalesef Maliye Komisyonunun aldığı 
karara uygun bir karar getirmiştir. Buna şaş
mamak kabil değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzu hukuki ola
rak mütalâa edilecek, münakaşa edilecek bir' 
mevzu değildir. Anayasa müsait olsaydı dahi bu 
gün böyle bir münakaşaya şartlar maalesef mü
tehammil değildir. Mevzuu çeşitli cephe'leriy-
le ele almanın zarureti aşikârdır. 

Arkadaşlarım, hemen ilâve edeyim ki, me
sele hissi konuşmaya, vatan, millet gibi mef
humlarla edebiyat yapmaya müsaittir. Böyle 
edebiyat yapılırken konunun, dejenere edilmeye 
imkân verecek mahiyette olduğu da hatıra ge
lebilir. Bu bakımdan, benim objektif, realist 
olmamız gerektiğini de kabul ediyorum. Ben 
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bu ölçü içinde, meseleyi tarafsız bir göz ile.mü
talâa etmeye çalışıyorum. 

Bu mesele bir yandan hukuki olduğu kadar, 
bir yandan da psikolojik, sosyal ve iktisadidir. 
Bu yönlerden ele alınmalıdır. Konunun Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin manavı p/e&iji 
ile ide ilgili olduğunu, arz etmek .mecburiyetan-
deyim. 

Arkadaşlarım, sözlerimin başında da ifade 
ettim: ihtilale sebebolan bir gidiş.n «fonunda 
serbest yapılmış bir seçimden sonra kurulmuş 
olan bu Meclise bütün memleket gözünü di'k'miş-
tir, ıstıraplarını dindirmek için ondan medet 
ummaktadır. Böyle bir devrede, bu mevzuu ele 
almak mecburiyetinde kalışımız bir şansızlık 
eseri olarak tavsif ediyorum.. İ lk olarak kendi 
meselelerimize geçmeden, bu vesile ile millele 
daha sempatik ve daha samimî bir istikamette 
bir kanun müzakeresi örneği verebilirdik. Bu 
olmadı, olamadı. 

Arkadaşlarım, kendimizin ödenekleri ile il
gili ka-nun çıkaracak başka bir merci olmadığı 
için böyle bir kanunun maddeleri üzerinde du
ruyoruz. Maalesef, işin nezaketi ve dedikodusu 
buradan geliyor. Keşke bir başka Meclis bu işi 
yapsaydı. Bir Kurucu Meclisten sonra gelmiş 
olan ilk Büyük Millet Meclisi botyle bir kanunu 
çıkarma- mevkiinde kalmasaydı, psikolojik ba
kımdan meseleyi ele alıyorum, 'geçmişteki mü
nakaşaların, hepsini bir tarafa bıraksak bile, 
Hükümetin programında hepimizin alkışlarla 
kalbul ettiğimiz hususları hatırlamak mevkii. de
yi;;. Tasarruf zaruretine hep beraber inanıyo
ruz, kemerleri sıkacağımızda ittifak ediyoruz. 
Memurların maaşlarına geçen sene Kurucu Mec
lisçe yapılmış zamma rağmen Maliye Vekili ve 
Hükümet diyor ki, mevcudolan maaştan % 15 
kesmeye mecburum, veremiyecek haldeyim. Ya
ni, memleketin kalkınma hızına birşeyler ka
tabilmek için, memurun parasından, emekli
lerin, dulların, yetimlerin aylıklarından % 15 
kesmek zarureti ile karşı karşıdayız, deniyor, 
Bu Hükümet tar.afında,n getirilen bir kanunun 
gerekçesi olarak önümüzde duruyor. Bu tasarı 
ileride tartışılacak olsa dahi memleketin şart-
'-.ınıu bize gösteriyor. 

Arkadaşlarım, bugün işçinin durumunu d:; 
biliyorsunuz. Onlar da kendi durumlarını ak
settirmek için, büyük nümayişlere hazırlanıyor-

\ 



M. Meclisi B : 27 
lar. Yakında, 50 biniler, 100 binler gösteri ya- I 
paeak. Fazla birşey de istedikleri yok, günde-
liklerime bir lira, iki lira üg lira gibi bir zam 
yapılmasını istiyecekler. 

Memlekette sıkıntı vardır, iktisadi güçlük
ler içinde olduğumuz meydandadır. Memleke 
tin kalkınmasına hız vermeye çalıştığımız, <çaba-
ladığımız şu günlerde, kendi ödeneklerimizi ar
tıranlayız. 

Bize diyorlar ki, «İşte hep 'böyledir. Meclis
ler evvelâ kendilerimi düşünürler, kend'lerinin 

' menfaatlerini ön plânda tutarlar.» Yine bu it
ham altında kalabiliriz arkadaşlar. Bize bu it
hamda bulunulmaması için, önümüze gelen bu I 
fırsatı en iyi şekilde kullanmaya mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım; memlekette neşre
dilmiş olan istatistiklere göre, hepimiz biliyo
ruz ; kaç lirayla mebus geçinir, kaç Hırayla geçi-
nemez. Ben bunun üzerinde de realist olmaya 
mecburum. 

Arkadaşlarım, doğrudur; mebusun seçim 
miaısrafı vardır, bölgeyi gezme masrafı vardır, 
seçmen masrafı vardır. Hepsi vardır. Fakat 
bunun ilcin milletvekiline bir yolluk 'ödenmek
tedir. Bunun dışında 'milletvekiline diyoruz k i ; 
Türkiye'de mümtaz 'mevkie gelmiş, ya da hiz
met süresinin sonuna erişmiş ibirinci sınıf Dev- I 
let memurunun hayatına razı olacaksın. Millet, 
kendisini idare edecek insanların sefalet içinde I 
olmasını elbette arzu etmez ama millet güçlük-. 
lerCne, sıkın tılaırma kısmen de olsa seçtiği vekil-, I 
lerinin kaltılmasını da ister. Buna katılmak he
pimizin borcudur arkaıdaşlar.. (Alkışlar) I 

Burna rağmen şimdi bir mesele lil'e karşı kar-
şıyayız. Mebus kaç lira ile geçinir, bu kadar I 
kâfi midir, değil midir? Arkadaşlar; bu meım- I 
lelkette bana söyler milsiniz, Devlet hizmetinde 
bu'lunan hangi sınıf memur aldığı para ile ra
hat geçinmektedir? Hiçbirisi. O haide biz neyi 
düşüneceğiz ? Şu kadar maaşla, rahat bir şekil- I 
de mebusluk yapmayı mı? Hayır, önce ibu mil
letin şartlarını düşüneceğiz. Memleket şartları, 
bana kaç lira vermeye müsaittir, diyeceğiz, işi 
insaf ölçülerimize vurarak mütalâa edeceğiz. 
B:z kendi maaış durumumuzu düzeltirken, ken- I 
dimizde bu ıhakkı görürken, her peyden önce, 
memlelket şartlarını ve diğer sınıfları göz önün
de bulunduracağız. 

Görülüyor k i ; bu mevzu bizim için (bir itibar j 
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meselesidir, bir Anayasa meselesidir. Siyasi, 
mânevi tesiri olan bir meseledir. Siyaset adam
ları, siyasi partiler, mebus maaşları meselesini 
maalesef çok münakaşa etmiş, memleketin halk 
efkârında çok menfi, psikolojik bir hava ya
ratmışlardır. Bundan sonra da durum böyle 
menfi psikolojik bir havanın yaratılmasına mü
saittir. Bu hata tekrar edilmemelidir. 

Biz meseleyi1, ekonomik konjonktür yönün
den, sosyal bünyemiz bakımından da düşünme
ye mecburuz. Bütün gözler^ mebus maaşları 
konusuna çevriktir. Bunu hepiniz biliyorsunuz. 

Memleketin bunca meselesi ortada iken, Mec
lisin ilk defa kendi maaşlarına ait 'bir kanunu 
görüşmesi tekrar ediyorum bir talihsizliktir. 
FakaJt mevzu önümüze gelmiştir. Bu konuyu 
incelerken, itibarımızı gölgelendirmemeye ça
lışmalıyız. Bu bizim vazifemizdir, arkadaşlar. 

Arkadaşlar, fedakârlık 'edeceğiz, sıkıntı 
çekeceğiz gerekiyorsa. Ondan sonra, bu maaş • 
hakkımda bir tek insanın dedikodu etmesine 
veya başka türlü düşüncesine imkân vermiye-
eeğiz. 

Çok tartışılmıştır. Mebus maaşı yüksek o'Dur-
sa ne olur, alçak olursa, ne olur. Yüksek 
olursa misâlini gördük, mebuslar fazla para 
alırlarsa veya İdare Meclisi azlıkllariyle çok 
tatmin edildikleri zaman, mebusluk vazgeçil
mez bir meslek olmaktadır. Bunun tersi de 
doğrudur. Milletvekilleri iktisadi sıkıntı için
de kıvranan, bir Meclisin kalitesi düşer, hiz
met gücü azalabilir, öyleyse biz bu mezuda 
milletin takatime gerçeklere uygum olan bir is
tikâmette mebuslarımıza ödenek veya aylık 
venÜlmesine, kendimizi mecbur hissedeceğiz. 
Nitekim bütün arkadaşlarımızın anlayışı daima 
bu istikamette olmuştur. Kurucu Meclisin bü
tün mücadelesi bu noktada cereyan etmiştir. 
Meselâ Kurucu Meclis memurlara yapılmış olan 
% 20 zammı kemdi maaşlarına getıirmiemıiştdr. 
Biz buna benzer baışka örnekler vermek maik-
sadiyle buraya geldik. Bu fırsatı kaçırma
dan m'emıliekete hizımet etmenin yolunu bulaca
ğız. («kâfi» seslemi) Bu mevzuda aksi tezi 
savunan arkadaşları da diniliyeceğiz. Lütfedin 
bizi de dinleyiniz. 

Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarımız, 
oy çokluğu ile bir karar getirmişlerdir. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Mua
yenehanen olmasa idi, böyle konuşmazdın. 
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SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Muayene 

hanesi var, diyorlar. (Alkışlar, gütüşnıeleır) 
Çalışmam bir mesele olarak elle almıyor. Mu
ayenehanem var, ortağım var, çalışan bir in
sanım. Haber vereyim. Eşim. de çalışıyor. 
Merak edenler 5 senelik teşriî hayattan sonra, 
verdiğim mal bayanına lütfen baksınlar. Bir 
tek kuruş yatımım yapamamışım. Gelirinin bü
tününü siyasetin icapları içlin severek kullan
mış bir larkadaşunuzım, BOTÇIU bir kimse de 
olsam bu konuyu geme aynı ciddiyetle müdafaa 
etmekte devam, edeceğim. Milletin' parasını, 
kendi şartlarımızı değil, onun şartlarını dü
şünerek kullanmak mecburiyetindeyiz. Millet 
buraya kendi çıkarımıza göre oy vermek için 
göndermedi. Daima objektif kıstaslarla hare
ket edecek ve bu mıiUlete hizımet etmenin zevki
ni tadacağız! 

Anayasa Komisyonu oy çoğunluğu ite bize 
bir tasara getirdi arkadaşOarmı, Oy çoğunluğu 
•iîle meıseileyi halletm'elk mümkün değildir. Mü
şahhas mıiisâller veripte zihinleri bulandırmaya 
ve başka şeyler düşündürmeye eaılışmıyacağım. 
Ama biz öyle devirler yaşadık ki, oy çoklu
ğu kararlarınım acıisını çok çektik. Millet vic
danında temyizi, realitelere uymadığı için, 
Milletçe bunun cezasını büyük ölçüde ödemi-
şizdir. Key verenler de vermiyenler de... («Sa
det dışı» sesleri) Binaenaleyh, bunca delile 
rağmen Anayasa Komisyonu mevzuu 'bir ço
ğunluk kararı olarak getirdi diye buna Ana
yasaya uygundur dememize imkân yoktur. 

Anayasa Komisyonunda iki üye var ki, bun
lar Kurucu Meclis zamanında da Anayasa Ko
misyonunda idiler. Hem Umumi Heyet hem de 
komisyon çalışmalarında bulunmuşlardır. Her 
ikisi de son alman kararın Anayasaya aykırı 
olduğunu bildirmişlerdir. Bu bir şey ifade edi
yor Arkadaşlarım, haklı olan, doğru olan bu 
üyelerin görüşüdür. Şimdi size okumuş oldu
ğum Kurucu Meclis zabıtları da bunu teyit et
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, görüyorsunuz k i ; 
konu sadece bir Anayasa meselesi olarak ele 
alınmamalıdır. Konunun memleketin imkânları 
bakımından ve Kurucu Meclisteki espirisine 
uygun olarak ele alınması lâzımdır. Mevzuu 
Anayasaya uygun olarak (halledilmelidir, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin itibarına uygun 
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olarak mütalâa edilmelidir. Her menfaat elin 
tersi ile itilmelidir. 

Arkadaşlarım, en tehlikeli şey, mebusun, 
parlâmentonun, vatandaş önünde, milletin 
önünde itibarını kaybetmesidir. Biz, ilk de
fa maaşlarını düşünen insanlar olarak ortaya 
çıkarsak, kabul etmek lâzımdır ki, hizmet gü
cümüzü kaybederiz itibarımızı kaybederiz. Ve 
işte o zaman, büyük felâket başlar. Milletin, 
kendilerini idare edenlere itimatsızlığı başlar. 
Bu durumda, ne kalkınma olabilir, ne de mem
leket müsmir çalışma ile medeniyet yoluna yö
nelebilir. 

öyle ise en mühim meselemiz, şahsi haysi
yeti e rimiz. kadar, parlmanter haysiyeti ön 
plânda tutmak olmalıdır. Aynı şekilde Türki
ye'de bugün büyük gayretlerle kurulmasına ça
lıştığımız sivil idarenin itibarını korumak mev
kiindeyiz. 

Arkadaşlarım, onun için mevzuu fazla deş
tiğimiz kanaatinde değilim. Mevzu bugün artık 
her hangi bir istikamette çekiştirilmeye müsait 
değildir. Benim ıgönlüm, «aylıkla maaş ara
sındaki içtihat farkından dolayı milletvekille
rinin, Büyük Millet Meclisinin bir çekişme 
içinde 'bulunduğunun millet tarafından kabul 
edilmesine veya böyle görünmesine razı değil
dir. 

Arkadaşlarını, açıkça bu imkân bulunsay
dı 'kapı açık olsaydı dahi yine de Anayasada 
ilk anlaşılan mânada dar mânada ödenekleri 

'kabul etmemiş ve hattâ yolluklardan bir miktar 
fedakârlıkta. İmlunmamız yerinde bir hareket 
olurdu. (Bir kısım sıralardan: Alkışlar) 

Mvet arkadaşlarıma 'tekrar ediyorum. Ana
yasa «tavan budur» demiştik, fakat, «tavanı 
almak mecburiyeti vardır» dememiştir arka
daşlar. Bunu aıçikca belirtmek ihtiyacındayım. 
öyle ise muhterem arkadaşlarım, sözlerimi 
şöyle özetliyorum. 

Anayasaya, aykırı 'bir tasarruf olarak, Ana
yasa ve Maliye Komisyonunun dediği istika
mette Meclisçe bir karar almacaksa, biz mem
leketin bütün ıstıraplarına sırt -çevirmiş insan
lar olacağız; eğer biz de fedakârlıkda bulun
mamız lâzım 'geldiğini arilanıazsak, vatandaş 
ümitsiz olacaktır, bu gerçek önünde hiçbir arka
daşın ödenekleri artırmada. ısrar edeceğine ve 
«hayır, Anayasanın şu maddesinde bu kelimeyi 
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illâ şu mânada anlıyorum» diyeceğine inanmı
yorum. Bu kürsüden ifade ediyorum ki, oy çok
luğuyla ödenekleri artırma istikametinde bir 
karar alınırsa, yani Anayasa maddesinden ilk 
anladığımız ve Bütçe Komisyonunun anladığı 
mânanın ötesinde bir maaş kabul edilecek olur
sa, alacağım fazla tazminat ve tahsisatı şahsan 
Hazineye terk edeceğim. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Ardıcoğlu. 
(«Kısa konuş» sesleri) 

NURETTİN ARDICOĞLU (Elâzığ) — Muh
terem arkadaşlar; daha sözlerime başlamadan 
evvel, kısa konuşmam hususunda temennilerde 
bulunuluyor. Ben bu trajik sahneyi bözmıya-
cağım. Arkadaşlar (Alkışlar, gülüşmeler) elimden 
geldiği kadar kısa konuşmaya gayret edeceğim 
gibi, politik, sosyal v. s. değil doğrudan doğruya 
kuru hukuktan bahsedeceğim. Meseleyi huku
ki bakımdan tahlile çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasa Komisyonu
na havale edilen (bu ödenek mevzuunda muha
lif kalan ve Maliye Komisyonunun raporunun 
Anayasamızın 82 nci maddesine aykırı olduğun
da ısrar eden arkadaşlarınızdan birisiyim. Tabiî 
diğer muhalefet şerhi bulunan arkadaşlar da 
konuşacaklardır. Bendeniz de muhalif olma se
bebimi kısaca izah etmek istiyorum. 

Milletvekilleri -maaşlarının düzenlenmesi hu
susunda iki komisyonumuz, Maliye ve Bütçe 
komisyonları, iki ayrı görüş getirmişlerdir. 
Aradaki fark şudur: Maliye Komisyonu 1!1 
kelimelik bir fazlalıkla Bütçe Komisyonunun 
getirmiş olduğu metinden ayrılmaktadır. Evet, 
aradaki fark ancak 11 kelimedir, fakat bu 11 
kelimelik fark, bugünkü münakaşaları doğur
muş vaziyettedir. Haddizatında her iki komis
yonun görüşü de Anayasanın 82 nci maddesinde 
geçen ve milletvekilleri ödeneklerinin neden iba
ret olacağını tâyin eden ibarenin tefsirinden doğ
maktadır. 82 nci madde diyor ki, (Milletvekille
ri ödenekleri 1 nci derecedeki devlet memuru ay
lığını geçemez.) Alman ölçü ve tâıbir ibuö ı̂r. 
Eğer biz 1 nci derecedeki Devlet memurunun ay
lığının ne olduğunda bir selâbete varırsak mesele 
ıçözülmüş olacaktır. Bütçe Komisyonu birinci de
recedeki Devlet memuru aylığı derken, Maaş 
Kanununa göre birinci derecedeki memur aylığı 
olan 2 |00 rakamını anlamıştır. Maliye Komisyo-
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nu ise birinci derecedeki Devlet memuru aylığı 
derken 2 400 + 200 lira kıdem tazminatı diyor 
ve buna bâzı memuriyetlerde alman makam tah
sisatı 800 lirayı ilâve ediyor. Bu şekilde her iki 
komisyonun görüşü neticesinde Bütçe Komisyo
nu milletvekili maaşı olarak brüt 3 600, net 2 COO 
lira civarında; Maliye Komisyonu ise brüt 5 100 
ve net olarak 4 300 - 4 400 lira civarında tesbit 
etmiş bulunmaktadır. Aradaki fark budur. Her 
iki komisyon birinci derecedeki Devlet memuru
nun aylığını tesbit ederken, ayrı ayrı noktalar
dan hareket etmişlerdir. Şimdi, Anayasa Komis
yonu olarak biz, Maliye Komisyonunun raporu
nun mu, yoksa Bütçe Komisyonunun raporunun 
mu Anayasaya aykırı olduğunu tetkik etmek du
rumunda (bulunuyorduk. Altı arkadaşımız, Mali
ye Komisyonunun raporunun Anayasamızın 82 
nci maddesine aykırı olduğunda müttefiktiler ve 
muhalif kaldılar. Muhalefetimizin sebebi de aşa
ğı - yukarı aynı esaslara dayanmaktadır. O cihet 
de şudur : 

Anayasamızda geçen ıbu «Birinci derecedeki 
Devlet memuru aylığı» tâlbiri, elbetteki Kurucu 
Mecliste Heyeti Umumiyede ve daha evvel de ko
misyonda üzerinde tartışılmış Ibir mevzudur ve 
onların bundan ne anladıklarını o zamanki zabıt
ları tetkik etmek suretiyle anlıyabileceğiz. Bu 
noktadan hareketle, Kurucu Meclisin bu «aylık» 
kelimesini kullanırken milletvekilleri ödenekleri 
için düşüncesi ne olabilir? Biz bunu tahlil ettik, 
aradık buldurduğumuz zaJbıtlar elimizdedir. Ku
rucu Meclisin aylık kelimesinden anladığı mâna 
şu oluyor : Kurucu Meclis rakama oy vermiş ar
kadaşlar. 

Binaenaleyh, maaş mı, ödenek mi, aylık mı 
şeklinde bir münakaşaya mahal olmadığı gibi, 
mevcut metinlerden bir tefsir çıkartmaya ihtiyaç . 
kalmıyacak şekilde Kurucu Meclis zabıtları açık
tır. Müsaade buyurursanız 1 - 2 arkadaşın buna 
ait görüşlerinden huzurunuzda birkaç misal ver
mek istiyorum. 

Kanunun 1 nci müzakeresi esnasında, 19 Ni
san 1961 tarihli celsede Komisyon Sözcüsü Tu
ran Güneş, zabıt ceridesinin 449 ncu sayfasında, 
Ibirinci derecedeki Devlet memuru aylığından, ka
nunun koymuş olduğu tâlbirden ne anlaşılacağı 
hususunda, tenvir etmek üzere, aynen şöyle di-. 
yor : «2 «000 lira aylık, bundan vergiler kesildik
ten sonra 1 400 ilâ 1 500 lira kalır, ilâh...» 
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Komisyon sözcüsü 1 nci derecedeki Devlet I 

memuru aylığını burada rakam olarak zikretmiş
tir. Demek ki, komisyon 1 nci derecedeki Devlet 
memuru aylığını Bütçe Komisyonunun anladığı 
mânada anlamıştır. 

îş burada bitmiyor. Malûmuâliniz o zamanki 
[Anayasa Komisyonunun getirdiği teklif tadil 
edilmiştir. Yolluklar tadil edilmiş ve yüzde elliye 
indirilmiştir. Yollukların azaltılması konusunda 
birçok arkadaşlar değiştirge önergeleri vermiş
lerdir. Bu konuda 'konuşma yapan arkadaşlar, 
«Birinci derecedeki Devlet memuru» tâbirinden 
ne anlaşıldığını rakamlarla izah etmişlerdir. O I 
zaman, Rıza Isıtan aynen şöyle söylüyor : «Bu I 
gün (birinci derecedeki Devlet memuru aylığı 
2 bin liradır. Buna % 35 ilâve ile ayda 2 700 
lira ediyor. Demek ki, gelecek devrelerde mil
letvekilleri aylıkları 4 bini geçecektir ki, bu I 
çoktur.» Ve komisyon teklifinde yollukların I 
yarıya indirilmesi mevzuunda rakam zikredi
yor. 

Ondan isonra Hızır Cengiz konuşuyor, o da I 
aynen burada zikredilen; «Birinci derecedeki 
Devlet memuru aylığının 2 bin lira olduğu» nu I 
ifade ediyor. Onu takiben Kemal Türkoğlu ko- I 
nuışuyor... Bütün bu arkadaşlar aynı şekilde an- I 
lıyorlar. Bunların dışında- Maliye Komisyonu
nun başka türlü bir hesap yapacağına dair Kn- I 
rucu Meclis zabıtlarında tek bir işaret yolktur. 
Hepsi de baremin birinci derecesindeki memur I 
aylığının % 20 zamla, beraber 2 400 lira oldu- I 
ğunu esas aldıklarını ifade etmektedirler. Za- I 
•bıtların tetkikinden anlaşılacağı üzere, hiçbir I 
zaman ödenekler üzerinde münakaşa olmamış- I 
tır. Hep yolluklar üzerinde geçiyor. Sebebi §u: I 
O zaman Kurucu Meclise ıbu ruhu veren arka- I 
daşlar ödenek işlerini 'kendi kafalarında hallet- I 
mislerdir. Kurucu Meclisin bütün üyelerinin I 
ka,f asında olan rakam, 2 000 liraya % 20, zam ya
pıldığında 2 400, % 15 zam da yapılırsa 2 700 
lira idi. Bunun dışında Kurucu Meclis âzaları
nın kafasından hiçbir rakam geçmedi. Ben de I 
içinde bulunan bir arkadaşınız olarak böyle I 
(bir şey düşünmedim. 

Bunu teyideden bir konuşma da maddenin 
2 nci müzakeresi 'sırasında cereyan ediyor. Bir I 
değiştirge önergesi veren Hızır Cengiz arkada- I 
şıımız tehlikeyi görüyor. Maliye Komisyonu gö
rüşünün bugün ortaya atıldığı gibi, ilerde her J 
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hangi bir vesile ile böyle bir görüş ortaya atı
labilir mi, diye bu arkadaşımıza malûm olmuş. 
Bu arkadaşımız maalesef bu Meclise gelemedi. 
Çok ince tetkikler yapardı. 

Arkadaşımız değiştirge önergesi verirken 
şöyle bir konuşma yapıyor. Müsaade buyurur
sanız pek uzun olmadığı için okumama müsaa
delerinizi rica edeceğim : 

«Demokrat Parti iktidarı zamanında bare
min birinci derecesindeki memurun maaşı 2 000 
lira idi. Birinci derecede maaş alan bir memura 
ilki terfi müddeti geçirince, üst derece maaşı 
olmadığı için, 200 lira da ayrıca tazminat veril
mektedir. Bundan başka memuriyetin hususi
yetine göre, 1 000 lira da temsil tahsisatı veril
mektedir ki, yekûn 3 200 liradır. Bu miktarın 
% 50 si, 1 600 lira eder. Harcırah Kanunu hü
kümlerine göre, bu da yolluk olarak verilir idi 
ki, ceman 4 800 lira tutmaktadır. Görülüyor ki, 
sabık ve sakıt iktidar da tasarruflarını güya 
kanuna istinadettiraıiş bulunmaktadır. Fakat 
gönül bunu istememektedir. Bir misal ile bu
günkü durumu izah edeyim. 

Bugün Genelkurmay Başkanı baremin bi
rinci derecesinden maaş alır. Bunun tutarı 
2 700 liradır. 6 sene bir derecede kaldığında, 
200 lira ayrıca tazminat alacaktır. 2 900 lira. 
Kabul edilen bir kanunla 750 lira ayrıca tazmi
nat almaktadır, etti, 3 650 lira. Bin lira temsil 
tahsisatı ile bu miktar 4 650 lira. Emir eri taz
minatı olarak 200,, er tayını olarak da 165 lira 
ki, ceman 5 015 lira eder.» diyor. 

Görülüyor ki, 1 nci derecedeki Devlet me
murunun aylığı 2 400 lira idi. Maliye Komisyo
nu buna kıdem tazminatını, makam tahsisatını 
ilâve edince 5 015 liraya varıyor. 

Hızır Cengiz arkadaşımız içindeki korkuyu 
açıklamak için en sonunu şöyle bağlıyor. «Yol
luklar ödeneğin % 50 sini aşamaz, derken, bu 
miktarı nazara alarak teklif etmiş değiliz. Yan
lış anlaşılmasın.» Bu hiçbir itiraza mâruz kal
madan Kurucu Meclis Heyeti Umumiyesince 
tasviibediliyor. 

Arkadaşlar, maalesef Kurucu Meclis Ana
yasa Komisyonu müzakerelerine ait bantlarını 
- bu kürsüden bir daha bahis mevzu ettik - bugüne 
Kadar çözmek nasibolmamıştır, bunu hassaten rica 
ediyorum. Riyaset bu işi G-enel Sekretere bırak
mışlar, şimdi ise ıbu iş tamamen durmuş vaziyet-
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itedir. Bunu komisyonda okuma imkânını bula
madık. Bu iş sık sık karşımıza gelecektir. Bun
ların çözümü yapılırsa Kurucu Meclis Anayasa 
Komisyonunda bu mevzularda ne görüşüldüğü
nü anlıyacak ve meseleler de aydınlanmış ola
caktır. 

Görülüyor iki, 82 nci ımaddede yer alan 1 nci 
derecedeki Devlet memuru aylığı Kurucu Mec
lisçe sarih olarak aydınlanmış Ibulunmaktadır. 
Ve Kurucu Meclis, demin de arz ettiğim gilbi, 
sarih bir rakamı nazara alarak, başından sonu
na kadar bütün müzakereleri bu rakama inhi
sar ettirmiş ve ona rey vermiştir. Bunun dışın
da, Maliye Komsyonunun zikretmiş olduğu gi
bi, maaş mı, aylık mı diye üzerinde fikir yürüt-
memiştir. Doğrusu ben' de bu aylık ile maaş 
arasında bir fark bulunduğunu bilmiyordum* 
yeni öğrendim. Fakat benim gibi bunun deği
şik mefhumlar olduğunu bilmiyenler öyle tah
min ediyorum ki, pek çoktur. Maliye Komisyo
nunun rapoarundan anladığıma göre demek ki, 
maaş başka şeymiş aylık başka şey. Bugün 
sokaktaki bir çocuğa dahi sorsanız yine aynı şe
yi söyliyeceğine eminim. Fakat onlar, bâzı iç
tihatlar ve bâzı şahsiyetlerin notlarını getiriyor
lar. Bu şahsiyetlerden birisi de Sıddık Sami Be
yin notu imiş. O, bu ciheti de karıştırmış. Za
ten onun karıştırmadığı mevzu kalmadı ki. 
(Gülüşmeler) 

Şimdi de maaş mı olsun, aylık mı olsun 
münakaşasını yapıp duruyoruz. Ancak arkadaş
lar, işin hukuki tarafı şudur : Anayasanın kad
ro maaşına tekabül eden 117 ve 131 nci madde
leri (aylık ve ödenekleri) demek suretiyle maaş 
ve tahsisatı ayrı ayn kullanmaktadır. Kurucu 
Mecliste de maaş şeklinde kullanılmıştır. Kanu
nun lafzı ve ruhu bundan ibarettir. Maaş de
mişse 2 400 lira idi. Maaşı 2 400 — 200 + 1 000 
lira olarak tefsir etmeye hukukan imkân gör-
miyen bir arkadaşınızım.. 

Efendim, 2 400 lira maaşı kanunla tâyin edil
miş bir esas, bir baz olarak bulmuş bulunuyo
ruz. Aksini iddia eden arkadaşlar 2 400 liraya 
ilâveten birinci derecedeki Devlet memurunun 
eline geçen parayı, böyle sağlam bir kriteryumu' 
kabul etmişlerdir. Biz de bu esası alalım. 

Çünkü, maaş denin'ce, Devlet memuru aylığı 
denince iş yayılır. Bir arkadaşımızın dedği gibi 
Varşova'daki sefirin aldığı 12 bin lira tutan I 
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maaşı elbette esas almamamız icabeder. Bu bizi 
acayip bir mantıksızlığa götürebilir. Başka bir 
kriteryum bulmaya gayret edelim, 

Binaenaleyh, böyle bir yol bulmadan, millet
vekilleri. ödenekleri hakkında Maliye Komisyo
nunun görüşünü benimseyenleyiz. 

Muhterem arkadaşlar; müsaade edilirse bu 
Meclisin çatısı altında geçmiş olan bir tatbikatı 
hfotırlatarak sözlerime son vereceğim : 157 sa
yılı Kurucu Meclisin teşkiline ait Kanunun 40 ncı 
maddesinin son fıkrasında «Kurucu Meclis üye
lerine ait ödenek birinci dereceden Devlet me
muru aylığından fazla olamaz» denmekteydi. 
Burada Anayasamız aynı tâbiri olduğu gibi kul
lanmıştır : Birinci dereceden Devlet memuru
nun aylığı! Kurucu Meclis bunu bu şekilde ifa- . 
de ederken o zamanki rakama göre 2 000 lirayı 
ödemiş, ve üyelerine o zamanki esaslara göre 
onun üzerinden maaş vermiştir. Şimdi bundan 
evvelki bir Mecliste bu şekilde bir tatbikat ge
çerken bugün bundan başka türlü mâna çıkar
manın tatbikat bakımından abes olacağı kanaa
tindeyim. 

Arkadaşlarım, sözlerimin başında arz etti
ğim gibi, bunun siyasi tarafına hiç dokunmak 
niyet ve arzusunda değilim. Yalnız, müsaade 
buyurursanız kafamı kurcalıyan bir noktaya te
mas edeyim. 

Bana öyle geliyor ki, biz Maliye Komisyonu
nun görüşünü kabul edersek, memurlara % 15 
zammı da bu Meclis kabul etmek zorunda kala
caktır. Bunun bize yükliyeceği malî külfet var. 
Çünkü memur zamları isçi zamlarını tevlidede-
cek ve diğer taraftan İktisadi Devlet Teşekkül
lerini rasyonel yapmak istiyorsanız bunu ta
hakkuk ettiremiyeceksiniz ve genel kanuna gö
re, gerek muvazenei umumiye ve gerekse katma 
bütçelere bir, bir buçuk milyar lira kadar kül
fet yükliyeceğiz. 

Diğer taraftan, Mebus maaşını artırdık, me
mur maaşını artırdık, işçiye zam yaptık, öbür 
taı aftan-bu zammı karşılamak üzere «bize yar
dım verin» şeklinde bir konuşma bizi, memle
keti müşkül duruma sokabilir. Maliye Vekilin
den bu konuya yakın bir konuşma dinledim. 
Kendisine hak veriyorum. Bu gibi mevzular baş
ka yerlerden yardım istenmekle halledilmez. îş-
te istenilen kanun bundan ibarettir. 
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Diğer mevzuları ise arkadaşlar benden da

ha iyi bilir ve takdir ederler. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Coşkun Kırca. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Nurettin Ardıçoğlu arkadaşı
mıza, öyle sanıyorum ki; hepimiz bugün teşek
kür borçluyuz. Kendileri yaptıkları konuşmay
la Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve 
yollukları konusunu hakiki münakaşa zemini 
üzerine getirmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; münakaşa ettiği
miz konu tamamen teknik bir konudur. Muhak
kak olan bir şey varsa; ister Bütçe Komisyonun 
metnine ister Maliye Komisyonunun metnine ta
raftar olsunlar, bu Mecliste yer alan bütün ar
kadaşlarımızın, ben şahsan, Anayasanın metnine 
ve ruhuna mugayir iş yapmamak endişesinde 
aynı derecede iştirak halinde bulunduklarına 
(kaaniim. Yine, bu Mecliste yer alan bütün ar
kadaşlarımızın, memleketin içinde bulunduğu 
şartları, halk kütlelerinin içinde kıvrandığı güç
lükleri pek âlâ idrak edecek kadar basirete, ki
yasete ve müşahade kabiliyetine sahiboldukla-
nna inanıyorum. Bu itibarla, bendeniz, kendi 
müdafaa ettiğim kanaatin aksine bir kanaatin 
bu Mecliste oylanmasından, parlmantcr demok
rasimizin temeli olan T. B. M. Meclisinin itiba
rına asla ve kafa halel gelmiyeceğine inanıyo
rum. 

Sayın arkadaşlar; mebus maaşları meselesi 
diye bir mesele bütün memleketlerde basın ve 
efkârı umumiyede türlü türlü tartışmalara, 
söylentilere sebebiyet verir. Belki, demokratik 
rejimin mahzurlu taraflarından birisi de budur. 
Ancak, muhakkak olan bir şey varsa, kendile
rini bütün partilerin üzerinde ve halk kütleleri
nin arzularından vareste tutan, millî iradeyi say-
mıyan bir rejim herhalde çok daha mahzurlu
dur ve herhalde bu memlekette asla payidar 
olamıyacaktır. Biz, buna kuvvetle inanmakta
yız. Ancak, arkadaşlarımız biliyorlar ki, eğer 
parti üyeleri ve bu misalde olduğu gibi, millet
vekilleri ve senatörler, Meclislerde ve halk küt
leleri arasında kendilerine itimat sağlıyacak şe
kilde hareket etmezlerse bu seçmenler o millet
vekillerini ve senatörleri bir daha seçmiyebilir-
ler. îşte, bu imkân sadece ve sadece demokrasi 
rejimi içinde verildiği içindir k i ; parlâmento 
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mefhumu bu memlekette, Türk milletinin kal
binde ilelebet payidar kalacaktır. 

Mevzuumuz asla T. B. M. Meclisinin itibarı 
konusu değildir. Mevzuumuz teknik bir mevzu
dur. Bu teknik meseleyi de sükûnetle müzakere 
ve münakaşa etmek kudretine ve olgunluğuna 
da, bu Meclis elbette ki, mâliktir, işte Muhte
rem Ardıçoğlu'na bu noktadan teşekkür borçlu
yuz. Çünkü hepinizi bu zemin üzerine sevk eden 
konuşmayı yapmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; bendeniz, bir Mec
liste bir komisyon sözcüsü olarak,kendi komis
yonunca sevk edilmiş bir mazbataya muhalif ka
larak komisyon sözcülüğünü ilk olarak yapmak
tan mahrum kalmış, nâdir talihsiz arkadaşları
nızdan birisiyim. Bu itibarla, bendenizi, muha
lefet şerhimi izah ederken, sabırla dinlemek lût-
fuııda bulunacaksınız, sanıyorum. -

önce; mensubolduğum komisyonun raporunda 
bir yanlış anlayış var. Bu, doğrudan doğruya 
konu ile ilgili değilse bile, yine de, raporda hu
kuk bakımından üzerinde durulması gereken bir 
hatadır. 

Neden deniyor ki : «1 nci derecedeki Dev
let memurunun kaderine bağlıdır, T. B. M. Mec
lisi üyelerinin kaderi. Temin edecekleri malî 
menfaatler bakımından bir seviye tesbit edil
mek üzere ve bu seviyenin herhalde birinci de
rece Devlet memurunun seviyesinin altına düş
memesi maksadiyle, bu yapılmıştır.» Bu doğru 
değildir arkadaşlarım. Anayasanın 82 nci mad
desi sadece bir tavan tesis etmiştir. Anayasanın 
82 nci maddesi Millet Meclisi üyelerinin ödenek
leri, birinci derecedeki Devlet memurunun ay
lığına müsavi olacaktır, dememiştir. Eğer, böy
le demiş olsa idi esasen burada böyle bir kanu
nun müzakeresine lüzum bile kalmazdı. Anaya
sa sadece bir tavan tesis etmiştir. Bu tavana uyu
lup uyulmaması veya bu tavanın uygulanıp uy
gulanmaması hususunda karar vermek üzere 
böyle bir kanun teklifinin sevkı münasebetiyle, 
bir kere, bu bariz yanlışlığı düzeltmek mecbu
riyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Komisyo
nunun şimdi müzak'ere ettiğimiz raporunda, Ma
liye Komisyonu ile Bütçe Komisyonu arasında
ki ihtilâfın düğümlendiği noktaya da temas edil
diğini görüyoruz. Bu ihtilâf bir terim ihtilâfı
dır. Maliye Komisyonunun kanaatine göre; ay-
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lık kelimesi bir Devlet memurunun bir ayda 
muhtelif kanuni sebepler dolayısiiyle eline geçen, 
(zannederim yolluk hariç, paraların yekûnudur. 
Buna mukabil, Bütçe Komisyonumuz bu fikirde 
değildir. Aylık kelimesini 7244 »ayılı Kanunun 
1 nci maddesi anlamımda anlamaktadır. 

Bunların hangisi doğrudur?.. Mesele, bu ka
dar teknik ve bu kadar basölt bir meseledir, as
lında. 

Sayın arkadaşlar, Maliye Komisyonunda ça
lışan arkadaşlarımız incelemişler; ezcümle, Sayın 
Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar, meşhur idare 
hukuku kitabının son tabında bir dip notta, 
«5434 sayılı Emekli Sandığı hakkındaki Kanun
da, 7244 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde me
murlara verilen para için aylık tâbirini kullan
mış, maaş tâbirini kullanmamış.» Bu yanlıştır. 
Maaştan maksat, sadece 7244 sayılı Kanun gere
ğince verilen paradır. Bunun dışında, şu veya 
bu suretle verilen paralar, makam tahsisatları 
ve saire, maaş mefhumuna girmez. Maaş, zait bu 
tahsisat ve tazminat] arının tamamının aylık tu
tarına (aylık) demek lâzımdır.» diyorlar. 

Muhterem .arkadaşlarım, bu beyan, şimdiki 
hali ile, sadece, bir ilim adamının, kanun vâzıı-
na yapmış olduğu bir tavsiyeden ibarettir. Müs
pet hukuk açısından hakikat şudur ki ; bugüne 
kadar, gerek malî mevzuatımızda, gerek Anaya
sa metinlerinde aylık ve maaş terimleri yer yer 
aynı mefhumu ifade etmek için kullanılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1924 Anayasasının 
92 nciı maddesi memurlardan bahsederken «ma
aş ve muhaıssesat» tâbirini kullanmıştır. Bu Ana
yasa Türkçeleştirildiği valk'it kullanılan kelime
ler, aynen ve aynen, «maaş ve muhassesat» ye
rime «aylık ve ödenek» olmuştur. Yeni Anayasa
mız da «aylık» kelimesini aynen bu mânada 
kullanmıştır; 117 nci maddesinde memurlardan, 
134 ncü maddesinde hâkimlerden bahsederken 
memurların ve hâkimlerin «aylık ve ödenekleriu. 
nin» kanunla tesbit edileceğinden bahsetmekte
dir. 

Şimdi; muhterem arkadaşlarım; eğer aylık 
mefhumu Maliye Komisyonunun ileri sürdüğü gi
bi, bu Anayasada, bir memurun eline muhtelif 
kanuni sebepler dolayısiyle bir ayda geçen bü
tün paraların yekûnu anlamında kullanılmış ol
saydı, (117) ve (134) ncü maddelerde «aylık ve 
ödenekler» denilmez, «aylık» denmekle (iktifa 

edilirdi. Çünkü, bu takdirde, «ödenek», nasıl 
olsa, «aylık» içine girmiş olurdu ve kanun vâzıı, 
«aylık» içine giren çeşitli unsurları tadadeder 
ve gerekirse, bunlar için ayrı ayrı kanunlar çı
karırdı. Şu halde, «aylık ve ödenek» hâkimler 
ve memurlar için ayrı' ayrı kullanılmışken, bu 
terimlere Anayasanın bir başka maddesinde, 82 
nci maddesinde T. B. M. M. üyeleri bahis konu
su oldukta başka mânalar vermek, sanıyorum 
ki, hukuk kaidelerinin lâf zan. tefsiri esaslarına 
pek uygun düşmiyecektir. 

Şimdi; muhterem arkadaşlarım, bâzı arkadaş
larımız, 82 nci maddenin 3 ncü fıkrasındaki 
«Meclis üyelerinin aylık ve ödeneklerine her ne 
suretle olursa olsun yapılacak zam ve ilâveler 
mütaakıp milletvekilleri ıgenel seçiminden sonra 
uygulanır» hükmünden ve burada kullanılan 
«ödenek» kelimesinden başka «aylık» kelimesinin 
de kullanılmasından şunu istihraçediyorlar. «Ay
nı maddenin birinci fıkrasında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerine, birinci derecedeki Dev
let memurunun aylığını aşamıyacak olan ödenek
ten ve bu ödeneği aşamıyacak olan yolluktan baş
ka paralar da, «aylık» adı altında paralar verile
bilir!» diyorlar. Böyle olunca, Sayın Sıddık Sami 
Onar'm idare Hukuku kitabında bahsettiği ma
aşlardan gayrı verilmesi iktiza eden ve «maaşın 
teferruatı» tabiriyle ifade edilen ve maaşın ak
sine arızî olarak ödenen tazminat ve tahsisatlar 
da Büyük Millet Meclisi üyeleri ödeneğinin he
sabında nazarı itilbare almaibilecektir. 

Şimdi; muhterem arkadaşlar, bu, doğru de
ğildir. îki noktadan meseleyi ele alalım : 82 nci 
maddenin 3 nci fıkrasında aylık tâbiri Maliye 
Komisyonunun müdafaa ettiği gibi geniş mâna
sında alınmışsa, yani bunun içine maaştan gayrı 
diğer arızî tahsisat ve tazminatlar da ıgiriyorsa, 
o takdirde, Anayasanın 117 ve 134 neü maddele
rinde aylık ve ödenek tâbirlerinin ayrı ayrı kul
lanılmış olması izahsi'z kalır. Beraberce izah et
menin tek yolu vardır : O da aylığın maaş karşı
lığında kullanıldığıdır. Nitekim, 1924 Anayasası 
türkçeleştirildiği zaman da böyle olmuştur. Biraz 
evvel arz ettiğim gibi.. 82 nci maddenin son fık
rası için de aynı şey varittir. 

Eğer aylık tâbiri 82 nci maddenin son fıkra
sında bu dar anlamında kullanılmayıp da maaş 
ve muhassesat dışında T. B. M. M. üyelerine a p 
ayrı paralar ödenebileceği mânasında kullanıl-
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mışsa, o zaman, Anayasanın, aynı terimi bir mad
dede başka, diğer bir maddede başka mânalarda 
kullanıldığı sonucuna varmak gerekir ki, bu da 
mantıkan kaıbul edilemez. Şu halde, tek mantıki 
tefsir tarzı, aylık kelimesinin 82 nei maddenin 
son fıkrasında maaş mânasında kullanılmış oldu
ğunu kabul etmektir. 

Şimdi, böyle olunca, bu fıkrada «aylık» teri
mi, T. B. M. M. üyelerine verilen ödeneğin karşı
lığı olarak kullanılmış demektir. Zira, aynı mad
denin ilk fıkrasında bu ödeneğin birinci derecede 
Devlet memuru aylığını yani maaşını aşamıya-
cağı belirtilmiştir.. 

Şu halde, 82 nci maddenin 3 ncü fıkrasındaki 
aylık ve ödenek kelimeleri aynı ve tek mefhumu 
ifade etmek için, mânayı kuvvetlendirmek için 
kullanılmış demektir veyahut ortada sadece bir 
ifade zaafı vardır. 

Kaldı ki, sayın arkadaşlarım, aynı fıkrada 
(zam ve ilâveler) deniyor. Burada, «zam ve ilâ
veler» ayrı ayrı mefhumlar değildir, fikri kuv
vetlendirmek için böyle denmiştir. Şu halde, «ay
lık ve ödenek» tâbirinin 82 nci maddenin 3 ncü 
fıkrasında yer alışından istiane etmek suretiyle 
milletvekili ve senatörlere, 7244 sayılı Kanunun 
ıbirinci maddesinde zikredilen maaşattan gayrı 
tahsisatların verilebileceğini iddia etmek müm
kün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, kaldı ki, bir geçici Ana
yasa hükmünde- ölân 157 sayılı Kurucu Meclisin 
teşkiline mütaallik Kanunda, Kurucu Meclis üye
lerinin ödeneklerinin birinci derece" Devlet memu
runun aylığından fazla olamıyacağından bahse
dilmiş ve bilâhara Kurucu Meclis üyelerinin öde
neklerine mütaallik Kanun çıktığı zaman da, aynı 
mefhum için «kadro maaşı» tâbiri kullanılmıştır. 
Böylelikle her iki mefhumun aynı şey olduğu 
ifade edilmek istenmiştir. 

Daha fazlası var : 7244, 3629 ve 5434 sayılı 
kanunlarda ve maaşata ve aylıklara mütaallik 
Ibirçok kanunlarda* görülmektedir ki; bu iki keli
me yer yer aynı mefhum için kullanılmıştır. Biz-
ızat Sayın Sıddık Sami Onar böyle olduğunu ka
bul ettiği içindir ki, ayrı mefhumlar için birbi
rinden farklı tâibirlerinkı mevzuatta yer alması
nı tavsiye etmektedir. Aksi halde, bu tavsiyeyi 
yapmasına esasen mahal kalmazdı. 

Şimdi arkadaşlar", arkadaşlarımız zabıtlara 
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temas ettiler. Bunları ayrıca bahis konusu ede
cek değilim. Kısaca yalnız bir hususu hatırlat
mak isterim. Bâzı arkadaşlar, kanuni metinler 
tefsir edilirken, bu tefsirlerde behemahal kanun 
vâzııinm müzakerelerine atıfta bulunmayı ve ka
nun vâzıının maksadına riayeti bugünkü mo
dern hukuk muvacehesinde lüzumsuz bir gay
ret olarak görmektedirler. 

Sayın arkadaşlar, gerçekten, bir hususi hu
kuk metnini, meselâ NopoÜeon Kod'unu, ısda
rından bu yana uzun yıllar geçmiş ve akıp gi
den hayatın icapları karşısında, yaşatmak için 
bu gübi metinler hakkında' hâkiıme geniş takdir 
hfalkkı verme/k suretiyle, yazılı hukukun yanın
da kaızai içtilhatlara dayanan bk* örf ve âdet hu
kuku teessüs etmiştir. Ancak, örf ve âdet kai
deleri, yazılı hukuk kaidelerine aykırı olamaz
lar. örf ve âdet hukukunun, yazılı hukuka ay
kırı olmasına rağmen yürürlükte kalmasına im
kân yoktur. Kaldı iki, bugün hulkuk ilmi, her 
halükârda, hele bir Anayasanın yapılmasından 
ve yürürlüğe girmesinden yana geçen zaman bu 
kadar kısa ise, bu kanunun tesiri için çeşitli tatbik 
tarzlarının, kanun vâzıının müzakerelerinde 
beliren maksat dışında ortaya çıkabileceği hu
susunun mâkul zeminini bize ilham eden bir is
tikamette değildir. Anayasa çıkalı henüz çok 
az zaman geçmiştir; elbette ki, kanun vâzıının 
bâzı metinleri ne yolda, hangi maksatla sevlk 
ettiğine dilkkaüe (bakmak ve bu noktayı 'ehem
miyetle tetkik etmek mümkün ve lâzımdır. Bu 
hususta bilhassa 'komisyon sözcüsünün beyanla
rının hususi bir ehemmiyet taşıdığı da Yüksek 
Heydtinizin malûmlarıdır. 

Komisyon Sözcüsü Muammer Aksoy konuş
masını hulâsa ederken diyor ki; ödenekler bi
rinci derecede memur maaşını aşamaz. Bu su
retle de Muhterem Maliye Komisyonu ile Tem
silciler Meclisi Anayasa Komisyonu Sözcüsü 
Muammer Aksoy tamamen mutobakat haline 
gelmiş »bulunuyorlar! Çünikü, ihtilâf ortadan 
kalkmış oluyor. Şunu 'anlıyoruz ki1, bu madde
yi kaleme alaln ve savunan zat, aylık terimini 

. tamamen maaş (terimine eşit olarak kullanmış
tır. Bunu inkâr etmeye imkân yoktur. Kulla
nılan terim, Kurucu Mecliste tartışma konusu 
olmamıştır. Tartışma konusu, yolluğun ödene-
ğş eşit olup olmaması hususu idi. Yolluğun ta
vanı ödeneğin tavanı mı olmalı, yoksa yolluk 
ödeneğıin yarısına mı eşit olmalı? Bu kotnu tar-
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tışılınıştır. Bu bakımdan, Milletvekilleri ve Se
natörlerin gereken görevlerini yapmaları için 
ne kadar paraya ihtiyaçları olabileceği konu-
snnd'a, komisyonca izahatta bulunulmuş ve ha
tipler bâzı hesaplardan bahsetmiş, netice ola
rak da bu konunun, bir tavan tesbitiyle kanun 
vâzıınm takdirine bırakılması istenmiştir. Yok
sa, Sayın Nurettin Ardıçoğlu arkadaşımızın de-
<diği gibi bu zabıtlardan, aylık şu mânaya ge
lir, yolluk bu mânaya gelir şeklinde her hangi 
bir mâna çıkarılabilmesine imkân ve ihtimal 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; ayrıca bir »noktaya 
daha tem\ts etmek istiyorum. Milletvekilli v'e 
Senatörlerin birinci derecede bir Devlet memu
runun hayat seviyesine ulaşması hakikaten sağ
lanmalıdır. Anayasanın 82 nci maddesinde 
«ödenek 1 nci dereeedöki Devlet memurunun 
aylığını aşamaz» deniyor. Ama T. B. M. M. üye
lerinin özel durumu da nazarı itibara alınarak, 
«ödenek olarak neyi tesbit etmişseniz ona ilâ
veten yarısını aşmamak şartiyle bir de yolluk 
verebilirsiniz» deniyor. Şimdi, bu yolluk nedir? 
Bunun üzerinde duralım. Adı yolluktur diye 
bunu hukuki bakımdan memurlara verilen har
cırahla mukayese etmeye ve aynı muameleye 
tâbi tutmaya imkân yoktur. Harcırah memura 
emir üzerine güttilği bir vazifede kanuınen tesbit 
edilmiş masraflar için evvelâ avans olarak ve
rilen ye sonra bir yazılı beyan üzerine tahak
kuk ettirilen istihkaktır. Halbuki, bizim yollu
ğumuz aslında ismi yolluk olan ve fakat mahi
yeti itibariyle tazminat olan bir tediyedir. Ni
tekim, hiç kimse, Milletvekilleri ve Senatörler 
aldıkları yollukları şuraya buraya, seçim daire
lerine, halkla temasa gitmek için mi kullandı
lar, seçmenlerine mektup yazanak için mi kul
landılar, veya şu şekilde, 'bu şekilde şahsi işle
ri için mi kullandılar; bunun hesabını sormaz, 
soramaz. Bu, aslında hukuki mânada bir taz
minat olarak verilir ve milletvekilleri ve sena
törler Devlet hayatında önemli trol oynıyan ki
şiler gibi yaşasınlar diye verilir. Binaenaleyh, 
kanun vâzıı tbu ihtiyacı nazarı itibara almıştır. 
Kanun vâzıı bu ihtiyacı nazarı itibara aldığına 
göre, sanki bu ihtiyacı nazarı itibara almamış 
gibi, ödenek ve yıllık terimleri üzerinde Anaya
sanın lâfzının ve ruhunun tamamen dışında ka
lan huikuıki -inceliklere girişmek, benim -nâçiz 
kanaatimce, doğru değildir, (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Efendim, kifayet takritleri var. 

Anayasa Komisyonundan muhtelif arkadaşları 
dinlenmiş bulunuyoruz. Şimdiye kadar konuşan
ların adedi beşi buldu. Bir arkadaşa daha söz 
verdikten sonra yeterliği reye arz edeceğim. 
Buyurun Zeyyat Kocamemi. 

ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Aziz ar-
kudaslarım, maaşlar konusu hakkında benden 
evvelki arkadaşlarını Anayasa muvacehesinde, 
buna imkân olup olmadığını uzun üzüm izah 
ettiler. Ben bu mevzuda ayni meseleleri tekrar
lamadan bir şey söyliyeyim: Maaşların Maliye 
Komisyonu tarafından anlaşıldığı şekilde bir 
düşünceyi doğru bulmuyorum. Anayasanın 
82 nci ımaddesi sarihtir. Ben bu hususun aley
hinde rey vereceğim. Ben bir davete icabet ede
rek buraya çıktım, ve eskiden olduğu gibi kır
ımızı oylar sepete, paralar cebe olmasın. Şimdi, 
(şunu ifade edeyim ki, ben yalnız Maliye ve Ana
yasa komisyonları yönünde bir kararla, 82 nci 
.maddenin bana verdiği miktardan fazlasını Kı-
zılaya vereceğim. Bu önergeye oy verecek arka
daşlarımı da aynı şeyi yapmaya . davet ediyo
rum. (Alkışlar) 

BAKSAN — Kifayeti müaakere takrirlerini 
reyinize arz edeceğimi söylemiştim. Ancak söz 
alanlar arasında Şevket Raşilt Hatiboğlu arka
daşımız var. Ben şahısları adına konuşacakla
rım zannetmiştim. Sordum, Cumhuriyet Halk 
Partisi Meclis Grupu adına söz almışlar. İçtü
züğe göre kendilerine söz veriyorum. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA ŞEVKET 
EAŞİT HATİBOÖLU (Manisa) — Muhterem 
(arkadaşlar, görüşülmekte olan konu ciddî bir 
konudur. Bu itibarla kısa müzakerelerden sonra 
hemen erken reye geçilmesini doğru bulmamak
tayım. Grupum adına söz verildi, kısaca mâru
zâtta bulunacağım, 

önce şunu açıklayayım ki, ben bu mevzu 
üzerinde, birinci Kurucu Mecliste bu maddenin 
müzakeresinde bulunmuş bir insan sıfatı ile; 
ikincisi Anayasa Komisyonunda muhalefet şerhi 
vermiş bir üye sıfatı ile; üçüncüsü, Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis Grupu Başkanvefcili olarak 
konuşuyorum. 

Konunun hukuki kısımları üzerinde fazla 
durmıyacağım. Yalnız şunu ehemmiyetle belirt-
hek isterim; Kurucu Meclisin, milletvekili ve 
senatör ödeneklerinin âzami limitini tesbit et-
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miş olması, bunun su veya bu sebeplerle daha 
yukarılara götürülerek yüksek bir miktara ba
liğ olmasını önlemek içindir. Umumi espiri, Ku
rucu Meclis zamanında üyelerde hâkim olan es
piri işte bu espiridir. Bu sarih olarak anlaşıl
maktadır, orada bir müphemiyet yoktur. Maaş 
ve aylık mefhumlarının 'ayrı anlamlarda bulun
duğu hususunda serd edilen mütalâalara iştirak 
etmiyorum. Maaş veya ödenek, aylık tâbirlerin
de bir müphemiyet görmüyorum. Bir memurun 
eline bir ayda geçen paralar yekûnunun aylığı 
teşkil edeceği iddiası doğru olamaz. Maaş kar
şılığı aylıktır. Esasen Anayasaya konulmuş olan 
82 nci maddenin şu veya bu şekilde tefsirine 
imkân yoktur. Anayasanın 82 nci maddesinin 
mebus ve senatör aylıkları «en yüksek, yani 
birinci derecedeki memur maaşını aşamaz» de
mekle nihai hududu tâyin etmiştir. Burada, ev
velce Kurucu Mecliste yapılan müzakerelere 
şaMdolduğum tahdidin maksadını biliyorum. 
Ve o zamanki espiriye göre, aylıktan kadro 
ımaaşı kastedilmiştir diyebilirim. Fazlaca başı
nızı ağrıtmak istemiyorum. Şunu açık olarak 
belirteyim M; tazminatlar ve saire kadro maaşı 
içerisine konulamazlar. Bunların kadro maaşı 
içine sokulmasiyle, Büyük Millet Meclisi üyele
rinin maaş ve ödeneklerinin yükseltilmesi, açık
ça Anayasayı zorlamak olur ve böyle zorlama
larla bu kanım Meclîsten çıkmaz. Bu doğru de
ğildir, arkadaşlar. 

Şimdi sarih olarak şunu kabul etmek lâzım
dır, Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylığı bi
rinci derecede memurun kadro maaşını geçe
mez, i1 Bunun yanma yansı nisbetinde yolluk 
ilâve edilmektedir. Bu yolluk miktarının aylı
ğın yarısını geçmemesi de Kurucu Mecliste o 
zaman Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterî 
tarafından verilen ve benim de imzam bulunan 
bir takrirle istenmişti. Bu takririn mânası, he
defi, işin içinde yolluklar da bulunduğu için, 
bu yoldan Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
maaşlarının yüksek miktarlara çıkarılmasını 
önlemektir. Bu sebeple yolluğun ödeneğin % 50 
si olmasını müdafaa edenlerden biriyim. 

Burada, maaş ve aylık mefhumları üzerinde 
akademik münakaşalara girip «aylık bir adamın 
bir ayda eline geçen bütün paraların miktarı
dır» deyip Maliye Komisyonu karanfrıı Anayasa 

Komisyonunda mesnet ittihaz etmesi doğru ol
maz kanaatindeyim. 

Şunu da ilâve edeyim kî, bu Meclisten çıka
cak kanunların halk tarafından da tasvibexlil« 
meşini Yüksek Heyetiniz daima düşünür. Ben 
bu hususta edebiyat yaparak sizin vicdanlarını
za yüklenmek istemem. Yalnız böyle bir kanunu 
halkımız hoşnutlukla kabul edemez. îşte bu ci
heti belirtmek isterim. 

Eğer Maliye Komisyonunun raporu nazarı 
itibara alınıp Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
aylıkları o miktarda kabul edilecek olursa bu-, 
nım Anayasayı zorlıyarak tesbit edilmiş bir öde
nek olarak telâkki edeceğim. Onun için konu 
üzerinde iyi düşünmek mecburiyetindeyiz. Bü
tün C.H.P. Grupu arkadaşlarım da aynı kanaat
tedirler ve böyle bir lâyihaya müspet oy vermi-
yeceklerdir. Saygılarımla. (Alkışlar) 

ASIM EREN (Niğde) — Usul hakkında «öz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka-

daşlarım, bugünkü Birleşime sunulmuş olan 
Anayasa Encümeni raporu, keza encümen izahı 
bir hedefe yöneltilmemiştir. Buna mukabil aley
hinde olan arkadaşlarımız konuşmuşlardır. Par
lâmento teamülüne uymıyan bir şekilde bu ra
poru sunan encümen esbabı mucibesini lütfedip 
söylesin. Birada son söz olarak kendi raporları
nı savunsun. Ondan sonra Riyaset kararını ver
sin. Mâruzâtım bu kadar. 

BAŞKAN — Bu (konuşmanız u#ule uygun 
değildir. Encümen raporu üzerinde (konuşulması 
lüzumlu ıgörülünse, 'her vakit söz alınır ve ko
nuşulabilir. Encümen namına 'konuşacak arka
daş? Buyurun, Kemal Bağcıoğlu. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KE
MAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Çok ımuhtterem 
arkadaşlarım; bendeniz Anayasa Komisyonu 
raporunun bugünkü konuşulmasında, Anayasa 
raporuna müsbet rey veren arkadaşların söz
cüsü sıfatiyle ihuzurlarmızlda söz almış bulunu
yorum. Benlden evvel konuşan diğer hatip arka
daşlarımı, baştan sona kadar komiisyönumuzun 
raporu hakkında 'tamamen aleyhte fikir ve mü
talâalar beyan ettiler. Böylece Ikomteyonuimu-
'zım raporunun yerinde olmadığı huisulsunu sa
vundular. Gayet tabiî olarak Anayasa Komis
yonunda bulunan ve Ibu rapora mıüısbet oy kul-
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lanraıış arkadaşlarımızın fikirlerini savunmaları 
gerekirdi. Arkadaşlar hep aleyhte konuştular. 
Bendeniz bekledim, belki lehte konuşanlar bu
lunur, ondan sonra şekli tenevvür ©der ve ko-
(miısyon sözcüsü olarak durumu izah ederim, 
diye. Kifayeti müzakere takriri denince, Reis 
Beyefendiye işaret ettim, söz istedim. Binaen
aleyh, benden evvel konuşan arkadaşımın... 

BAŞKAN — Kemal Bey, orası raıahlûldur. 
bırakınız. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KE
MAL BAÖCIOÖLU (Devamla) — Şimdi, mese
lenin (bir yönünün siyasi, diğer yönünün kuru 
Ibir Ihukuık meselesi olduğunu ifade edeyim. Ar
kadaşlarımın hepsi, Nurettin Ardıçoğlu ve bir 
miktar konuşması ile Coşkun Kırca arkadaşımız 
•müstesna, işi hissiyata, politikaya döktüler ve 
mevzuu bir polemik mevzu yaptılar. Rakamlar 
vermek, % 15 lerden bahsetmek ve işçi dâva
larından bahsetmek suretiyle fikirlerde'tesmev-
vüçler meydana ıgetiraıoyc çalıştılar. 

Arkadaşlar, hâdise hiç de hatip arkadaşla
rın ifade etmek istedikleri gibi değil. Belki biz 
Anayasa Komisyonu olarak bu rakamların (tos- | 
bitinin çok muazzam olduğuna vicdanen kaa- I 
niiz. Belki de Maliye Komisyonu raporunu ka- | 
bul ettiğiniz" takdirde nıilletvekillerin'e verilen 
bu miktarı aynı şekilce savunacağız ve buna 
göre rey vereceğim, ama arkadaşlar hâdise bu 
değil. Hâdise, Maliye Komisyonu raporunun 
Anayasanın 82 nci maddesine uygun olup olma
dığı meselesidir. (Alkışlar) Hâdiseye bu yön
den <bir hukukçu göziyle bakmak mecburiyetin
deyiz. 

Bize yukarda Maliye Komisyonu raporunu 
Anayasaya aykırı bulmadığı hususunda rey ve
ren on aıkadaş, hâdiseyi bu yönden mütalâa 
ederek (bir kuru hukuk meselesi olarak ilmî 
dokümanlardan bahsettiler. Kurucu Meclisin 
eski dokümanlarını tetkik etmek suretiyle ak
şamın altısından gece on ikiye kadar tam altı 
saat meselenin üzerinde titizlikle eğilmek sure
tiyle meseleye nihayet bir hal tarzı bulduk. Biz 
hiçbir zaman (bu meselede raporumuzu (tanzim 
öderken, reylerimizi kullanırken rakamlar üze
rinde durmadık. Meclis 'öyle bir raporu kabul 
ettiği takdirde, 'Türk (bünyesinde ne gibi .tesir
ler icra edilir, (bu nokta üzerinde durmadık. 
Belki arkadaşlarım veya ben, biraz sonra bir | 
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takrir vereceğiz; mebuslara verilen 2 800 lira 
maaşın fazla olduğunu, bunun 1 500 liraya in
dirilmesi hususunu belki kabul edeceğiz. (Al
kışlar) Arkadaşlar, ıbu meselenin iki gün ev
velki konuşulmasında yine arkadaşlarımızdan 
bâzılan (böyle takrirler verdiler. Şimdi çok arzu 
ederdim k i ; burada konuşan hatipler, Nurettin 
Ardıçoğlu Beyefendinin meseleye eğildiği gibi 
eğilsinler, meseleyi metin üzerinde görsünler ve 
bu şekilde mütalâalar yapsınlar. Arkadaşları
mız hiç de (böyle yapmadılar. Komisyon sözcüsü 
olarak bunlara cevap vermek mecburiyetinde 
olduğum için /huzurunuzu biraz fazla işgal ede
ceğim. 

Meselenin siyasi yönünü halletmek mecbu
riyetindeyiz. Bizim görüşümüzün Anayasaya ay
kırı olmadığını savunacağım. Biz, komisyon 
olarak sadece hukuki görüşümüzü bildiriyoruz. 
Anayasaya aykırı olup olmadığı hakkındaki 
nihai kararı Yüksek Heyetiniz vereceksiniz. 
Siz, Anayasa Komisyonunun kararlarına bağlı 
değilsiniz, öyle olsa idi kanunları ihtisas ko
misyonları çıkarırdı. 

Hatiplerden, Memduh Erdemir arkadaşımız 
dedi ki, «Anayasa Komisyonu neden iböyle bir 
karar vermiş anlıyamadım. Böyle bir karar ve-
rilmeseydi, daha iyi olurdu. Hiç olmazsa Ana
yasa Komisyonunda müspet oy kullanan arka
daşlar töhmet altında kalmamış olacaktı.» Ar
kadaşlar, bu tam mânasiyle siyasi yatırım yap
mak demektir. (Bravo sesler, alkışlar) Bu hal 
gazetelere intikal edecek. Anayasa' Komisyonu 
maaşları 5 400 e çıkaracak ve saire gibi sözler 
ve demogojik rakamlarla Anayasa Komisyo
nunda bulunan arkadaşlar töhmet altında ka
lacak. Arkadaşlar, biz Anayasa Komisyonu ola
rak 2 500 verelim, ;2 800 verelim, yok 3 000 ve
relim diye bir karar almadık. Maliye Komisyo
nu var, İhtisas Komisyonu var. Fakat karan 
ancak ve ancak Heyeti 'Celileniz verir. 

İhtisas Komisyonu raporunun, Bütçe Ko-
miskonu raporunun daha doğrusu konuşulmak
ta bulunan Maliye Komisyonu raporunun Ana
yasanın 82 nci maddesine uygun olup omadığı 
hususunda Anayasa 'Komisyonunun mütalâası
nı istediniz. Biz de <onun için hu mesele Üzerine 
eğildik ve hu sdbep'le rakamlardan bahsettik. 

Komisyon sözcüsü olarak, rakamları da ifa
de etmek suretiyle meseleyi deşmek mecburiyeti 
hâsıl olduğuna kaani bulunmaktayım, 
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Şimdi arkadaşlar, Maliye Komisyonu rapo

runda, birinci derecedeki memur maaşları bürüt 
2 400 olarak, 1 000 lira da makam tazminatı eder 
3 400, 200 lira da kıdem tazminatı bahis mevzuu 
edilmiş. Kanunun 1 nci maddesinde rakamdan 
baihsedimeden bu iki bölümünde 150 lira barem 
maaşı alan bir Devlet memurunun aylığını ilâ
ve zaruretinde bulunduğu ve böylece mebus 
maaşlarını tes'bit ederken brüt rakamın 3 600 
olması gereği her halde kabul edilmiştir. Mali
ye Komisyonu üyeleriyle yaptığımız temasta 
onlar bize bu rakamları ifade ettiler. Halbuki, 
bugün Türkiye'de, birinci derecede Devlet me
murları, biraz evvel söylediğim rakamların dı
şında meselâ; 700 lira temsil ödeneği, 200 lira 
tazminat gibi ve 165 lira da meselâ muhterem 
subayların aldığı tayın bedelleri gibi rakamları 
da bu nisbetin dışında bırakarak 1 44'5 lira ek
siği bir rakamı esas almış bulunmaktadır. Şim
di bu böyle olunca hatip arkadaşların burada 
5 bin liradan ve diğer rakamlardan ba'hsedip 
işi başka yönlere çekmeleri doğru değildir. Biz 
komisyonda rakam üzerinde durmadık. Kanaa
timiz Maliye Komisyonu raporunun Anayasaya 
uygun olduğu merkezindedir. Ama miktarın bu 
memleketin bünyesine uymadığı, fazla olduğu 
kanaatindeyiz belki. Durun bakalım, daha bu 
hususta fikrimizi söylemedik. Ama arkadaşla
rımız seçmenlere yatırım yapar malhiyette ko
nuşmalar yapmadılar mı? öyle olmadı mı ar
kadaşlar? (Alkışlar) 

Bu mevzuun siyasi yönünün bu şekilde bir 
keşmekeş içinde bırakıldığını izah ettikten son
ra, işin ikinci veçhesine, kuru hukuk yönüne 
dönüyorum : 

Arkadaşar, mukaddem toplantıda huzuru
nuzda okunmuş buunan Maliye Komisyonu ra
poru, bugün mevcut Anayasamızın 82 nci mad
desine kanaatimizce aykırı değildir. Çünkü bir 
kere bu maddenin Temsilciler Meclisinde müna
kaşa ve kabulü sırasında elimizdeki mevcut 
zabıtlardan dikkat ve (hassasiyetle takibettim 
ve şu neticeye vardım. 

82 nci madde evvelâ Anayasa Komisyonun
da konuşulmuş. Orada" teype alınmış, hatipler 
fikir ve kanaatlerini ifade etmişlerdir. Sonra 
Meclise gelmiş, Mecliste yine hatipler konuş
muşlar ve ondan sonra bu madde 'kabul edil
miştir. 
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Arkadaşlar 82 nci madde önce İstanbul ta

sarısı olarak Anayasa Komisyonunda konuşul
duğu zaman maddeye aynen birinci derecede 
Devlet memurlarının maaşı tâbiri konulmuştur. 
Bu Anayasayı tedvin eden ilim heyetinin başın
da kıymetli hocam Sıddık Sami Onar Beyefendi 
de vardı. O da maaş tâbirini koymuş. Arkadaş
lar, bu tâbir Anayasa Komisyonunda müzakere; 
edilirken bilâhara Kurucu Mecliste konuşulacak 
denmiş, alınmış rafa kaldırılmıştır. Arkadaşlar 
kanunların müzakeresinde virgülü dalhi değiş
tirmek istemiyen hukuçu arkadaşlarımız, vir
gül mü olacak, noktalı virgül mü olacak, yok
sa (Ve) mi olarak, (veya) mı olacak gibi has
sas mevzular üzerinde eğilirlerken, maaş tâbi
rini kaldırıp aylık tâbirini ikame •ederken her 
halde bir maksatları olmak lâzımgelir. (Brav'o 
sesleri) 

Arkadaşlar, 'benden evvel konuşan (hatip ar
kadaşlarımın konuşmalarını saat tutarak tesbit 
ettim. Meselâ; bir arkadaş 45 dakika konuştu, 
ben bunları sabırla dinledim. Eğer bu mevzuda 
bendenizin de fikirlerimi ifade etmeme müsaade 
buyurursanız, her bal de daha iyi tenevvür ede
riz, kanaatindeyim. Sonra ben komisyon adına 
konuşuyorum. 

Şimdi arkadaşlar bu metin bir gerekçeyle 
gayet tabiî olarak Temsilciler Meclisine gönde
rilmiştir. Müsaade, ederseniz çok kısa olan, bir
kaç cümleden ibaret bulunan bu gerekçeyi 
okuyayım. Çünkü, gerekçede komisyon Temsil
ciler Meclisine bu metni hangi maksatla gön
derdiğini ifade ediyor. Kurucu Meclisin huzu
runa getirilen maddenin gerekçesi bakınız ne 
diyor: 

«1. Üye ödeneklerinin gerçek bir geçim 
sağlıyacak seviyede olması lâzımdır. Üyelerin 
özel iş görme imkânları mahduttur. Parlâmento 
çalışmalarına ayrılan vakit, başka, çalışma im
kânlarını daraltmaktadır. 

2. Üyelerin zaruri masrafları Devlet me
murlarının masraflarının çok üstündedir. Cemi
yet içindeki çeşitli münasebetleri sebebiyle, doğ
rudan doğruya şahsı ve ailesi ile ilgili olmıyan. 

1 masrafları büyük bir yekûna baliğ .olmaktadır. 

3. ödeneklerin düşük tutulması, siyasi ha
yata duyulan ilgiyi azaltacaktır. Ayrıca geliri 
olmıyan şahıslar parlâmentoya girmeyi istemiye-
ce'kler, meclisler maddi durumu müsait insan-
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mn getirilmemesi dolayısiyle muhalefet şerhi 
veren arkadaşlar var. Halbuki bu mesele dün 
saat 6 dan 12 ye kadar münakaşa edilirken, 
bu mevzu ortaya atılınca Coşkun Kırca arka
daşımız dediler ki, «Ben o komisyonda vardım. 
Hattâ Başkanlık Divanında kâtiptim. Hatırlı
yorum banda alındı. Fakat bant bozukmuş an
laşılmıyor. «Onun için o zamanki konuşmaları 
dinlememize imkân yoktur.;» Hâdiseyi böylece 
tesbit edince komisyon olarak o tarihteki Ana
yasa Komisyonunun müzakerelerini dinlememiz 
imknâsız. Eksik bir 'inceleme yapmıyoruz. İm
kânlarımızın hepsini kullandık. 

Şimdi arkadaşlar, o zamandan mehaz olarak 
elimizde Kurucu Meclis zabıtları bulunu
yor. Komisyon zabıtları böyle değil. Komis
yonlarda bant kullanmışlar, onları istedik, bo
zukmuş, dinlememiz kabil olmadı. Onun için 
bizde yalnız mehaz olarak Kurucu Meclisin za
bıtları var. Bu zabtıları teker teker dikkatle 
okuduk, ondan sonra orada tartışmasını yap
tık, neticeye vardık. 

Şimdi arkadaşlar, muhalif arkadaşların de
dikleri gibi burada da biraz evvel konuşan ar
kadaşlarımızın da dediği gibi; 82 nci maddeye 
aykırıdır. Çünkü buradaki aylık tâbiri maaş 
tâbiri mânasına kullanılmamıştır. «Ben o za
man fcu komisyondaydım, ben o zaman Kurucu 
Meclisteydim öyle anlaşıldı,» diye ifade edi
lirse, takdir edersiniz ki, zanla, tahminle ibir 
kanun tefsir edilmez. Çünkü, böyle yaparsak 
belki bir arkadaşımız çıkarak; «Hayır efen
dim, o zaman aylığı sureti mahsusada koy
duk. Maaş tâbirini ka'ldırlık ki, bir imkân 
açılsın;» derse ne yapacaksınız? Bu yönden ha
reket etmek bizi yanlış istikametlere götürür. 
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lara mahsus olacaktır. Demokratik rejim bakı
mından bunun arz edeceği tehlikeler açıktır. 

Bu sebeplere binaen, Ödenekler için 14 ncü 
madde mâkul ölcüleı kaibulüne çalışmıştır.» 

Şimdi metni hazırlıyan Heyetin maksadı bu. 
Demek ki, gerekçede milletvekillerinin, memur
ların çok daha üstünde bir masrafları ola
cağı zikredilmekte. 

Arkadaşlar, ben T. B. M. M. üyelerinin ya
pacakları masrafların hesabını yaptım. Yaptı
ğım bu hesaba göre Başbakana verilecek tah
sisat bir memur maaşından daha az olmakta. Ar
kadaşlar, bu gayrikanuni bir iş olur. Devletin si
yasetini, Devletin gücünü elinde tutan kıymetli 
bir şahsa bir memurdan daha az bir para verilemez. 
Bu, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şey
dir. (Alkışlar.) 

Arkadaşlar, bütün bunların dışında kıymetli 
hatip arkadaşlarıma siyaset havası dışında bir 
iki cümle ile hâdiseyi hukukî yönden izah ede
yim : 

«Tefsir yapılıyor» dediler. Anayasa Komis
yonu gayet tabiî tefsir yaptı. 82 nci maddeyi 
tefsir ettik. Tefsiri yaparken, ilmî metotlar içe
risinde yaptık. Ondan sonra Medeni Kanunun 
birinci maddesindeki gibi, kânun evvelâ met
niyle, lâfziyle, ruhuyle mer'idir. Arkadaşlar, 
kanunlar, Millet Meclislerinde salahiyetli or
ganlar tarafından kabul edildikten sonra şah
siyet iktisab ederler. Kanun vâzının maksadı 
ne idi diye hiç araştırılmaz. Ama, bir ihtilâf 
zuhur ettiği takdirde o zaman derinliğine ini
lir. Biz tophyabildiğimiz bütün dokümanları 
topladık. İlim adamlarının, bilhassa Maliye 
Komisyonu raporu tanzim edilirken, Maliye 
Vekâletinden bir mütehassıs elemanın huzu-
riyle görüşmelerin yapıldığını, ondan sonra it
tifakla bu karara varıldığını da duyduk. 

Diyorlar ki, muhalif arkadaşlarımız, «Ana
yasa Komisyonu bir maliye uzmanı getirtip 
onu dinleyip ondan sonra karar vermeli idi.» 
Arkadaşlar, Maliye Komisyonundaki arkadaşla
rımız maliyeci. Bununla yetinmemişler, mali
yeden bir uzman getirtip onu da dinledikten 
sonra.ittifakla bu karara varmışlar. Onun için 
biz bir Maliye uzmanını tekrar dinlemeye lü
zum görmedik.-

Sonra, Kurucu Meclis zamanındaki Ana
yasa Komisyonundaki müzakerelerin bantları- r 

I Şimdi arkadaşlar; böylece işin hukuki mü-
I nakaşasında mehazları nereden aldığımızı, me-
I hazlar üzerinde nasıl çalıştığımızı ifade ettik-
I ten sonra, müsaadenizle, bu mehazların aksine 
t beyanlarda buulnanlara bir kısım pasajlar oku-
I mak isterim. Bâzı mucip sebeplerimiz vardı, bu 
I mucip sebeplerimizi şu esaslara istinadettirdik. 
I Onlardan bir tanesi, o zaman Kurucu Mecliste 
I üyesi ve halen Maliye Bakanı olan Şefik înan 
l Beyefendinin ifadeleri. Bakm ne diyor; bizim 
ı fikrimizi tamamen benimsediğini ifade ettiği 
I için arz ediyorum : «Ne yaptık arkadaşlar di 
\ yor, birinci derecede memurun kaderi ne ise 
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onu alacaktır, onun eline geçecek parayı ala
caktır.» 

Şimdi arkadaşlar, delmek ki, o tarihte Kuru
cu Mecliste üye (bulunan muhterem bir üye - ki, 
şimdi Maliye Vekilidir - hangi maksatla rey 
vermiş olduğunu nasıl tesbit ederim. Şimdi çık
sınlar, aksi kanaatteydim, ona göre reyimi kul
landım desinler. Bunu ben nasıl tesbit edebili
rim. O tarihte ne konuşulmuş ve neye karar ve
rilmişse o olmuştur. Birinci sınıf Devlet memu
runun eline ne geçerse onu alsın denmiş. Şu hal
de o üye o gün kanaatini o şekilde kulanmış. 
Şimdi bizi kuvveden fiile çıkaran hır fikir ol
ması icahederse o da bu fikirdir. Muhterem Ar-
dıçoğlu Beyefendinin biraz önce okumuş bulun
duğu Hızır Cengiz arkadaşımızın konuşmasın
dan sonra yapılmış (bulunan konuşmadan bir 
tanesi Cemil Sait Barlas, diğeri do Muammer 
Aksoy arkadaşımıza aittir. Muammer Aksoy ar
kadaşımız o tarihte komisyon sözcüsüdür. Ken
disi en salahiyetli 'bir şahıstır. Kendisi muhterem 
'beyefendilerin kanaatlerini tamamen başka şe
kilde alarak hâdiseyi -izah etmişler ve aylık tâ
birinin maaş mânasında alınmamasını savun
muşlardır. 

Şimdi Hızır Cengiz ve Cemil Sait Barlas ar
kadaşlarımın bu mev'zudaki konuşmalarını ay
nen okuyacağım. 

Arkadaşlar, çok özür dilerim, cidden huzu
runuzu fazlaca işgal ediyorum. («Devam de
vam» sesleri) 

Cemil Sait Barlas arkadaşımın o tarihteki 
konuşmasını aynen okuyorum : 

«Cemil Sait Barlas — Muhterem arkadaş
lar, konu bir bakıma önemlidir. Bir adam çok 
partili hayat içinde, bir devre için mebus seçi
liyor. Kıymetlerin mebus olarak gelmesi lâzım- . 
dır. İstanbul'dan, Adana'dan.ve sair yerlerden 
ayda 7 - 8 bin lira geliri olan işini bırakıyor, 
buraya göç. ediyor, çoluğu. çocuğu ile geliyor. 
Dört sene mebusluk yapacak, Meclise gelirken, 
giderken harcırah .alıyor ve tazminat alıyor. 
Kpylere gittiği zaman tuttuğu otomobilin para
sını aşağı - yukarı ödenek karşılıyor. Tek parti 
devrinde olduğu gibi han ve hamamı varmış gi
bi konuşuyoruz. (Sağdan ve soldan alkışlar) O 
zaman Hoeaoğlu'nun teklifini kabul edelim.» 
(Gürültüler). 

Arkadaşlar bu sözleri hen söylemedim. Ay
nen zabıttan 'okuyorum. Cemil Sait Barlas'ın 
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sözlerini aynen okuyorum. (Soldan, bravo ses
leri, alkışlar) 

Arkadaşlar, samimiyetle ifade edeyim ki, 
katiyen politika yapmak istemiyorum. Ben Ce
mil Sait Barlas'ın sözlerini aynen okuyorum. İs
terseniz okuyayım : 

«ödeneğin birinci derecede memur maaşı tu
tarında olacağını Anayasaya koyalım, yolluk
ları özel kanuna bırakalım. Güzel lâflar karın 
doyurmaz. Liyakatli mebus lâzım. Geçimini dü
şünecek mebus değil, milleti düşünecek mebus 
lâzım. Burada kaybettiği parayı şuradan bura
dan çıkarayım diyen mebus değil, herkesin bi
rikmiş parası, apartmanı yoktur. Rica ediyo
rum, yolluk bahsinde komisyonun noktai naza
rını kabul edelim.» 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — İyi ya!.. Bu
rada yolluktan bahsedilmiş; ödenekten değil !.. 

KEMAL BAdCIOĞLU (Devamla) — Bir 
dakika Coşkun Bey... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, sağdan 
soldan gelen konuşmalara ehemmiyet vermeyin, 
konuşmanıza devam huyurun... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) —. Efen
dim, bendeniz burada konuşan hatiplerin sözü
nü kesmemelerini bilhassa arkadaşlarımızdan ri
ca edeceğim. Vaziyeti sükûnetle dinlemelerini, 
fikir ve kanaatlere hürmet etmelerinin gerekti
ğini belirtmek isterim. 

Biz rakamlar üzrinde durmadık. Kuru hu
kuk meselesinden dolayı komisyonunuzun bu 
şekilde karar vermiş olduğunu söyledim. Mü
saade edin de konuşalım. (Alkışlar) 

Sonra arkadaşlar, bakınız aynı tarihte Ko
misyon Sözcüsü olan Muammer Aksoy neler 
söylüyor. 
, Aynı tarihte Komisyon Sözcüsü olan Muam

mer Aksoy neler söylüyor. 
«Muammer Aksoy — Muhterem arkadaşla

rım, niçin bu teklifi getirdik? Yanlış anlaşılma
ması için izah etmek istiyorum. Eğer biz bura
da yolluk olarak bir miktar gösterseydik, nis-
beti tesbite kalksaydık, o zaman mukayeseler' 
başlıyacak, mantıklar işliyecek, nisbetin yan
lışlığı ortaya konulmak istenecek ve aidolduğu 
kanuna bırakılsın denecekti. Biz burada sadece 
bir direktif, bir genel istikamet. tâyin etmek
le yetinmeyi daha pratik bir davranış telâkki 
ediyoruz. 

* 
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Yolluklar, Ödeneklerin % 50 sini geçemez di

ye teklif etsek o zaman da yine mantıklar işli-
yecek, bu nisbet fazladır veya azdır diye bir
takım lüzumsuz münakaşalar ile, ileride kanun 
müzakere edilirken zaten yapılacak tartışma bir 
kere de şimdi yapılmış olacaktır. Biz, bütün bu 
muhtemel münakaşaları önlemek maksadiyle, 
maddeyi huzurunuza gelen şekilde, sırf bir 
çerçeve olarak tanzim ettik. Eğer siz daha uy
gun bir formül bulursanız, buna itiraz etmiye-
cegiz. Komisyon bu konuda üzerinde ısrarla 
durduğu bir teklifi yoktur., Biz ödenek ve yol
lukların mümkün olduğu kadar ihtiyaçlara te
kabül etmesini istiyoruz. Ne bundan önceki ik
tidarın yaptığı gibi, ödenek ve yolluk konusunu 
iktidar ileri gelenlerinin baskı vasıtası yapmak, 
cazip ödenekler sayesinde milletvekilleri, yer
lerini kaybetmemek için..» («Orasını bir daha 
oku* sesleri) 

«Bundan öneeki iktidarın yaptığı gibi, öde
nek ve yolluk konusunu iktidar ileri gelenleri
nin baskı vasıtası yapmak,» 

Şimdi arkadaşlar; müsaade ederseniz istit-
raden şunu arz edeyim M, bir noktanın tavzihi
ne zaruret olduğu kanaatindeyim. Burada öde
nek ve yollukların artış şekilleri konuşulmuyor, 
4 300 miktarı 5 400 olacaktır diye bâr gayret 
sarf etmedim. Müsaade edin konuşayım, izaha
tımdan sonra Riyasete bir takrir vereceğim. 
(•«Oku, oku» sesleri) Onu da oku, bunu da oku 
diye işi başka yola götürmek istiyorsunuz ama 
peşinen arz edeyim ki, ben bu laflan söylerken 
buraya.. (Gürültüler) Müsaade edimde devam ede
yim. «©iz buraya vazife görecek insanların gel
mesini istiyoruz.» diyor. Şimdi arkadaşlar, böy
lece bu zabıt uzun boylu devam edip gidiyor. 
Bunlar Anayasa Komisyonunda okunduğu za
man Ardıço"ğlu arkadaşımız dediler ki, «O za
man bu mesele çok konuşuldu, gına gelmişti, 
öylece kabul etmiştik.» kendileri aynen böyle 
ifade ettiler. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Söz
lerimi tahrif ediyorsunuz. 

KEMAL BAĞOIOĞLU (Devamla) — Tahrif 
eltmiyorum, gayet güzel ifade ediyorum. Yukar
da aynen böyle söylediniz. Dün Komisyonda bu
lunan arkadaşlar hatırlarlar. («Evet,, evet ay
nen» sesleri) 

Şimdi arkadaşlar; 82 nci madde Kurucu Mec
liste kabul edilirken kuvvetli deliller bulunu-
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yor ki İstanbul tasarısından maaş tâbiri atılı
yor, onun yerine aylık tâbiri getiriliyor. 

İkincisi; komisyon zabıtlarını maalesef bu
lamadın, Kurucu MeclMle bu mevzuda cereyan 
eden 'müzakereleri okudum, orada lehte ve 
aleyhte birçok müzakere cereyan etmiş, 2 800, 
2 600 giibi rakamlar ilfade edilmek suretiyle o 
zamanki birinci derecede maaş alan Devlet me
murlarının maagları kasdediîımiş. Neticede aylık 
teriminin alındığını gördük. Fakat biz bunu kâ
fi: görmeyip başka mehazlara da başvurduk. O 
derece hassas davrandık ki Anayasayı hazırla
mış bulunan İlim Heyetinin içinde • salahiyetli 
olduğuna şek ve şüphe götürmiyen Sıddık Sami 
Beyin eserlerini tetkik ettiik. Sayın Profesörün 
İdare Hukuku diye bir kitabı vardır. Bu kita
bın dip notunda «maaş ve aylık tâbirinin ayrı 
ayrı mütalâa edilmesi lâzım geldiği, her ne ka
dar kanunlarımız maaş ve aylığı birbirine ka
rıştırmakta ise de maaşın memurun vazifesi ica
bı alidığı para Olduğu, aylığa ise tahsisat ve yol
lukların dâhil olması icabettiği'» açıkça ifade 
edilmiştir. Anayasıa Komisyonu içinde İlim He
yetinde de bulunan salahiyetli bir zat vardır. 
Bu zait maaş tâbirini aylıktan ayırarak yazlığı 
yazıyı Ankara'ya göndermiştir. Bu nazarı iti
bara alınmayıp, bu maaş terimi kaldırılıp bura
ya aylık konmuş. Artık arkadaşlar, Anayasa 
Komisyonu olarak burada bu aylık teriminin 
maksat ve gayesini dar anlamamıak lâzım gelir. 
Birinci derecedeki Devlet memurunun bir ayda 
elline geçen para olarak anlayıp, mütalâa ettiği
miz takdirde her halde mazur görülmemiz lâzım 
geldiği 'kanaatindeyim. 

Kaldı ki, bütün bunların dışında arkadaşla
rımızın istinadettiMeri 7244 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesinin ikinci ve, son fıkralarını alınız. 
Bu kanun halen meriyettedir, 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasında birinci derecedeki Devlet me
murlarının maaşlarından gayri % 60 nisbetini 
aşmıyacalk şekilde tahsisat ve saire gibi namlar 
altında (harcırah dâhil) para .alacaklarını tes-
bit etmiş ve böylece 1959 yılı Mart ayımda me
mur maaşlarını dondurmuştur. Yani arkadaş
lar o zaman kanun vâzıı demiş M, «150 lira maaş 
karşılığı, baremin en üstünde bulunan bir Dev
let memurunun barem maaşını tesbit ettik. Ama 
o memur bâzı kanunlarla maaşına yakın ayrıca 
paralar alıyorsa bu zamlar maaşın yüzde alton-
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« 

şını geçemez.» Bunu yaparken (harcırah dâhil) 
demek suretiyle, bu vazifeyi görmek için memu
run vazifesi başından ayrılması halinde yapaca
ğı zaruri masraflara karşılık aldığını aylığı dı
şında tutmuş. Bütün makam tazminatlarını bu
nun dışında mütalâa ederek % 60 mı aşamıya-
cağını kabul ve bunu bütün Devlet memurlarına 
teşmil edeceğini tasrih etmiştir. 

Görülmektedir ki, bir Devlet memuru bazan 
100 lira asli maaşla 150 liralık kadroda vazife 
görmekte, bazan 150 liralık kadroda 150 lira ma
aşla vazife görmektedir. 150 lira maaşla vazife 
gören bir Devlet memurunun alacağını 100 -125 
asli maaşlı memur almıyacaktır. Anayasanın 
82 nci maddesiode birinci derecedeki Devlet 
memuru tâbiri kullanılmıştır. 

Şimdi arkadaşlar, şu kanun vâzıı diyemez-
miydi ki, (Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir, 
mebusların ve senatörlerin ödenekleri 150 asli 
maaşlı memurum aldığını geçemez). Bunu der 
've sarih bir tarzda dondurâbilirdi. Bunu yap
mamıştır. Aylık terimini bilhassa bir tavan 
tesbit etmek ve tahsisata ıbir elâstikiye* vermek 
suretiyle e/le alan ve bu dşe kaani bulunan Ana
yasa Komisyonundaki arkadaşlar, sırf samimî 
kanaatlerm'e, vicdani kanaatlerine göre hare
ket ederek Maliye Komisyonu raporunun Ana
yasanın 82 nci maddesine uygunluğunu Ikabul 
etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, böylece Anayasa Ko
misyonu bu meseleyi tezekkür etmiştir. Müspet 
oy vermiş arkadaşlarımıza ve o arkadaşlarımızı 
teşci eden arkadaşlarımıza karşı tardız mahiye
tinde ileri sürülen fikirleri topyekûn, hem ko
misyonum adına, hem de saksım adına redde
derim. (Soldan alkışlar) 

İkinci olarak, şu fikrimi ifade etmek iste
rim ki, Maliye Komisyonunun haddi yüksektir; 
ama yine samimiyetle ifade etmek lâzımdır ki, 
ı'karar Anayasanın 82 nci maddesi çerçevesi 
içindedir. Had yüksektir ayrı dâva. Milletve
killerine ve Senatörlere verilecek olan bu pa-
nayı Türkiye'nin malî takati çekemez. Bunda 
dıa burada (konuşan arkadaşlarımız kadar sami
miyim. Bunun hakikaten yüksek olduğuna ka-
aniilm. 1 046 lira Gelir Vergisi kesildikten son
ra 2 554 lira olarak tesbit edilecek olan bu öde
neği (Maliye Komisyonunun raporunda rakam 
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ydksa da îbiz tou neticeye varıyoruz) bu ralkaımı 
indirmek elinizdedir. Bir önerge verirsiniz iki 
bin lira ilâve ile baliğ olacağı.3 600 liranın 600 
lirasını indirir, üç bin lira yaparsınız, iki bin 
lira veyahut bin lira yaparsınız. Ben Anayasa 
Komisyonu üyesi olarak bunun üzerinde dur
madım. Biz Maliye Komisyonunuta ittifakla ka
bul etmiş olduğu raporu, Anayasanın 82 nci mad
desine teitaibuk edip etmediğini, uygun olup 
olmadığını tefsirle yetindik ve kanaatlerimizi 
samimiyetle ifade ettik. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

FAKlH ÖZFAKİH (Konya) — Komisyon 
üyesiyim, .muhalefet şerhim var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Muhalefet serininiz var, bu mu
halefet şerlıi mıazbataya da yazılmıştır. Muha
lif olmanız, söz almanız hususunda bdr üstünlük 
hakkı vermez. 

FAKİH ÖZFAKÎH (Konya) — Söz hakkım 
mahfuzdur. 

BAŞKAN — Söz hakkınız mahfuzdur, sıra
sı geldiği zaman size de söz verilecektir; 

FAKİH ÖZFAKİH (Konya) ~~ Tarih teker
rür ediyor. 

BAŞKAN — ğinıdi müsaade buyuran; bu
rada üzerinde durulaıcaik bir takrir var. Mem-
duh Erdemir arkadaşımız burada konuştular. 
Şimdi konuşan hatibin, konuşması sırasında, 
kendisine sataştığı haklkında bir fikre zahibola-
rak cevap vermek üzere söz verilmesini istiyor. 
Bütün kokuşmaları Divanı Riyaset dikkatle ve 
hassasiyetle takiibediyor. Riyaset Divanı bu 
konuşma sırasında Me/mduh Beyefendiye karşı 
hatibin her hangi bir sataşmada bulunduğuna 
kaani değildir. Lütfetsinler, hu takririnden vaz
geçsinler. Yok, eğer ısrar ederlerse, İçtüzük 
muvacehesinde takrirlerini reye arz etmek mec
buriyetinde kalacağım. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) ^-Komis
yon sözcüsü siyasi yatırım yaptığımdan bahset
ti. Ben böyle bir şey söylemedim. O bakımdan 
sataşma vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma yoktur efendim. 
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Siyasi 

yatırım yaptığımdan bahsetti. 
BAŞKAN — Memduh Erdemir arkadaşımız 

kendilerine konuşma sırasında Anayasa Komis
yon Sözcüsünün sataştığında ısrar ediyorlar. 
Sataşma vâki olduğuna kanaat gösterenler lût-
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fen işaret buyursunlar... E'tmiyenler... Sataşma 
olmadığı anlaşılmıştır, şimdi görüşmelerin ye
terliğine ait bir takrir vardır, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
T B. M. Meclisi üyeleriyle, idare Âmirleri 

ve Riyaset Divanı ve Hükümet Âzalarının öde
neklerinin tesbitine dair olan kanun 25.12.1961 
günlü oturumda müzakere edilmiş. Leh ve 
aleyhte yeteri kadar mütalâa yürütülmüş ve ni
hayet Yüksek Meclisin kararları gereğince Ana
yasa Komisyonunda da tetkikattan geçiril
miştir. 

Durum tavazzulh etmiş ^bulunduğundan, mü
zakerelerin kifayetinin oya konulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Kars Kayseri 
Kemal Kaya Vedat Özkan 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere hakkında 
Bir aleyhte, bir lehte olmak üzere iki arkadaşa 
söz vereceğim. Aleyhte sözü Fakih özfakih ar
kadaşımız istediler. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Bendeniz daha evvel söz istemiştim. Müsaade 
ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — tzaiha lüzum yok. 
' AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Müsaade buyurun efendim, bendeniz daiha ev
vel söz almıştım, ikincisi komisyon raporun
da. muhalefet şerhim var, üçüncüsü son söz mil-
letvekilinindir. 

BAŞKAN — Siz ortaya yeni bir usul mese
lesi koymak istiyorsunuz. Verilmiş olan kifayeti 
müzakere takriri sizin midir? 

AHMET AYDIN DOLAK (Balıkesir) — Ki
fayeti müzakere takriri benim değil. 

BAŞKAN — Sizden evvel baş'ka arkadaş
lar söz aldılar... 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
' Yalnız söz hakkım mahfuzdur. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde söz Fakilh 
özfakih ar'kadaşımızmdır. 

FAKlH ÖZFAKlH (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, biraz önce Anayasa Komisyonu 
sözcüsü olduğunu iddia eden bir arkadaşımız 
huzurunuza geldi. (Gürültüler, «esasa girme» 
sesleri) 

BAŞKAN — Fakih Bey, lütfedin yalnız ki
fayet hakkında konuşun. Mecliste bu esası ka
bul edelim efendim. 
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FAKlH ÖZFAKlH (Devamla) — Birtakım 

konuşmalar yaptı. Aslında Anayasa Komisyonu
nu temsil eden bir sözcü değildir. (Gürültüler) 
Komisyon sözcüsünü seçmişti r. Komisyonun fik
ri öğrenilmek isteniyor. Saadet Hanım nerede, 
gözlerim arıyor, ıbulamıyor. («Hastadır» ses
leri)' Bu arkadaşı kim tâyin etti? Komisyonun 
seçmediği bir kimse kürsüye gelip komisyon 
adına beyanda 'bulunamaz, içtüzük seçmeyi em
reder. Salâhiyeti kimden almıştır da komisyo
nun sözcüsü olmuştur? Takrir zamanında gel
memiştir, reddi icabeder. Mesele aydınlanmış 
da değildir. Bu bakımdan kendi kendine salâ
hiyet alan ve komisyon s-özcüsüyüm diye kür
süye gelen arkadaş komisyon sözcüsü değildir. 
Takririn reddi icabeder. 

BAŞKAN — Muihterem arkadaşlar, müsaa
denizle (bir 'hususta ehemmiyetle dikkatinizi is
tirham edeyim. Her hangi bir arkadaş konuş
mak ister, söz sırası 'gelmez, bir vesile ittihaz 
ederek kürsüye gelip konuşma fırsatını aradığı 
takdirde arkadaşların müsamahasını suiistimal 
eder. İkincisi tahrik eder ve bu suretle de 
ahenkli surette çalışma imkânı olmaz. Bu İti
barla ricamız; herkes haklarına razı olmalı ve 
tüzüğe riayet etmelidir ki biz de burada ra^at 
vazifelerimizi eda edelim. 

Efendim, kifayeti müzakere takririni reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabuj^ et-
miyenler... Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) - - Muhtenem 

arkadaşlarım; 'biraz evvel Anayasa Komisyonu 
adına Kemal Bağcıoğhı arkadaşımız konuştu. 
içtüzüğün 85 nci maddesine göre Hükümet andı
na ve encümen adına yapılan % konuşmalardan 
sonra, kifayeti müzakere takriri kabul edilse 
dahi, son söz milletvekilinindir. Bu itibarla, sı
rada hangi milletvekili varsa, maddelere ge
çilmesi oylanmadan evvel, ona söz vermelerini 
Muihterem Reisimizden rica ediyorum. 

BAŞKAN — Temas ettiğiniz husus yerinde
dir. Hatip konuştuktan Sonra rapor üzerinde 
söz istiyen olmadığından, kifayeti müzakere 
takririni reyinize arz ettim. (Gürültüler) 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Bendeniz söz istedim efendim. 

_ m — 
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BAŞKAN — Peki efendim, söz veriyorum 

o 'halde. Buyurun efendim. (Alkışlar) 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Muhterem arkadaşlarım, sözlerime ballarken, 
İçtüzüğün tatbikındeki anlayışından dolayı 
muhterem Riyaset Divanına arzı şükran ede
rim. Ve yine muhterem Riyaset Divanının, mü
zakerelerin 'hüsnü cereyanını temin (hususunda
ki ikazlarına canü 'gönülden iştirak ederim. 

Bendeniz, komisyonumuz adına, size mese
leyi vaz'eden ve meseleyi enine boyuna taJhlil 
eden muhterem arkadaşımız Kemal BağcıoğTu 
gibi, meseleyi, tamamen kuru hukuk zaviyesin
den mütalâa etmekten zevk duyacağım ve mu
halefet şerhinin esbalbını tamamen kuru hukuk 
kaideleriyle size izah edeceğim. 'Tahmin ediyo
rum ki, konuşmamı dinlemek lütfunda bulu
nursanız meselenin zannedildiği gibi asabı, he
yecanlı veya politik bir şekilde vaz'edildiğini 
ve meselenin bir grupun diğer 'bir grupa her 
hangi bir fikri elmpoze miafcsadiyle ortaya. atıl
madığını ve meselenin mutlaka bir fikrin ka
bulü mânasını ve bir tezim sonuna kadar götü
rülmesi mânasını taşımadığını da/kabul edecek
siniz. Çünkü komisyon müzakerelerine iştirak 
eden arkadaşlarımız dün akşamki müzakereler
de bendenizin fikrinin zannederim galip oldu
ğunu insaflariyle takdir buyuracaklardır. Şimdi 
bu zaviyeden (meseleyi sizlere/ arz etmek isterilm. 

Söz konusu 82 nci maddedir. Maliye Komis
yonu raporu 82 nci maddeye aykırı mıdır, de
ğil imidir? D&va budur. Anayasalar anlayış
ları ve tatbik edilişleri bakımından dar tefsire 
tâbi olan hukuk kaideleridir. Bir nevi nâsı kaf
idirler. Üzerinde taşıdıkları hükümlerin haya
tiyetini o mevzuda çıkarılmış olan kanunlar te
man eder. 

Muhtelif siyasi spekülâsyonlar, siyasi hâdi
selerden sonra hazırlanan anayasalarda siyasi 
hâdiselerin doğuşunun veya vekayiin Anayasa 
hükmü olarak Anayasaya girdiği görülmek-
tedir. 

Milletvekillerinin aylıkları, ödenekleri, ma
aşları her ne suretle kabul edilirse edilsin, bir 
/anayasa hükmü olarak metne ithal edildiğini 
görmekteyiz. Yalnız Anayasanın bu kaidesinin 
hayatiyetini temin için 82 nci maddenin birinci 
cümlesi ile bu hususun bir kanunla düzenlene
ceği esasını vazetmiştir. Mevzuubahsolan, müza-
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(keresi yapılan kanun teklifi 'budur. Bu kanun 
teklifinin müzakeresi esmasında ne Anayasa Ko
misyonunda bu hususa rey vermiş olan arkadaş
ların ve ne de müspet rey vermiş olan arkadaş
ların, mevzuu siyasi bir mevzu olarak vaz'et
meye hakları yoktur. Mesele tamamen bir taknin 
tarzı, bir hukuki tefsir tarziyle anlaşılmak ica-
beder. Binaenaleyh, Anayasa Komisyonla gilbi 
Ibir komisyonun fikrini ifadede arkadaşımız muh
terem Kemal Balcıoğlu'nun daha serin kanlı, 
komisyonun objektif münakaşalarını daha vazıh 
ve o havayı daha güzel ifade ettirir tarzda hu
zurunuza getirmesini arzu ederdim. Yalnız; 
biraz evvel konuşan »arkadaşlarım ne derlerse 
desinler, ne kadar sert veya ağır 'konuşurlarsa 
konuşsunlar; T r̂ komisyon sözcüsünün bu kaJbîl 
sözlere tahammül etmesi, buna rağmen serin 
kanlı, sakin olarak konuşması gerekir Ben; 

muhterem Kemal Balcıoğlu arkadaşımın, bu işi 
tamamen yapacak kaibiliyette olduğuna eminim. 
Yalnız, istirham ediyorum ki, bundan sonra 
yine böyle 'bir vazife kendisine terettiübederse 
aynı havada davransınlar. 

Şimdi kanundaki tâbir milletvekili ödeneği 
lâibiridir. Dün alkşaım komisyon arkadaşları
mızla şunda mütalbılk kaldık : Milletvekilleri 
maaş almazlar, tahsisat alırlar, ödenek alırlar. 
Çünkü, Türkiye'de maaş, ücret ve aylığın mâ
nası, Memurin Kanununa tâJbi veya âmme sek
törüne dâhil olan kimselerin kendi teşkilât ka-
nunlarjyle tesbit edilerek aldıkları ve yer yer 
Emekli Sandığına, yer yer yardımlaşma san
dıklarına ve yer yer de sigorta primine esas 
olan ücrettir. Bunun dışında milletvekillerinin 
aldıkları tahsisattır. Tahsisat olduğu esasından 
hardket edilirse, 3 ncü fıkrada mevcudolan ve 
Maliye Komisyonunun fikrini bina ettirdiği ay
lık kelimesinin haşiv bir kayıt olduğu veya bir 
edatı tekit olduğu veya bir hata olduğu, tah
rir hatası olduğu aşikâr hale gelir. Ve Anayasa 
Komisyonuna düşen vazife, Maliye Komisyonu
nun metninde 'bulduğu bu kelimeye dayanarak 
(bina ettiği hükmün Anayasanın metni itibariyle, 
metinde yer almaması lâzımgeldiğini tesbit hu
susudur. Heyetiniz huzurunda, (Gerçekten 
üçüncü fıkrada aylık kelimesi kullanılmış ise 
de, burada mevzuulbahsolan ödenektir. Bu bir 
haşivdir, yanlıştır, edatı tekittir.) demesi icab-
ederdi. Aylık ve ödenek tâbirini »birinci fıkra 
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esası hükmüne bina edersek ödenek tâbiri ile I 
bağdaştırmak imkânı olmaz. 

Komisyonun İsrarla üzerinde durduğu bu 
husus komisyon raporunda münakaşa ve tahlil 
edilmemiştir. Şu rapor karşısında milletvekil
lerinin alacakları paranın ödenek mi, aylık mı, 
yoksa maaş mı olacağı hususunu Anayasa Ko
misyonunun on imzalı raporu ile anlamak im
kânından mahrum bulunmaktayız. Halbuki şi
fahi beyanların, alınan paraların bir ödenek 
olduğu yolunda idi. Yani, eski tabiriyle, bir tah
sisat olduğu idi. Şimdi; birinci fıkra bu tahsi
satın tutarının birinci dereceden Devlet memu
runun aylığını geçemiyeceği hükmünü vaz'et-
miş. Tahsisatın tutarı yani baliği, yani yekûnu, 
daha doğrusu her ne nam altında olunsa olsun I 
milletvekilinin bir ay zarfında tahsisat namı 
altında alacağı paraların yekûnu birinci derece
den Devlet memurunun aylığını geçmiyecek-
tir. Şimdi; birincisi, Anayasa Devleit memuru- I 
nun kim olduğunu tarif etmiş değildir. Anaya
saların hukuk hiyerarşisinde en üst kademe 
olmaları hasebiyle, hükümlerin, ait kademedeki 
kanunlarla anlaşılması esastır. Ancak, hâdisede 
Anayasa teknik bir hususu, bir maaş hususunu 
ihtiva etmektedir. Bu maaş hususunun anlaşı
labilmesi, ancak, Devlet personelinin bu suretle 
alacağı maaş, aylık veya ücretlerin derece ve 
tutarlarını tâyin eden kanunlardan istiane su
reciyle mevzuun anlaşılmasını zaruri kılmakta
dır. Bu kanunlardan anlaşılan Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkın
daki kanunlar daima aylık tâbirini kullanagel-
dikleri halde, son defa 1959 senesinde çıkan ta
dillerde, «maaş, aylık, ücret gibi» denilmek su
retiyle bütün Devlet kadrosunda, âmme sektö
ründe çalışan şahısların zatî durumlarına uy
gun bir maaş sistemi tatbik ediliyor. Binaen
aleyh, muhterem komisyon azalarından bâzı ar
kadaşlarımızın dün akşam üzerinde durdukları 
(bu maddedeki «Birinci derecedeki memur» tâ
biri, muhtelif teşkilât kanunlarına göre birinci 
derecede olan insanlardır, şeklinde bir tefsire 
asla müsaidolmuyor. (Birinci derecedeki Devlet 
memurları aylıkları) dendiğine göre, bütün âmme 
sektörüne dâhil olan memurların hukuki statü 
ve maaş statülerini tâyin eden 7244 sayılı Ka
nuna - ki, Anayasa yürürlüğe girerken yürür
lükte olan kanundur. - dayanmak zaruretini | 
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hissediyoruz ve böylece Ayyaşa hukukunda, 
bir Anayasa hükmünü hiyerarşik olarak kendi 
altında kalan kanun hükmü ile anlatmak mec
buriyetinde kalıyoruz : Birinci derecedeki Üev-
let memurları aylıkları 150 lira asli maaştır. 
Bunun tutan da iki bin liradır. 

Anayasayı yapan Meclis, kendi kuruluş ka
nununun, 167 sayılı Kanunun 40 ncı maddesi 
bu Meclisin devamı müddetince kabul edilen 
Türk Milletinin bir sene müddetle idaresini te
min eden, Bütçe Kanununda milletveHrillerinin 
ödeneklerini baremin birinci derecesindeki me
murların aylıklarına muadil tutuyor. Böylece 
şu Anayasa Komisyonu raporu; geçen yılın 
Bütçe Kanununa da tamamen muhalif oluyor. 
Henüz bütçenin katî hesabı Muhterem Heyeti
nize gelmedi. Anayasa Komisyonu kendiliğin
den-bir problem ihdas etimiş oluyor ki, bu çe
lişme içinde komisyonu elbette görmek istemez
siniz. 

' Dikkat buyuruîursa, meseleyi tamamen ku
ru hukuk zaviyesinden mütalâa etmekteyim. 
Ne kimseye ta'mm ne de kimseden taın bek-
liyen halim var. 

Şimdi 7244 sayılı Kantu/nuıı muvakkat 3 ıncü 
maddesinle bakalım. 3656 sayılı Kanuna tâbi 
olan bütün memurla? bu kanuna intibak etti
rilirler ve baremdeki derecelerini muhafaza 
ederler. 

Ydn'e dün akşam muhteüiif vesilelerle üze
rinde durduğumuz gibi, muhtelif kanunlarla 
ihdas edilen maaş ve kadrolar dâfiımî bir kadro 
ve maaş ifade ediyor. Şimdi bütün bunlar
dan sonra bir hüküm tefsirinde «üçüncü fık
rada aylık kelimesi vardır, aylık maaş tâbi
rinden daha gemfiş bir tâbirdir» ve saire şek
limde bir tefsiri kanaatlerimize bıırakmrım. 1059 
senesinin Şubat ayında neşredilen 7206 sayılı 
Kamuna da muhaliftim. Geirçekten muhterem 
Meclis bu kanuna dayanarak da henüz hesabı 
katisini yapmamıştır. O kamun da mdUetvehfil-
Herimin tahsisat ve yolukları hakkındaki ka
mına ek kanundur ve demefetedir ki, birinci 
derecede memurların aldığı aylıktan başka tah
sisat ve diğerlerini hiçbir suretle geçemez ve 
ona intibak ettirir. Komisyonun mevcut ka
bulü, ytilme hesabı kaıtîye dayanmamış ve sar
fiyat hesabı bür kararla kabule müeddi olmı-
yan bu kanuna şâmildir. Bu bisâ birtakım ha-
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taüıara da götürür. Gerçekten 3 mcü fıkradaki I 
(aylık ve ödemekler) tâbirinim hatasına bitraz 
'evvel bendemiz temas ettim. Fakat Anayasa
nın hâkimler ve memurların aylıik ve ödemek-
lerd hakkımdaki kanunlarım neşrime dair hü
kümleri muvacehesinde, milletvekillerinin de 
badema aylık: alacaklarımı kabul etmek ve 3 
mcü fıkraya istimadeitimek, . bundan sonra nııii-
letvekiMierinr memur statüsü içinde mütalâa et
mek zarurettin!1 ortaya gerdirmiş oluyor. Hal
buki muhterem meslektaşlarım ve muhterem 
komisyon azalarınım her binisi yegân yegân 
miletveldlleıinim memur ollmadığı hususunda 
müttefiktir. Nitekim, memur olmadıkları için 
de aılmış oldukları yolluklar tazminat mâna
sında oünıp mahsubu mevzuu bahis değildir. 
Aksi halde almam yolluklar avam» mahiyetim
de alımsa idi bunları üç ay içerisinde mahsubu 
icaib ederdi. 

Şimdi bu mâruzâtımdan sonra, neticeyi şöy
le izah etmek istiyorum : 

Bu fikirler; mücerret kendi hukuki kanaa
timin ifadesidir. Kemdi muhasebemi yaptım, 
her millet veMlinin ıkendi hukuki muhasebesi
ni yapacağıma itimadım vardır. Bu sözlerim 
ile hiç kimseyi itham ötmüyorum, hiç kimsem 
nüm de ithamıma tahammülüm yoktur. 

Bu koalisyon! devam «ettiği müddetçe hu
kuki 'münakaşalarım siyaset pazarıma dökülme
si, spekülâsyon mevzuu olması, koalliısom iıcap- I 
ları ile muvafık düşmez. I 

Şimdi bendeniz, Cevdet Perin arkadaşımı
zın itirazlarıma nağmem mevcut şu hüküm mu- I 
vacehesinde Maliye Komisyonunum; raporumum 
kabulü, Mzi başka hukuki çelişmelerle de gö- I 
türüyor; bu moktayı arz etmıelk istiyorum. Ev- I 
velâ Anayasa Komisyonumun çalışması esma- I 
sumda bu komisyona riyaset eden muhterem mes- I 
lekıtaşım Burhan Apaydın Bey komisyonum I 
müzakerelerime ışık • tutabilmek ve mevzuun I 
aml aşılmasını temim için, şahsan, Kurucu Mee- I 
lisan Anayasa Komisyonumun müzakere zabıt- I 
laranım celbim telklif eftmüştlilr. Bu teklllilf son I 
dakikalarda olmuştur. Binaenaleyh heyetim I 
reyine vaz'edilmesi istemdi şeklinde müzakere- I 
ler geçmiştir. Burham Apaydın Bey teklifimi I 
izah etmiş ve teklifime iltihak edecek arkadaş- I 
lar olup olmadığımı sormuştur. Bendemiz me- I 
selemin tenevvürü ve Anayasa Komisyonuna I 
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mevdu bir işte hutkukd hassasiyetin gösterilme
si içim Burhan Apaydın Beyim muhik teklifine 
iştirak etmişimdir. Zannederim ki, bu mü
zakerelerin teyp bandları ceîibedilmiş olsaydı 
mesele tenevvür ederdi. Komisyon müzakere
lerini takibedem Sayım Cemal Babaç, «Ben 
Maliye Komisyonumda komisyon işlerime bakam 
zata bunu aramasını söyledim. Geldiğinde bu
lamadığımı söyledi, penim sözlerim omum be* 
yanına aittir.» demek suretiyle kemdi komis
yonlarınım personeline dayamam bir beyamda 
bulunmuştur. Nurettin Ardıçoğlu Bey, bun
larım dağınık bir vaziyette olduğu ve temini
nin mümkün olmadığı esbabı mucibesimi söy
lemiştir. Coşkum Kırca Bey, «Ben de bunla
rı aradım, fakat dağınık, arammıyanliar da 
var» demek suretiyle fikrimi izhar etmiştir. 

Komisyon başkanımın buma rağmem şifahi be
yanları bizi tatmin etmez. Re'sem Gemel Sek
reterliğe tezkere yazmış, zabıtlarım olmadığımı 
şu kararım esbabı mucibesime ekMyelim denmiş. 
Bendenizin muhalefet sebeplerimden biri budur. 

Komisyon başkanınım muhik teklifleri prob
lemlerim hallidir. 

Anayasa nosyonu, telâkkisi ve idraki bakı
mımdan bu komisyonu teşkil edem arkadaşla
rım dikkatli olması gerekir. 

, İkincisi, yine komisyon müzakerelerine katı
lan komisyon azalarından bir arkadaşın - ismi
ni şimdi hatırlıyamadım - teklifi şifahi idi, tek
lifine katıldım. Ben vicdanımla başbaşa kaldı
ğım zaman vazıh bir kanaate ulaşabilmek için, 
«maaş», «ücret», «aylıik» terimlerini bize bihak
kın anlatacak bir malî eksperin, bir malî müta-
hassısm komisyona celbini ve onu dinledikten 
sonra, bilâtereddüt rey vermeyi düşünüp, teklif 
ettim. O anda Burhan Apaydın Beyin de bant
larım celbi hususundaki teklifi vardı. Her iki 
teklifin birden müzakeresine başlandıktan sonra 
arkadaşım bu şifahi teklifini geri aldığını söyle
di. Ben de şunu söyledim: Sizim teklifiniz Riya
sete mevdu bir tekliftir, arkadaşımızın teklifi 
ise bir âza olarak yapılan tekliftir. Bu zabıtla
rı siz Riyasetten isteyin. Arkadaşımız «Tekli
fimden vazgeçiyorum» dedi. Ben de Tüzüğe* 
dayanarak, ben tekabbül ediyorum, dedim. Ko
misyon kararının ne sebeple reddedildiğinin mu
cip sebebini görmek isterdim. Bütün şu mâru
zâtımın dışında kabul edilen Maliye Komisyonu 
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kararı;. barem derecelerini gösterir mevzuata, 
Kurucu Meclisle ilgili 157 sayılı Kanunun 40 
ncı maddesine ve bu tediyeler esas Bütçe Kanu
nuna, kanunların ve Anayasaların tefsiri kaide
lerine muhalif olduğu kadar, komisyon adına 
konuşan muhterem mcslekdaşım Kemal Bağcı-
oğlu'nun beyanına rağmına, 7244 sayılı Kanıma 
da muhaliftir. 7244 sayılı Kanun metnine muha
lif bir ödenek kanununun heyeti umumiyesine 
geçmek hatalıdır. 7244 sayılı Kanun halen âm
me sektöründe çalışan büyük bir kütleyi ilgilen
dirmektedir. Bu kütlenin, Devlet kapısına ilk 
girdiği bün 20, 25 - 30 lira gibi aslî maş aldığı 
ortadadır. 

«Vekâletlerin teşkilât kanunlarına göre, bi
rinci derecedeki memurlarını şöyle tesbit etmek 
mümkün olur, İçişlerinde birinci derecede me
muru Müsteşardır. Maliye Vekâletinin birinci 
derecede memuru Heyeti Tetkikiye Reisidir. Mil
lî Savunmanın birinci^lerecede memuru Genel
kurmay Başkanıdır.» gibi bir tefsir ile'işi hal
letmeye kalkmak bu mevzu üzerinde gününü ge
çiren ve üç sene terfi süresince bu işi satır sa
tır konuşan ve bil em 200 bin memur üzerinde 
hukuki bir reaksiyon yapar. Bunun malî reak
siyonları üzerinde durmuyorum. Arkadaşları
mın bütün meseleyi zaman zaman soğukkanlı
lıkla ve zaman zaman ciddiyet içinde mütalâa
larına rağmen Muhterem • Heyetinizden istirha
mım şudur: Esbabı muhalefetimi, beyefendinin 
yeter demesine rağmen, Komisyon raporunun 
sonuna teşçil ettirdim. Bu tescilin esbabı uni-
eiibesini sizlere yegan yegân arz ettim; müsama
hanıza güvendim, «izlerin iyi ani ayış muz a gü
vendim, beni sabırla dinlemenize güvendim. Sab
rınıza ve anlayışınıza teşekkür ederim. Hürmet
lerimle. (Alkışlar, bravo sesleri) 

. BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi İdare Âmirlerinin... 

REPET SEZGİN — Söz işitiyorum, efendim. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri ka

bul edildi.Bundan 'sonra, söz verilemez. 
REPET SEZGİN — Efendim, mevzu ile alâ

kalı değil, şekille alâkalıdır. 
BAŞKAN — Olamaz efendim.. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare 
Âmirlerinin; Millet Meclisi Başkan ve Başkan-
vekillerinin, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Ba-
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kanlar Kurulu Üyelerinin istihkakları hakkın
daki kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu
nun tümü üzerindeki konuşma bitti. 

Maddelerini görüşeceğimiz rapor, Maliye 
Komisyonu raporudur. 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Yine ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz efendim. 

MALİYE KOMİSYONUNUN DEÖIŞTİRİŞİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Senato, 
Millet Meclisi Başkanları ile, Başkanvekilleri, 
îdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Divanı 

kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin 
istihkakları hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri ile bu üyeler dışından tâyin edilen 
bakanların aylık ödenekleri 7244 sayılı Kanunun 
1 nci maddesindeki cetvelde yazılı birinci dere
cedeki Devlet memurunun kıdem tazminatı ile 
birlikte alabileceği maaş ve en yüksek tahsisat 
tutarına, yollukları ise bunun yarısına esidolarak 
hesaplanır. 

ödeneklerle yollukların üç aylığı birlikte pe
şinen ve çekle ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş tak
rirler vardır 

ŞEVKET RAŞİT HATİBOĞLU (Manisa) — 
Verilmiş bir takririmiz vardır. Madde hakkın
da söz istiyorum, 

BAŞKAN — Takrirleri okuyoruz efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Milletvekillerine aylık ücret yerine oturum 

başına yüz lira tazminat verilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Manisa 

Hürrem Kubat 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Milletvekillerinin ve Senatörlerin aylık ma

aşlarının 1 000 (Bin) lira olması teklifi arz olu
nur. 

Erzurum 
Giyasettin Karaca 
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Yüksek Başkanlığa 

Milletvekilleri maaşlarının 1 500 lira olma
sını arz ve teklif ederim. 

25 . 12 .1961 
Balıkesir 

Cihat Bilgehan 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin maaşlarının 

tesbiti mevzuunda Maliye Komisyonu ile Ana
yasa Komisyonu ayrii karara; diğer taraftan 
Bütçe Komisyonu ise ayrı bir karara varmıştır. 

Bu mevzuda Meclis kürsüsünde uzun müna
kaşalarla ve politik mülâhazalarla polemik yapıl
makladır. 

Büyük Millet Meclisi üyelerinin tahsisat ve 
yolluklarının 1 500 lira tahsisat ve 750 liradan 
olmak üzere Yüksek Meclisin karar vermesini 
arz ve teklif ederiz. 

Samsun Afyon Karahisar Kayseri 
M. Başaran M. Turgut M. Ali Özkan 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
T. B. M. Meclisi üyelerinin ödenek ve yol

luklarının Bütçe Komisyonu teklifi veçhile, öde
neğin 2 400 (% 20 zamla) yolluğun ödeneğin 
yarısı şeklinde kabulünü arz ve teklif ederim. 

İsparta 
Mustafa Gülcügil 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Müzakere konusu kanun teklifinin birinci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim : 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri ile bu üyeler dışından tâyin edilen ba
kanların aylık ödenekleri (Ikibin döryüz) lira 
ve yollukları (Bin ikiyüz) liradır. 

ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önce
den ödenebilir. 

Sivas 
Cevat Odyakmaz 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan Kanunun birinci 

maddesinin aşağıdaki muhtevada tadilini teklif 
ediyorum. Saygılarımla, Çorum 

Faruk Küreli 

Tadil teklifi : 
Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeleri Jle bu üyeler dışından tâyin edilen ba-
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kanların aylık ödenekleri 7244 sayılı Kanunun 
1 nci maddesindeki cetvelde yazılı Birinci Dere
cedeki Devlet memurunun kıdem tazminatı ile 
birlikte alabileceği maaş ve en yüksek tahsisatın 
% 70 sine, yollukları ise bunun yarısına eşit ola
rak hesaplanır, 

ödeneklerle yollukların üç. aylığı birlikte 
peşinen ve çekle ödenir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakeresi yapılmakta olan Kanunun 1 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde olmasını arz ve 
teklif ederim. 

Madde 1. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi üyelerinin aylık ödeneği 150 lira asli ma
aşlı kadroya tekabül eden miktar derecesinde
dir. Ayrıca bu miktarın yansı nisbetinde yol
luk ödenir. 

ödenek ve yolluğun 3 aylığı birden ödenebi
lir. , Edime 

• Fahir Giritlioğlu 

Saym Başkanlığa 
Maliye Komisyonunun hazırladığı metnin 

birinci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini teklif ederiz. 

Madde 1. Türkiye B. M. M. üyeleri ile 
bu üyeler dışından tâyin edilen bakanların 
aylık ödenekleri, 7244 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesindeki cetvelde yazılı birinci derecedeki 
Devlet memurunun aylığına, yollukları ise bu 
aylığın yarısına eşit olarak ödenir. 

ödenek ve yollukların en çok üç aylığı ön
ceden ödenebilir. 

izmir izmir 
Necip Mirkelâmoğlu Şerek Bakşık 

izmir Bitlis 
Lebit Yurdoğlu Müştak Okumuş 

Trabzon Tekirdağ 
Ali Şakir Ağanoğlıı Orhan öztrak 

Yozgat Samsun 
Celâl Sungur Feyzi Ceylân 

Mardin İzmir 
Şevki Aysan Mustafa Uyar 

Ankara 
ibrahim Sıtkı Hatiboğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Komisyonu tasarısındaki 1 nci mad

denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 
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«Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeleri ile bu üyeler dışından tâyin edilen ba
kanların aylık ödenekleri 7244 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesindeki cetvelde yazılı birinci 
derecedeki Devlet memurunun aylığına, yol
luklar ise bu aylığın yarısına eşidolarak öde^ 
nir. ödenek ve yollukların en çok üç aylığı 
Önceden ödenebilir.» 

Manisa Bursa 
C. H. P. Grup 0. H. P. Grup 

Başkanvekili Başkanvekili 
Şevket R. Hatipoğlu Dr. ibrahim öktem 

Urfa Milletvekili Elâzığ Milletvekili 
A. P. Grup Nurettin Ardıeoğlu 

Başkanvekili 
Kadri Eroğan 

İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca 

Millet Meclisi Başkanlığına 
T. B. M. Meclisi üyelerinin ödeneklerinin 

aylık tutarının (bin) lira olarak tesbitini ve 
bu sebeple bu hususun reye vaz'ını arz ve 
teklif ederim. 

Maraş 
Kemal Bağcıoğlu 

BAŞKAN — Usul hakkında Nuri Beşer. 
NURİ BEŞER (Zonguldak) — Efendim, bir 

kanunun müzakeresine geçmiş bulunuyoruz. 
Benim anladığım mâna budur. Bir kanun mü
zakere edilirken, onunla ilgili bakanlık veya ko
misyon üyelerinin sağ taraftaki yerini işgal 
etmesi lâzımdır. 

Zannediyorum Maliye Komisyonu tasarı
sını görüşüyoruz. Lütfen Maliye Komisyonu, 
Başkanı dâhil, sağ taraftaki yerlerini işgal 
etsinler; usulüne göre iş yapmış olalım. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın hakları vardır. 
Bu hususu Başkanlık şimdi hatırlatacaktı, fa
kat verilen takrirlerin okunmasını bekliyor
dum. Şimdi efendim birinci madde hakkında 
verilmiş mütaaddit teklifler vardır. Hafıza
nızı fazla meşgul etmemek için bunların mev
zularını tasnif ettim. Tekliflerden birisi, mil
letvekillerine çalıştıkları zaman her oturum 
için 100 lira verilmesine dairdir.Birkaç tanesi 
tahsisatın bin lira olarak tesbiti; iki tanesi 
1 500 lira olarak tesbiti, yolluğun ise 750 lira 
olarak tesbitini istemektedirler. Diğer teklifler 
Bütçe Komisyonunun kabul etmiş olduğu esasa 

uygun olarak bir tadilât yapılmasını yani tah
sisatın 2 400 lira olarak, yolluğun da bunun yarısı 
(1 200) olarak tesbiti hususundaki tekliflerdir. 

Şimdi müsaadenizle madde okunduktan 
sonra bunları ayrı ayrı reyinize arz edeceğim. 

Şimdi efendim, söz istiyen arkadaşlar; Şev
ket Raşit Hatipoğlu, Mustafa Uyar, bir de Nu
rettin Ardıçoğlu'dur. 

Buyurun Şevket Raşit Hatipoğlu. 

ŞEVKET RAŞlT HATİPOĞLU (Manisa) 
— Muhterem arkadaşlar, Anayasa Komisyonu
nun kabul ettiği, Meclis üyelerinin ödenek mik
tarı üzerinde hiçbir konuşma yapmadan, şunu 
ilâve edip hemen asıl konuya geçeceğim. Bu 
nevi telâkki bir mefhumun şahsi, sübjektif gö
rüşüne dayanmaktadır. Aylığın, geniş mânada 
bir memurun eline geçen bütün unsurları ih
tiva ettiğini ispat edecek elde delil yoktur. 
Bilâkis aleyhte deliller vardır. Aylığın, maaşın 
Türkçelştirilmiş bir mefhumu olduğu hakkında 
çok deliller, vardır. Böyle bir yanlış anlayışa 
istinıadeden ve birçok unsurları içine alan bir 
esas üzerinde Anayasa Komisyonunun raporu
nu kabull etltiindz. Mâkuldür ama bir noktayı 
belirtmekten (kendimi alaımaidım. Anayasa Ko-
'misyonumuz 'da Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
miktarı üzerinde değillerdir. Belki de bunu 
fahrî bir hizmet olarak teklif edeceğiz, buyur
dular. Ben bunu bir selâmete götürebilmek 
için, Bütçe Komisyonunun hazırladığı metnin 
'müzakere zemini olmasının şartlara uygun te
lâkki etmekteyim. Bütçe Komisyonunun mettni, 
miktarı tâyin etmemektedir arkadaşlar, ölçü
ler açık olarak görülmektedir. Binaenaleyh 
Anayasada Büyük Millet Meclisi1 üyeleririm 
«maaşlarını rakamla tâyin 'etmediğine, sadece 
hududunu tahdidettlğine göre Bütçe Komisyo
nunun kanun» lâyihasının zannederim,, müzıaike-
reye konulmasında mahzur yoktur. Birinci mad-
'denin müzakereye konulması hakkındaki öner
gemiz verilmiştir, önergeyi yalnız (bendeniz 
vermiş değilim. İsmi okunmıyaın Ardıçoğlu, ib
rahim öktem ve diğer arkadaşlarımız da vıardır. 
Bilmiyorum bu solüsyon içinde harket noktası 
olabilir mi? Ve bu kadar üzerinde münakaşa 
edilen bir konunun halline imkân verebilir mi 
diye düşünüyoruz ve Bütçe Komisyonunun bi
rinci maddesinin konu olanak ele alınmasını arz 
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ve teklif ediyoruz. Bu (hususta 'bir önergemiz de I 
verilmiştir. 

BAŞKAN —»Buyuran Mustafa Uyar Bey. 
MUSTAFA UYAR (îzmir) — Muhterem 

arkadaşlar, biz Riyaset Divanına bir tadil tek
lifi verdik. Tadil telklifimiz Bütçe Komisyonu
nun teklifinin aynıdır. Bu tadil teklifini verir
ken bir nokta üzerinde düşündüğümüzü de arz 
etmek istiyorum. Heyeti umumıiyesi hakkında 
konuşan arkadaşlarımın, maaş ve aylık mevzuu 
üzerinde uzun boylu tartışmış oldukları hepi
mizin malûmudur. Benden evvel konuşan sayın 
Şevket Raşiit Hatiboğiu'nun, «aylığın aynı za
manda maaş olduğu hakkında birçolk deliller 
vardır» sözüne aynen iştirakle, bu delililerden 
bir tanesini vermek suretiyle teklifimizin Ana
yasanın ruhuna uygun olduğunu belirtmek is
terim. 

Hepimize gelen bir Anayasa sözlüğü vardır, 
Türk Dil Kurumu tarafından hepimize gönderi
len bir sözlüktür. Bu sözlükte aylığın ne de
mek olduğu izah edilmiştir. Aylığın karşısında 
maaş vardır. (Güı üttüler) Ve Anayasanın 82 
nci, 117 nci v. s. maddeleri ibunu içine almak
tadır. Binaenaleyh aylık ve maaş aynıdır. Biz 
Ibugünkü realiteleri nazarı itibara alarak, tek
lifimiz veçhile 1 nci maddenin getirmiş olduğu 
teklifin aynı olmasını teklif ediyoruz ve bu 
teklifte ısrar ediyoruz. Teklifimizin kalbul edil-
ımesini rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Nurettin Ardıçoğlu. 
NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Muh

terem arkadaşlar, bendeniz de benden'evvel 
tkonuşan arkadaşlarımla beraber bir tadil tek
lifi hazırlamış durumdayıım. Ancak, Sayın Şev
ket Raşiit Haıtilboğlu'ndan ayrıldığım nokta şu
radadır. Maliye Komisyonunun maddesini ta
dil eden bir teklif olarak veriyoruz bu teklifi
mizi, yoksa Maliye Komisyonunun teklifinin 
ıınüzakere edilmemesi sadedinde değildir. 

Muhterem arkadaşlar, demin burada komis
yon adına konuşan Kemal Bağeıoğlu'nun ifade
lerinden de anladığım şudur k i ; biz Anayasa
nın emrettiği âzami haddin Anayasanın 82 nci 
maddesinde tâyin edildiğine kaaniiz. Kemâl 
Bağcıoğlu da o fikirdedir. Ancak, araımıızdaki 
ihtilâf Maliye Komisyonu ile Bütçe Komisyonu
nun anlayışı farkından ibarettir. Şimdi bu plâ-
fonun tâyin ve tesbitini bir tarafa bırakırsa/k, 
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(bugün heyeti asliyesi ile elimizde bulunan mev
zu, plâfon ne olursa olsun, bundan sonra gele
cek meclisler dahi bizim veya onların, dediği 
mânada alsın, bugün bu plâfondaıı aşağısını 
tâyin etmek hakkını kanun bize vermektedir. 
Şimdi bizim getirdiğimiz tadil teklifi işte böyle 
(bir orta yol bulmaktadır. Diyoruz ki, 1 nci 
derecedeki Devlet memuru aylığı 2 400 liradır; 
ıbunun yarısı ilâve edilince tutarı ne ise onu bu 
kanun tâyin edecektir. Ama plâfon bu şekilde 
mi anlaşılmalı, şu şekilde mi anlaşılmalı, şeklin- , 
den kendimizi kurtamış olacağız ve ilerdeki tef
sirlere de fırsat vereceğiz. Diğer taraftan orta 
'bir yol buluyoruz. Mademki, arkadaşlar, «Ne 
İnliyorsunuz» diyorlar, biz de Maliye Komisyo
nunun raporunun Anayasaya uygunluğunu ka
mil ediyoruz. Ama, komisyonun tesibit ettiği 
miktardan dalha aşağı bir had bulma imkânı 
vardır. Onun için orta yolun benimsenmesi ko
nusunda İsrar ediyoruz. Buna muhtelif partiler
den (C.H.P. den, A.P. den, C.K.M.P. den,) hat
tâ Y. T. P. den de katılan arkadaşlar vardır. 
isimleri tamam okunmadı. Tahmin ediyorum ki, 
'buradaki bu münakaşaları selâmete eriştirecek 
ve bizi tatmin edecek olan, hem Bütçe Komis
yonunu ve hem de Maliye Komisyonunu darılt
mamak üzere, bizim tadil teklifimiz yerindedir. 
Israr ediyoruz. 

BAŞKAN — Halûk Nur Baki. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Mıılhterem arkadaşlar, umumi olarak kanunun 
müzakeresi sırasında çatışan fikirler, her iki 
tarafın 'haklı olan görüşleri, maddelere geçil
dikten sonra yine karşı karşıya geldi. Halbu
ki metnin umumi olarak görüşülmesi sırasında 
tavazzuh eden cihet, Maliye Komisyonunun gö
rüşü ve bu görüşün Anayasaya uygun lolduğu 
cihetinde idi. 

Şimdi bu görüşün ışığı altında Maliye Ko
misyonunun tesJbit ettiğinden daha aşağıda bir 
para, her 'hangi bir arkadaşın teklifi ile kabul 
edilecek olursa, maddeler kabul edilir-. 2 400 
lira maaş bilmem şu kadar ödenek... Yani ken
di fikirlerinin mutlaka ve mutlaka doğru oldu
ğunda ısrar ediyorlar. Bence Heyeti Umum iye
nin 'görüşüne mutlaka ve mutlaka kendi görüş
lerinin daha isabetli olduğu kanaatini zerk edi
yorlar. Bunun psikolojik sdbebi şudur arka
daşlar : Dikkat ederseniz bu ve bundan ev-
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velki müzakerelerde, hattâ Anayasa Komisyo
nundaki müzakerelerde, eskiden Kurucu Mec
liste çalışan ve Anayasanın 82 nci maddesinin 
hazırlanmasında hazır bulunan arkadaşlar, ve-
yalhut da orada •çalışıp da bizim içimize tekrar 
gelmiş olan arkadaşların bir kısmı mutlaka 
kendi görüşlerinin Anayasaya uygun olduğunu, 
onun dışındaki hukuki anlayışların Anayasaya 
az - çok nakîsa teşkil ettiği kanaatine varıyorlar. 

Dikkat ederseniz takrirlerinde şöyle diyor
lar : «Efendim, Bütçe Komisyonu görüşüne uyul
sun, Bütçe Komisyonu kelimesinden, Maliye 
Komisyonunu tutan tarafın alerjisi varsa hiç ol
mazsa Bütçe Komisyonunun tesbit etmek iste
diği rakamları aynen Maliye Komisyonu tek
lifindeki tavanda tespit edelim, bu suretle hem 
Maliye Komisyonunu hem de Bütçe Encümeni
ni gücendirmiş olmayalım»... Halbuki Heyeti 
Umumi'yenin kararı asıldır. A'slolan bu karar 
karşısında Heyeti Umumiyenin bu kararı âdeta 
hukuki bir tenakuz mânası taşıyormuş gibi 
tekrar döndürüp Bütçe Komisyonunun görüşünü 
müzakere ve kalbul edemeyiz. Bence bu, Maliye 
Komisyonu» teklifinin birinci maddesinin mü
zakeresi şeklindeki usule aykırı düşer. Birinci 
nokta bu. 

ikinci nokta da şudur: Bâzı arkadaşların 
1 000 yahut 500 lira olsun şeklinde takrirleri 
var. Bu takrirleri toplu olarak göz önüne al
mak lâzımdır. Bunlar âdeta, Bütçe Komisyonu
nun, Maliye Komisyonunun, Anayasa Komisyo
nunun çalışmalarına ve münakaşalarına bir 
nevi nazire mahiyeti taşıyor. 

Diğer bir teklif 100 liradır. Bu teklif Ana
yasanın tâyin etmek istediği ödeneğin ruh ve 
mânasına aykırıdır. Bunu Başkanlık Divanımız 
oya dahi sunmamalıdır. 

Bu çeşitli takrirler içinde bir teklif mev
cuttur. Bütçe Komisyonunun teklifinde arka
daşlar ısrar ediyorlar. Bundan başka, çeşitli, 
rakamlar üzerinde değişiklik teklif eden tak
rirler vardır. En aykırı teklif önce oya kon
malıdır. 

Bence Maliye Komisyonunun getirdiği bi
rinci madde tekrar oya konmalı, bu reddedi
lirse, ondan sonra diğer takrirler ve formüller 
üzerinde durmalıdır. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN Coşkun Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
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arkadaşlarım, bendeniz de, C H. P. Grup Baş-
kanvekilleri Şevket Basit Hatipoğlu, İbrahim 
Öktem, A. P. örüp Başkanı, Kadri Eroğan ve 
C. K. M. P. Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu ile birlikte aynı takrire imza koymuş bu
lunanlardanım. Biraz evvel bu takririmiz, Sa
yın Halûk' Nur Baki arkadaşımız tarafından, 
Heyeti Umumiyenin kabul ettiği görüşe, kendi 
görüşümüzü empoze etme teşebbüsü olarak tav
sif edildi. 

Muhterem arkadaşlarım, benim hatırlıyabil-
diğime göre heyetiniz hailen Maliye Komisyonu
nun raporunu görüşmektedir. Bu hususta Ana
yasa Komisyonunun mütalâası alınmıştır. Bu 
mütalâa üzerinde de görüşmeler yapılmıştır. Bu
rada Anayasa raporu oylanmamıştır. Anayasa
mız, teşriî tefsiri ilga etmiş bulunduğuna göre 
burada oylanacak hususlar Maliye Encümeninin 
getirdiği maddeler ve bdlâhara bu kanunun 
tümünden ibarettir. Yüksek: Heyetinizin Ana
yasa Komisyonu mütalâasını peşin olarak ka
bul ettiği, binaenaleyh, bunun aleyhinde görü
lebilecek takrirlerin oya konulamıyacağı husu
sundaki iddia, hem Anayasaya, hem İçtüzüğe, 
hem de müzakere ananelerine uygun değildir. 
Mükemmel bir Başkanımız vardır; kendilerinin 
büyük tecrübesi vardır; kendileri, aynı zaman
da, İçtüzükte tanzim edilmiş olduğu veçhile, 
takrirleri, hangim komisyonun metnine en aykı
rı ise ondan başlıyarak sıra ile oya sunmak yo
lundaki vazifelerini de, hiç şüphesiz, tam olarak 
müdriktirler; Bunu elbetıte Başkanlık görmekte
dir ; biz kendisine güveniyoruz, arkadaşım da 
bundan emin olabilirler, ona güvenebilirler. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım! (Gürültü
ler, karşılıklı konuşmalar) Sabırla dinlemenizi 
rica ederim. Açıkça ifade ediyoruz. Biraz evvel 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına yapılan 
konuşmada, bu kanun teklifinin Maliye Komis
yonunca değiştirilmiş birinci maddesini benim
semediğimizi açıkça bildirdik. İçtüzüğün verdi
ği yetkiye dayanarak, Anayasanın bize verdiği 
hakka dayanarak, sonuna Ikadar da fikrimizi 
müdafaa edeceğiz. Bu kanunun birinci madde
sini bu metin dairesinde çıkarmamaya; hiç de
ğilse, mümkün olduğu kadar geciktirmeye çalı
şacağız. C. H. P. nin umdeleri bakımından bu
nun bize düşen bir vazJife olduğuna inanıyoruz. 
Bu hareketimiz ne Anayasaya, ne de İçtüzüğe 
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aykırıdır. Sözlerim biraz uzun görülüyorsa, ha
kikati açıklaması bakımından, ,ve anlaşılmıyau 
-hakikatin tekrar tekrar açıklanmasında sadece 
fayd^, olduğundan, bir daha dinlemenizi bil
hassa rica ediyorum, tavsiye ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bahis konusu tak
rirlerden biri Bütçe Komisyonunun birinci mad
desinin aynen tekrarından ibarettir. Maliye Ko
misyonunun gerefeçesindeki anlayışa aykırı bir 
hususu da bu takrirde göremiyorum! Muhterem 
Maliye Komisyonunun izahlarına göre, aylık 
tâbirinin içine, esasen 7244 sayılı Kanunun birin
ci maddesinde yazılı olan maaşla, kıdem, tazmi
nat, ve sair tahsisat girmektedir. Bu itibarla, 
eğer bu böyle ise, Bütçe Komisyonu metninde de 
zaten aylık tâbiri kullanıldığına göre, bu aylık 
tâbirini aynen kabul etmekte Maliye Komisyo
nu bakımından da bir mazhur olmaması iktiza 
eder! Eğer Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinde ve 
muhasebelerindeki usul ve teamül aylık tâbiri 
'kanunda geçince bütün muhasseatm da birlikte. 
ödenmesini gerektiriyorsa, bu ödeme elbette 
ki, yapılacaktır! Mademki, aylık tâbirine bun
lar zaten girmektedir, o halde Maliye Komisyo
nunun Bütçe Komisyonu metninin aleyhinde ol
maması iktiza ederdi! Bendemize öyle geliyor 
ki, Maliye Komisyonu da aylıık teriminin dar 
mânasında maaş anlamına geldiğinde Bütçe Ko-
•misyoniyle ve bizimle müşterek olduğu içindir 
•ki, aylık tâbirini burada açmak lüzumunu duy
muştur. Ama, böyle olunca, kendi metinleri ile, 
kendi gerekçeleri tenakuza düşmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, ikamın tasarısının 
tümü üzerindeki müdellel izahatımıza uygun ş-e-
(kilde, adlarını saydığım arkadaşlarımız tarafın
dan imza edilip verilmiş bulunan bu takririn, 
Anayasamızın lâfzına ve ruhuna uygun olmasın
dan ötürü kabulünü rica ediyoruz. Bu önerge
nin, T. B. M. M. üyelerinin hayat şartlarına uy
gun düşeceğine de inanıyoruz. 

Son söz olarak; bizlere atfedilen... 
BAŞKAN — Coşkun Bey, çok rica ederim, 

esasta kalınız. 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Komisyonun 

metni aleyhinde oy verilmesini istemek, hiçbir 
suretle kendi görüşümüzü empoze etmek mâna
sına gelmez. 

Temsilciler Meclisi Anayas-a Komisyonunda 
çalışan ben, Nurettin Ardıçoğlu, Abdülhak Ke-
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mal Yörük ve diğer arkadaşlarnmz Ibü maddeyi 
kaleme alırken maksatları ne idiyse burada açık
ladık. Ne kaydettiğimizi bizden iyi bildik!erini 
iddia edenlerin, tamamen mesnetsiz bir şekilde, 
ibize kendi gayelerini izafeye gayret etmeleri 
her halde yersiz olsa gerektir. 

BAŞKAN — Ahmet Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlarım, kanunun tümü üzerinde söz 
istemiştim. Fakat söz bana gelmedi. 

Şimdi şu durum karşısındayız; Anayasanın 
82 nci -maddesinin kabul ettiği anlayış her ne 
ısuretle kabul edilirse edilsin, - bunun en çoğunu 
tesbit eden hükümdür. Meclisin ikarşı karşıya 
bulunduğu mesele ise, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin aylıklar! bugünkü Türkiye 
içtimai ve iktisadi seviyesi ve çeşitli âmme hiz
metleri çerçevesinde ne olabilir meselesine gel
miştir. Bu arada, sadet dışı telâlkki edilmesin, 
ödenek ımevzuımun haksız olarak İstırabını çek
miş bir insan olarak haber vereyim ki, feragat 
ve fedakârlıJk gizli olarak yapılır. Medenî ve in
sani imân ası budur. Onun ilcin burada yarışa çık
mayalım,- (Alkışlar) • 

Şimdi birinci maddeyi konuşuyoruz. Gün 
bugün, saat bu saat, şartlar bu şartlar, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri kendilerinin maaş
larını hangi ölçüde tesbit etmelidir? 

Arkadaşlar, bu tesbit, bugünkü şartlar dâhi
linde, benim vicdanıma ve benim idrakime göre, 
2 500 lira vergiye tâbi aylıık, Anayasamızda sa
rahatle tesbit edildiğine göre, bunun yarısı ka
dar da yolluk olmak üzere toptan 3750 i i ra oila-
rak tesbit edilmelidir. Bunun neticesinde ya 
2 900 lira ele geçmiş olur, yahut da 2 400 lira 
eel geçmiş olacaktır. Anayasa maddesi böyle 
iımiş, şöyle imiş gibi sözlerle uzatmakta mâna 
yoktur., 

Meseleyi artık, 2 400 - 2 500 olarak tesbit 
edelim. Grup kararımızı müdafaa etmek içuı 
icabederse geciktirmeye çalışacağız, gibi. sözlerle 
burada konuşmanın mânası yoktur. 

Eğer bu işte mazi aranacaksa, hâtıralarımv.ı 
yoklarız, söyleriz. O zaman da sanırım, her parti 
bu hususta rahat konuşamaz, ancak muayyen 
fertler ayakta kalabilir. 

Onun için gelin bu noktaya gitmiyelim, Ben 
takririmi veriyorum. 
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Anayasanın görüşü ne olursa olsun, artık 

omm. ne halde olduğunun kimse farkında değil
dir. Bu mevzu saatlerce görüşüldü. 6 ay zarfında 
zaten Anayasa mahkemesi kurulacak. Bu mevzuu 
birbirimizi ilzam edecek şekle gertirmeyelim. 
Bunun haricinde bütün çalışmalar feragat ister. 

Meselenin ciddiyetinden ayrılarak, Türk an
anesine malhsus birtakım lâflar kullanmak ve 
Kızılay a bağışlama gibi yollar göstermek sure
tiyle işi efkârı unmmiyejyfi üzecek bir noktaya 
götürmiyelim. 

Bir noktayı ıda izah etmek .işitiyorum arka
daşlar : 

Yeminli vazifemizi türklere uygun olarak 
yaparsak bu maaşı yarın halkın az görmesi de 
mümkündür. O günü bekliydim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunun tümü hakkında yapılan müzakere

ler 1 nçi maddenin müzakeresini tazammun et
mektedir. 

Madde üzerindeki müzakereler ile de durum 
tavazzuh etmiştir.' 

1 nci madde üzerindeki müzakerelerin kifa
yeti hususunun reye konulmasını arz ederim. 

Van 
Şükrü Kösereisoğlu 

BAŞKAN — Beyinize arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyeınler... Kabul edilmiştir. 

Şîmdî verilen bâzı takrirler vardır, okutup 
reylerinize arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Milletvekilleri maaş ve ödeneklerinin sem

bolik mahiyette olmak üzere 100 lira olarak arz 
ve teklif ederim. 

Samsun 
îlyas Kılıç 

Yüksek B:aşkanlığa 
T. B. M. M. Üyelerinin ödeneklerini tâyin eden 

bîrîhci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini rica ederim. 

Madde 1. — T. B. M. M. Üyelerivle, dışardan 
seçilen Bakanların ödenekleri 2 500 lira aylık 
ve 1 250 lira yolluk olmak üzere ödenir. 

Aylık ve ödeneğin 3 aylğı birden ödenebilir. 
Ahmet Tahtakılıç 

Uşak 
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Başkanlığa 

Anayasa Komisyonu Maliye Koüiisy6im»öat 
teklifini tasvibetmiş ve Umumi Heyet de btınu 
kabul etmiş olduğuna göre verilecek aylık tat* 
sisatm âzami hududu tesbit edilmiş olmakla be
raber âzami miktarın altındaki bu miktarı Yük
sek Meclis tâyin edeceğine göre maddenin yüz
de kırka yakın bir indirimle : 

3 000 lira olarak tesbitine, yollukların da 
bin lira olarak'tesbitini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul 
Tahsin Demiray 

BAŞKAN — Şimdi verilmiş olan önergeleri 
tekrar okutup, teker teker oylarınıza sunaca* 
ğım. 

(îlyas Kılıç'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Şimdi... 

BÎR MİLLETVEKİLİ — 1 000 liralık bir 
ödenek teklifi vardı. 

BAŞKAN — Buraya böyle bir teklif geldi de 
okumadık mı? 

(Hürrem Kubat (Manisa) mn önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Kabul edenler1, («Anayasaya 
aykırıdır, oya koymayın» sesleri), önerge ve
rilmiştir. Metni Anayasaya aykırı olabilir. Biz 
burada okutmak ve oya ısunmak mecburiyetin
deyiz. Oya sunarız, siz kabul etmemekle, Anaya
saya aykırı olduğunu da göstermiş olursunuz. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Kemal Bağcıoğlu'nun önergesi tekrar 
okundu.) • 

BAŞKAN — Bu önergeyi kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

('Giyasettin Karaca 'mn önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Oylama esnasında sual sorul
maz, söz de istenmez. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Usul hak
kında efendim. 

— İ80- — 



M. Meclisi B : 27 
BAŞKAN — Olmaz, reddedildi esasen efen-, 

dim, Takrirleri okumaya devam ediyoruz. 
(Mehmet Başaran ve arkadaşlarının önerge

si tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmemiştir. 
Müstenkifler çoğalıyor, onlar kabul etmi

yenler arasına ithal edilmiyecektir, arz ederim. 
(Gülüşmeler) 

(Mustafa Gülcügü'in önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Bu miktar Bütçe Komisyonu
nun tesbit ettiği miktara uygundur, dikkatinize 
arz ederim. Yani tahsisatın 2 400 lira, yolluğun 
da onun yarısı olan İ 200 lira olması teklif edi
liyor. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎLYAS 
SEÇKİN (Ankara) — Bütçe Komisyonu tasa
rısı ile mutabık değildir. Burada katî rakam 
belli değildir. 

BAŞKAN O halde müstakil olarak takriri 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

(Cevad Odyakmaz'm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Şimdi Ahmet Tahtakılıç'ın önergesini tek
rar okutuyorum. 

(Ahmet Tahtakılıç'ın önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Tahsin Demiray'ın önergesi tekrar okun
du.) . 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarımıza arz 
iediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Faruk Küreli'nin önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

/ m'emiştir. 
(Fahir Giritlioğlu'nun önergesi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Şevket Raşit Hatipoğlu ve arkadaşlarının 
önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — önergeyi reylerinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oylama sırasında usul hakkın
da söz veremem. Müsaade buyurun, .takrirleri 
okumaya devam ediyoruz : 

(Necip Mirkelâmoğlu ve Şeref Bakşık ve 
arkadaşlarının önergesi tekrar okundu,) 

BAŞKAN — Takriri reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Şimdi bir takrir daha geldi, onu da okutu
yorum : 

* Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Malî gücümüz, iktisadi sıkıntı ve bütçe du

rumu itibariyle milletvekili ve Senato üyeleri 
aylığının 2 000, yolluğu 1 000 lira olmasını tek
lif ederim. 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — Reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir takrir daha geldi, onu da okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Milletvekili, senatör ve balkanların ödenek

lerinin «3 000 lira, ödenek ve yüzde 50 mikta
rında da yolluk» şeklinde oylamaya arz edilme
sini teklif ederim. 

İstanbul 
Malik Yolaç 

BAŞKAN — Bu takriri de reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi maddeyi reye arz etmek üzere tekrar 
okutuyorum. («Madde hakkında açık oy tekli
fimiz var» sesleri.) 

(Maliye Komisyonunun 1 nci maddesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi reylerinize 
açık olarak koymak isterdik. Fakat maddenin 
reye konması şekli hakkında verilmiş beş tak
rir var. Bu takrirleri birer birer okutacağımı. 
Hangisi üzerinde reyleriniz tecelli ederse ona 
ıgöre hareket edeceğiz. 
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C. H. P. Lî BÎR MİLLETVEKİLİ — 15 im

zalı açık oya konulması hakkında takrir veri
lince oya koymaya mecbursunuz. • 

ŞEVKET RAŞİT HATÎPOĞLU (Manisa) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâliniz kadim bir 
parlâmento insanısınız. Bunları çok iyi bilirsi
niz. İçtüzük oylama sırasında söz hakkı tanı
maz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Oyla
ma usulü hakkında konuşulur. 

BAŞKAN — Oylamanın usulü malûm. Bu
nun hakkında ne konuşulur? («18 imzalı takri
rimiz var. Madde açık oya konulsun» sesleri.) 

Lütfen dinleyiniz efendim. Asabileşip geli
yorsunuz. Birkaç takrir var, biz bunları birer 
birer okuyup reylerinize sunacağız. (Reye ko
yamazsınız, sesleri) Coşkun Bey, müsaade buyu
runuz, İçtüzüğün hükmü gereğince 15 imza ile 
verilen takrirler konuşulmadan reye konulur, 
İçtüzük böyledir. Bu neviden 2 tane takririmiz 
var. Eğer bunları oya 'koyarsak öbürleri hü
kümsüz kalacaktır. (Gürültüler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Oyla
ma usulü hakkında konuşacağım. (Konuşulsun, 
sesleri) 

BAŞKAN — Şimdi takrirleri okutuyorum. 

Başkanlığa 
Maliye Komisyonu tasarısının 1 nci maddesi

nin açık oylamaya konulmasını rica ederiz. 
İstanbul İzmir İzmir 

S. Baykam N. Mirkelâmoğlu M. Uyar 
Manisa Yozgat Mardin 

Ş. R, Hatiboğlu V. Uyar T. Oğuz 
Bursa İstanbul Mardin 

S. Çanga V. özarar Ş. Aysan 
Trabzon İstanbul Edirne 

A. Ş. Ağanoğlu S. Vardarh N. özoğul 
İstanbul İsparta Trabzon 
Z. Zeren L. Başaran A. R. Uzuner 

Samsun 
llyas Kılıç 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İda

re Âmirlerinin, T. B. M. Meclisi üyeleri, Senato 
ve Millet Meclisi Başkanları ile Başkanvekiller, 
İdare Âmirler, Denetçiler, Başkanlık Divan Kâ
tipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin istihkak
ları hakkında kanun teklifine ait Maliye Komis-
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yonunun kabul ettiği metnin, T. B. M. Meclisi 
üyelerinin aylık ve ödeneklerinin miktarına ait 
birinci maddesinin açık oylamaya sunulmasını 
saygı ile rica ve teklif ederiz. 

İzmir x İzmir İzmir 
N. Mirkelâmoğlu Ş. Bakşık M. Uyar 

İzmir Trabzon Edirne 
L, Yurdoğlu A. Ş. Ağanoğlu F. Giritlioğlu 

İstanbul İstanbul Afyon 
V. özarar S. Vardarh A. Yılmaz 

Afyon İsparta Manisa 
Ş. Yüzbaşıoğlu L. Başaran M. Erten 

Tokat Trabzon Edirne 
R. önder * A. R. Uzuner S. Bilgen 

Mllet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
ödenek ve yolluklarına aidolan kanun tasarısı
nın Milletvekillerinin vicdani kanaatlerini sa-
mdmi olarak izhar edebilmelerini teminen kanu
nun gerek tümü ve gerekse 1 nci maddelerinin 
gizli oya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

27 . 12 . 1961 
Bilecik Mardin 

O. Tuğrul E. K. Aybar 
Malatya Bursa 
A. Akşit H. Akalın 
Kütahya Aydın 
R. Kıray O. Apaydın 
Tunceli Konya 

V. Kışoğlu A. Günkan 
Konya Bursa 

F. Sükan M. Tayyar 
Manisa Çorum 

S. Çağlar A. Güler 
Van Van 

Ş. Kösereisoğlu t. Bedirhanoğlu 
Diyarbakır Denizli 

R. Iskenıderoğlu S. Bosna 
Bursa 

C. Perin 

BAŞKAN — Bu hususta İçtüzüğün 136 nci 
maddesini huzurunuzda okumak mecburiyetini 
duyuyorum : 

(Madde 136. — İşarı reye müracaat zaruri 
olmıyan sair hususlarda açık rey verilmesi ta
lebe mütevakkıftır. Açık rey (bir meselenin ilk 
reye konmasında 15 mebus tarafından tahriren 
talebolunalbilir. 
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Mesele reye konurken Reis ve kâ'tipleree, 

şüphe hâsıl olursa, yaılnız 5 mebus şifahen açık 
rey talebedebiMrler. 

Açık rey isleyenlerin isimleri Resmî Gazete-
ile ilân olunur.) 

Şimdi Iburada gizli reyle oylanmasını istiyen-
ler var, açık oyla istiyenler var. Bunları tef
rik etmek Riyasete düşen bir vazifedir ama had
dizatında müşkül ıbir igltdr 'de. Riyaset belki (bir 
hataya düşebilir. İçtüzüğümüzde şimdi arz ede
ceğim Ihusus sarih olmamakla beraber bir tea
mül tesis etmek gayesiyle bu nufSUsHanda açık 
oy 'teklifini mi, yahutta gizli oy teklifini mi na
zara alacağımızı reye koymak ımecburiyetinde-
yim. (Olmaz sesleri) 

ŞEVKET RAŞİT HATlPOĞLU (Manisa) 
— Usul hakkımda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu husus usule taallûk ettiğin
den söz vereceğim, buyurun. 

ŞEVKET RAŞİT HATlPOĞLU (Manisa) 
— Muhterem arkadaşlar, burada İçtüzük sarih
tir. 15 imza ile açık oylama istendiği tak
dirde, Riyaset bunu açık oya koymaya mecbur
dur. Teamül de böyledir. İçtüzük de böyle
dir. Buna göre Riyasetin 1 nci maddesi açık 
oya koymasını rica ederim. 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Sual soraca
ğım. 

BAŞKAN — Buyurun Fethi Bey... 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, İç
tüzüğün 136 nci maddesi gayet sarihtir. Bu
rada deniliyor ki «İşari reye müracaat zaruri 
olmıyan sair hususlarda açık rey verilmesi ta
lebe mütevakkıftır. Açık rey bir meselenin 
ilk reye konmasında onbeş mebus tarafından 
tahriren talebolunabilir.» Binaenaleyh esas olan 
gizli reydir. Açık rey,verilmesi talebe müte
vakkıftır. Bu talebin ne şekilde olacağı husu
sunu da maddenin 2 nci fıkrası izah etmekte
dir; Orada diyor ki; (açık rey bir meselenin 
ilk reye konmasında 15 mebus tarafından tahri
ren talebolunabilir.) 

Binaenaleyh bizim de üzerinde durduğumuz 
meselenin aslı gizli reyle yapılmasıdır. 15 me
bus açık oyla olmasını istediği takdirde oto-
matikmaıı açık oy olması lâzımdır. Binaenaleyh 
bu talebin reye vaz'edilmesi doğru değildir. 
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I Muhterem arkadaşlar, tereddüt açık oy ile 
gizli oy arasındaki farkın ne olduğu hususun
dan ileri geliyor. Gizli oy diye bir şey yok
tur. İşari ve açık oy vardır. İşari oy, parmak 
kaldırmak suretiyle verilen oydur. Açık oy 
ise bütün sayın üyeler kürsüye gelerek, üze
rinde yazılı bulunan oy puslalarını sepete at
mak suretiyle kullanılan oydur. Arkadaşımı
zın gizli oy dediği her halde bu olsa gerektir. 
Bunun adı açık oy, işari oy yani parmak 
kaldırmak suretiyle gösterilen oydur. Bunun 
dışında gizli oy diye bir şey yoktur." 

BAŞKAN — Son defa olarak bir hatibe da
ha söz vereceğim. 

-•* 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, elimizde iki takrir var. Bir 
tanesi açık oy takriri, bir tanesi de gizli oy kon
ması isteği. Bunlardan hangisini tatbik edece
ğiz? Bu meseleyi halletmek durumundayız. 
İçtüzüğün 136 nci maddesi «İşari reye müracaat 
zaruri olmıyan sair hususlarda açık rey ve
rilmesi talebe mütevakkıftır. Açık rey bir me
selenin ilk reye konmasında 15 mebus tara
fından tahriren talebolunabilir.» diyor. Bunun 
mânası şudur : Açık rey istenince, 15 mebus 
tarafından izmalı takrir verilince, açık rey 
usulü mecburen tatbik olunur. Bugüne kadar 
Meclislerimizde daima bu usul tatbik olun
muştur. Şimdi bâzı arkadaşlarımız diyebi
lirler ki, İçtüzüğün bir de 138 nci maddesi var
dır. Bu da (Müsaade buyurun, bir dakika 
Turhan Bilgin Bey («Açık reyin tatbik olu
nabileceği hususlarda azadan on beşi gizli 
rey usulünün-tatbikim isterlerse bunun icrası 
Heyetçe müzakeresiz ekseriyetle karara müte -
vakkıftır» der. Müsaade buyurunuz arkadaş
lar; şimdi; ne diyor 138 nci madde? 

Açık reyin tatbik olunabileceği hususlar
dan bahsediyor. Açık reyi hangi hususlarda 
tatbik edeceğiz? 135 nci maddede «Muvazenei 
Umumiye kanunu lâyihasiyle vergi ihdas veya 
ilgasına veyahut vergilerin artırılmasına veya 
eksiltilmesine ve muahede ve mukavelelerin 
tasdikine mütaallik kanun lâyihaları hakkın
da doğrudan doğruya açık reye müracaat 
olunur.» denmiş. Yani, açık reye müracaatin 
zaruri olduğu haller tadadedilmiştir. Ancak 
bu hallerde gizli reye müracaat istenirse, oto-
matikman gizli oya .başvurulmaz; bu Heyeti 

442 



M. Meclisi B :27 
Umumiyenin kararma vabestedir. 135 nci mad
denin dışında her hangi bir hususta 15 arka
daş açık oy isterlerse Muhterem Heyetiniz dahi 
bu talebi redde salâhiyettar değildir. 

Anayasamızın 149 neu maddesi, kanunların 
sadece Anayasaya değil, aynı zamanda içtü
züklerin hükümlerine uygun olarak ısdarını 
da gerektirmektedir. Yüksek Meclis kanun koy
ma hakkını kullandıktan sonra, belki de, bu 
hususları tetkik edecek Anayasanın tanıdığı 
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diğer merciler de bulunacaktır. Bu bakım
dan içtüzüğün doğru olarak tatbiki bakımın
dan hepimizin hassasiyet göstermemiz başlıca 
vazifemizdir. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bu hususta te
reddüt hâsıl olduğu için iptida Riyaset Diva
nının kendi arasında bu meseleyi müzakere 
etmesi iktiza etmektedir. Bunun için Oturama 
10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19.35 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 20,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raf et Aksoy 
KÂTİPLER : Kadri Özek (îzmir), Muslih Görentaş (Van) 

BAŞKAN —Oturumu açıyorum, efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, tereddüdü mucib-

olan husus Divanca görüşüldü. Divanın vardığı 
neticeyi arz etmeden evvel Heyeti Celilenizi ten
vir bakımından İçtüzüğün bu hususa ait üç mad
desini ıttılaınıza ve dikkatinize arz edeceğim. 

Meri olan İçtüzüğün 135 nci maddesi hangi 
hususlarda açık oya müracaat edileceğini tas
rih ediyor. Madde şudur : 

«Madde 135. — Muvazenei Umumiye kanu
nu lâyihasiyle vergi ihdas ve ilgasına veyahut 
vergilerin artırılmasına veya eksiltilmesiııe ve 
muahede ve mukavelelerin tasdikine mütaallik 
kanun lâyihaları hakkında doğrudan doğruya 
açık reye müracaat olunur.» 

Görüşmekte olduğumuz- kanun bunlardan 
değildir. 136 nci madde mucibince bunun açık 
oya konulması hakkında takrir vardır. Bu tak
rir reyi işariyi açık reye çevirmeyi teklif edi
yor. Bu kabul edildikten sonra mütaakıp 138 
nei maddeyi okumaklığım lâzımgelir. 138 nci 
madde şudur : 

«Madde 138. — Açık reyin tatbik olunabile
ceği hususlarda azadan onbeşi gizli rey usulünün 
tatbikini isterlerse bunun icrası Heyetçe müza-
keresiz ekseriyetle karara mütevakkıftır. 

Gizli rey istiyenlerin isimleri Zabıt Ceridesi 
ve icabederse Resmî Gazete ile ilân olunur.» 

Şu halde, açık reye konması esasına gittiği
mize göre, gizli rey kullanılması hakkındaki 
teklifi de reyi âlinize arz etmek mecburiyetinde
yiz. (Sağdan «bir takrir daha var» sesleri) 

O takrir Riyaset tarafından okundu. Talep 
edilen ise açık reye aittir. («Okunsun zapta geç
sin» sesleri). 

Peki efendim, takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öde

nek ve yolluklarının düzenlenmesine dair Ka
nunla ilgili görüşler belli olmuştur. 

Bu konuda yapılacak.oylamanın gizli olma
sını istiyen bir takrir Riyasete verilmiş bulunu
yor. 

Sayın üyelerin kendi şahıslarını ilgilendiren 
bir mevzuda kanaatlerinin gizli oyla saklı tu
tulması umumi efkârda kötü tefsirlere meydan 
verecektir. 

Akçalı işe taallûku sebebiyle oylamanın açık 
olması ve herkesin kanaat ve görüşünün tutana
ğa derci suretiyle tarih ve millet önünde sarih 
şekilde tezahür etmesi inancındayım, 
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Bu sebeple gizli oylama talebini nâtık tak

ririn reddini arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Seyfi öztürk 

BAŞKAN — Şimdi gizli reye ait teklifi rey
lerinize arz edeceğim. Kabul edildiği takdirde, 
bu şekilde reyleriniz toplanacak, kabul edildiği 
takdirde, açık oya müracaat edilecektir. Gizli 
rey takririni bir defa daha okutuyorum. 

(Bilecik Milletvekili Orhan Tuğrul ve 17 ar
kadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 114 ret, 
144 kabul, (Anlaşılmadı, sesleri) 

Tekrar arz ediyorum : Takriri kabul eden
ler.*.. 144. Reddedenler... 111. («Tekrar oya ko
nulsun» sesleri) («Ayağa kalkmak suretiyle rey
ler sayılsın» sesleri) 

Arkadaşlar, çok nazik bir mesele üzerinde
yiz. Arkadaşlarımız reylerini şahıslariyle alâka
lı buluyorlar. Nitekim bu hususta çok titiz dav
ranıyorlar. Teklife uyarak ayakta saymak su
retiyle tekrar reylerinizi alacağım. 

Takriri kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar... Kabul etmiyenler... Teşekkür ederim. 

Muhterem Heyetinizi yormuş oluyoruz. Fa
kat yine Divan katı surette tesbit edemedi, ihti
lâf var. 118 kabule karşı, 116 ret. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Takrir hak
kında kırmızı ve beyaz olmak üzere oy kullana
lım. 

BAŞKAN — O zaman açık oy olur. Tüzük 
tasrih etmiş. Ya .el kaldırmak veya ayağa kalk
mak suretiyle olur diyor. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — içtü
zük der ki: 

«Binaenaleyh, ei kaldırmak suretiyle rey is
tihsalinin neticesinde ittifak edemezler veyahut 
ekseriyetin husulünde şüpheye düşerler veya 
azadan beşi ayağa kalkıp bunu isterlerse ayağa 
kalkmak usulüne müracaat edilir. 

Bunda da ittifak edemezler veyahut yine 
şüpheleri baki kalırsa açık reye müracaat olu
nur.» 

BAŞKAN — Bu kaçıncı maddedir Beyefen
di? 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efen
dim, 134 ncü maddenin 3 ncü fıkrası. 

BAŞKAN — 134 nöü madde hükmü sarih
tir. Gerek el kaldırmak ve gerekse ayağa kalk-
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maık suretiyle katî netice tesbit edilemezse, te
reddüt hâsııl olursa, açık oya müracaat olunur 
denmektedir. Fakat, bu şimdi yapacağımız açık 
oy demin kabul ettiğiniz gizli oya müessir değil
dir. Onunla alâkası yoktur, («Ancak takrir ba
kımından» sesleri) 

Bizce reylerin selâmetini temin etmek esas
tır efendim. (Sağdan, soldan «oy kâğıtlarımız 
yanımızda değil» sesleri) 

Kâğıdı olmıyan'lar beyaz kâğıt kullanabilir. 
Ancak isimlerini Riyasete yazdırmalıdırlar. Be

nim kâğıdım yok, beyaz kâğıt kullanıyorum de
melidirler. Bu beyaz kâğıda da isimlerini yaza
caklar tabiî. Reddedeeekse «ret», kabul ise «ka
bul», çekinser ise «çekinser» yazılacak. 

Efendim şimdi de oylamaya hangi seçimi böl
gesinden başlıyacağımızı tesbit ediyoruz: Sivas. 

(Sivas seçim bölgesinden başlanarak reyler 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyanlar var mı? 
Tekrar arz ediyorum, kullandığınız oylar mün
hasıran rey şeklini tesbit içindir. Başka bir hük
mü yoktur. 

Reyini kullanmıyanlar var mı? Olmadığına 
göre rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Neticeyi arz ediyorum. Reye 255 arkadaş iş
tirak etmiş, 119 kabul, 129 ret, 7 çekinser. Bina
enaleyh gizli rey kabul edilmemiştir. (Bir kı
sım milletvekillerinden «bravo» sesleri, alkış
lar) . ' 

Bu hale göre açık oya müracaat etmekliği-
miz lâzım geliyor. Vakit geçti. («Devam edelim, 
oya konsun» sesleri) O halde müsaade buyurun. 
Lütfen dışarı çıkmayın. Bu oyların kullanılma
sı ve ondan sonra tasnifi epey. vakit alacaktır. 
Belki de nisabı bulamıyacağız. («Nisap var» 
sesleri), Şu anda ekseriyet yok, arkadaşlar. 

. («Salon boşaltıldı» sesleri ) 
ŞEVKET RAŞÎT HATÎBOĞLU (Manisa) -

Müsaade buyurun, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Vakit geçmesi ve çoğunluğun 

da azalması dolayısdyle, nisabı da temin etmeye 
imkân bulunmadığından, Riyaset Divanının ka
rarlaştırdığı şekilde, 3 Ocak 1962 Çarşamba 
günü saat 15 te toplanılmasını oylarınıza arz edi
yorum. (Ekseriyet yok, sesieri) Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Ocak 1962 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

I 

Kapanma saati 21,10 
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0. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ödemiş'te şehirlerarası telefon görüşmesinin 
tahdidedilmiş olması sebebine ve bu tahdidin 
kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusuna Ulaştırma Bakanı Cahit Akyar'ın ya
zılı cevabı (7/10) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygı ile rica ederim. 

4 . 12 .1961 
îzmir Milletvekili 

Mustafa' Uyar 

500 abonesi bulunan Ödemiş PTT İdaresin
de, şimdiye kadar günün her saatinde şehirler
arası telefon görüşmek mümkün iken, kısa bir 
»müddet evvel şehirlerarası telefon muhaveresi
nin saat 8 - 2 4 olarak tahdidedildiğini müşa
hede etmiş bulunuyorum. 

Sayılı bir dahilî ticaret merkezimiz olan ve 
merkezinde 30 bin mülhakatiyle 105 bin nüfusa 
malik bulunan Ödemiş'te şehirlerarası telefon 
muhaveresinin saat 8 - 2 4 olarak tahdidedilmiş 
olmasının sebebi nedir? Ve bu tahdidin kaldı
rılması için İdarenin her hangi bir düşüncesi 
var mıdır? 

T. C. 
Münakalât Vekâleti 

özel Kalem Müdürlüğü 
Kayıt No. : 557 -1 

25 .12 .1961 

özet : izmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'm ödemiş şehirlerarası te
lefon konuşmalarına dair yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
9 Aralık 1961 tarih' ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7 -10 289 -1738 sayılı ya
zılarına K. : 

îzmir Milletvekili Sayın Mustafa Uyar tara
fından verilen Ödemiş'in şehirlerarası telefon 

konuşmalarına dair olan yazılı soru önergesi 
incelendi : 

ödemiş PTT Merkezinde yaptırılan tetkikat 
neticesinde; gece yarısından sabahın saat seki
zine kadar çekilen telgrafların, ayda vasati 
45 - 50 civarında olduğu, PTT merkezinde aynı 
saatler arasında yapılan şehirlerarası telefon 
konuşmalarının ise, telgraflarda olduğu gibi 
çok mahdut bulunduğu ve yarım devreyi dahi 
doldurmadığı görülmüştür. 

ödemiş telefon santrali otomatik: olduğun
dan, yalnız geceye münhasır mesai kısaltması
nın şehir içi telefon konuşmalarına tesiri yok
tur ve şehirlerarası konuşma için lüzumlu per
sonel tekrar görevlendirilmek suretiyle telefon 
abonelerinin gec ve gündüz şehirlerarası tele
fon konuşmaları da sağlanmıştır. 

PTT personeli, emniyet ve asayişle ilgili mu
haberatı, davet üzerine merkeze gelerek temin 
ettiklerinden, gece mesaisinin tahdidi, bu hu
susta da bir aksaklık yapmış değildir. 

Buna mukabil, ödemiş gece servisinden ta
sarruf edilen bir memurla, bir dağıtıcı, başka 
bir PTT merkezinin ihtiyacına tahsis olunmuş 
ve âmme hizmetinin görülmesi ile birlikte mec-
ıbur bulunulan tasarruf ve verimlilik esaslarına 
da riayet edilmiştir. 

PTT hizmetlilerinin rantaJbilitesini tetkik 
eden Devlet Plânlama Dairesi, bu nevi hiz
met müddetlerinin resmî mesai saatlerine in
hisar ettirilmesi görüşündedir. Buna rağmen, 
Umuım Müdürlük saat yirmi dörde kadar servis 
temin etmekle kıymetli ödemiş halkının ihtiya
cını tatminkâr bir surette karşılamış bulunmak
tadır. 

Şayet trafik artar ve hiç olmazsa masrafı 
kısmen karşılar bir hadde erişirse, PTT merke
zindeki servis de bütün gece devam ettirilecek
tir. 

Saygı ile arz olunur. 
Ulaştırma Bakanı 

Cahit Akyar 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Senato, Millet Meclisi Başkanlan ile, BaskanvekiUeri, 
tdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin istihkakları 
hakkındaki kanun tasarısına dair Maliye Komisyonunca düzenlenen birinci maddenin gizli oya 

sunulması hakkındaki önergeye verilen oyların sonucu 

Üye sayım : 450 
Oy verenler : 275 

Kabul edenler : 119 
Reddedenler : 129 
Çekinserler : 7 

Oya katılmayanlar : 194 
Açık üyelikler 1 

(önerge kabul edilmemiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 

AMASYA 
Idmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Nihat Berkkan 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit 0£>man Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

[Kabul 
BOLU 

Ahmet Çakmak 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Mehmet Nihat Akay 

ÇANKIRI • 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Slinan Bosna 
Mehmet pobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Gür ay 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

edenler] 
ESKİŞEHİR 

Celâlettin Üzer 
GAZİANTEP 

Süleyman Ünlü 
GİRESUN 

Ali Köymen 
GÜMÜŞANE 

Necmeddin Küçüker 
İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Ber'tan 
Ferruh Bozbeyli 
Naci öktem 
İsmail Hakkı TeMnıel 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
SaİHi Kaygan 
Kadri özek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
A'bdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâaddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOGAELİ 
Cemal Babaç 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuık Aytan 
Ahmet Gürkan 
Ömer Kart 
Faruk Süıkan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Bedrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

MARAŞ 
Komal Bağcıoğlu 
Ali Hüdaioğlu 
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Adnan Karaküçük 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
İhsan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Deminsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

M. Meclisi B 
NİĞDE 

Oğuzdemir Tüzün 
ORDU 

Ata Bodur 

RİZE 
ErSfl. Yıltmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
MusliMttin Gürer 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 

27 27.12.1961 O 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Tahsin Türkay 

TRABZON 
E/krem Dikmen 
Ahmet Cemil Kara 
Naznıi ökten 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

VAN 
İhsan Beıdirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 
Fevzi Fırat 

[Reddedenler] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Osman B&lükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
lıbrahim Sıtkı Hiaıtip-
van 
İbrahim îmirzalıoğlu 
Eımin Paksüt 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 
Fennî Islimyeli 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet Türkei 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

ÇORUM 
Nuru Ahıskalıoğlu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
İsmail Etftan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pıi'rinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yılıdırim 

ERZURUM 
Cevat Dursımoğlu 
Giyasettım Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs 

GİRESUN 
Musltafa Kemal Çilesiz 
Btlhem Kılıçoğlu 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ahmelt Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Yahya Denmancı 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Gihad Baban 
Suphi Baykaım 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Ali Coşkun Kırca 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 

Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erde/mir 

KOCAELİ 
Sahabettin Biligisu 

KONYA 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Fakih özfakih 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatip oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
ımanoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
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ANKARA 
Zühtü Pehlivanlı 

İSTANBUL 
Tahsin Demiray 
Malik Yolag 

[Çekinserler] 
MANİSA 

Hilmi Okçu 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 

YOZGAT 

Turgut Nizaımoğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

M. Meclisi 
SAMSUN 

Fevzi Ceylân 
ilyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
ibrahim Göker 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

B:27 27.12.1961 O 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 

SARA 
livanlı 
ıNBUL 
ocıiray 
aç 

[Çekinserler] 
MANİSA 

Hilmi Okçu 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 

YOZI 

Turgut NİZÎ 

ZONGl 
Sadık Tekir 

[Oya katılmtyanlar] 

Hasan Fehmi Evliya 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

ADANA 
Hasan Aksay 
Kasım Gülek 
Cavit Oral (B.) 
Kemal Sarnbrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Atatman 

I Raif Aybar 
Fuat Börekçi 

, Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 
İsmet Sezg*n 

BALIKESİR 
Öihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

| Gökhan Evliyaoğlu | 

Cevat Kanpulat 
Ahmet thsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK * 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestilci 

Şefik İnan (B.) 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Hilmi'İncesulu (B.) 
Necmi Ökten (B.) 

DİYABAKIR 
Adnan Aral 
Şebmus Arslan 
Yusuf Azızoğlu 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğru'l Akça 
Cevat önder 
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ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin încioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Nalım Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Cüü 
Sekip İnal 
İnayet Mursaloğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Fuat Arna 
Nurettin Bulak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven (B.) 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
llhami Sanear (B.) 
Selim Sarper (B.) 
Hüsamettin Tiyansan 
Abdurrahman Tazgan 

İZMİR 
Ragıp Gümüşpala 

M. Meclisi B : 27 
İhsan Gürsan (B.) 
Nihat Kürşat 
Şinasii Osmd 

KARS 
Necmettin Akan 
Sırrı Öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan (B.) 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özd'ikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Gökea* 
Mehmet Sağlamı 
Bahri Yazır (1. Ü.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bş. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sma Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 

MALATYA 
Ahmet Fırat • 
İsmet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

27.12.1961 0:2 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
HiÜm'i Baydur 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raf et Aksoy (Bş. V.) 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu (B.) 

Fevzi Geveci 
SURD 

Hayrettin özgen 
A<3il Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemdi Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğılu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 

URFA 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoglu 
İbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Yusuf Ziya Yücebilgin 





Dönem : 1 1 /% ANI^ 
Toplantı: ı M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : I 6 ÖİV 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi idare Âmirlerinin, 
T . B. M. M. Üyeleri, Senato ve Millet Meclisi Başkanlariyle, 
Başkanvekilleri, İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Divanı 
Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu Üyelerinin istihkakları hakkında 

kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu ( 2 / 7 ) 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu , 26 . 12 . 1961 

Esas No, : 2/7 
Karar No. : 4 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisince 25 . 12 . 1961 günü ittihaz olunan kararla (Büyük Millet Meclisi üyeleri, 
Senato ve Millet Meclisi Başkanlariyle Başkanvekilleri, îdare Amirleri, Denetçiler, Başkanlık Di
vanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin istihkakları hakkında kanun teklifi) ne mütedair 
olarak Bütçe ve Maliye komisyonlarınca ayrı ayrı hazırlanan metinlerden hangisinin Anayasanın 
82 nci maddesine uygun olduğunun tesbiti maksadiyle komisyonumuza havale edilmiş bulunan me
tinler tetkik ve müzakere olundu : 

Anayasanın 82 nci maddesi hükmü aynen .: (Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek 
ve yolluklan kanunla düzenlenir, ödeneğin aylık tutarı birinci derecedeki Devlet memurunun 
aylığını, yolluk da ödeneğin yarısını aşamaz ) tâbirini vaz'etmiş bulunmaktadır. Maliye Komis
yonu maddedeki (Birinci derecedeki Devlet memurunun aylığı) tâbirini 7244 sayılı Kanunun 
1 nci maddesindeki cetvelde yazılı birinci derecedeki Devlet memurunun kıdem tazminatı ile bir
likte alabileceği maaş ve en yüksek ödenek tutarına ve Bütçe Komisyonu ise aynı tâbiri 7244 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesindeki cetvelde yazılı birinci derecedeki Devlet memurunun kıdem 
tazminatı, ve ödlnek hariç bırakılarak aylığına eşit mânada anlamış bulunmaktadırlar. 

Komisyonumuz Anayasanın 82 nci maddesindeki ibarenin anlaşılış şeklini tesbit bakımından 
aylık, maaş, ödenek ve birinci derecedeki Devlet memuru ile birinci derece Devlet memuru tâbir
leri ve maddenin sevkı sebebine ait gerekçe üzerinde tevakkuf etmiştir. 

Aylık ve maaş tâbirleri umumiyetle mevzuatımızda karışık şekilde kullanılmış olmakla beraber 
maaşın, her derecedeki Devlet memuruna hizmeti karşılığı verilmekte olan sabit ücreti, aylığın ise 
memurun maaşı ile birlikte kıdem tazminatı ve sair muhtelif namlar altında ve maaşın teferruatı
nı teşkil eder şekilde her ay eline geçen paradan ibaret bulunduğu anlaşılmaktadır. İlmî içtihat
larda bu anlayışın aksini müeyyit bir mütalâa tesbit edilememiştir. 82 nci maddenin birinci fık
rasında kullanılan aylık tâbirinin de bu itibarla, maaş tâbirinden farklı olarak yukarda bahsedil
diği gibi birinci derecedeki Devlet memurunun müfredatı ile birlikte maaşını ifade ettiği netice
sine varılmıştır. Nitekim maddenin üçüncü fıkrasında kullanılan (aylık ve ödenek) tâbirlerin, ay
nen Anayasanın memurlar için sevk ettiği 117 nci ve hâkimler için derpiş ettiği 134 ncü maddele
rinde kullanılmış olamkla 82 nci maddenin sevkmdeki gerekçenin yani milletvekilleri ve Senato 
üyelerinin hizmet karşılığı doğan malî menfaatleri bakımından kaderlerini birinci derecedeki Dev
let memurlarının kaderine bağlamak ve asla ondan dûn bir seviyede tesbit etmemek hususundaki 
maksadın tahakkuk gayesiyle kullanıldığı kanaatine varılmıştır. 

Netice itibariyle Senato üyeleri ile milletvekilleri Ödenek ve yollukları hakkında Maliye Komis
yonu raporunda belirtilen görüşün Anayasanın 82 nci maddesi hükmüne uygun olduğuna oy çok
luğu ile karar verilmiştir. 



Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa Komisyonu Balkanı 
Anlkara 

}nım. 
Burhan Apaydın 

Başkanvekili ve ibu 
Rapor Sözcüsü 

İstanbul 
Saadet Evren 

Sözcü Balıkesir 
IsIfcanJbuJİ Muhalifim, 'muhalefet 

Maliye Kojmliısyonunun raporu Anayasanın 82 nci şerhim ilişilritlir. 
maddesine aykırıdır. Bu iftiharla Anayasa Komite- A. Aydın Bolak 
yonıı raporuna muhalifim. Söz hakkım mahfuzdur. 

A. Coşkun Kırca 

KâJtap 
Maraş 

Kemal Bağcıoğlu 

Çanaiklkale 
Refet Sezgin 

Çorum 
Ahdurrahman Güler 

içel 
Burhan Bozdoğan 

Malatya 
Avni Ak§it 

Sivas 
Güner Sarısözen 

Erzincan 
Hüsamettin Atabeyli 

Elâzığ 
Maliye Komisyonunun ıraporu Anayasanın. 82 nci 
maddesine ayfkırıdır. Bu itibarla Anayasa Komis
yonu raporuna müüıalifim. Söz* hakkım mahfuzdur. 

Nurettin Ardıçoğlu '• 

izmir Konya 
A. Naili Erdem Maliye Komisyonunun raporu Anayasanın 82 noi 

imzada bulunamadı maddesine aykırıdır. Bu itibarla, Anayasa Komis
yonu raporuna müüıalifim. Söz hakkım mahfuzdur. 

Fakih özfakih 

Manisa 
Maliye Komisyonunun raporu Anayasanın 82 nci 
maddesine aykırıdır.- Bu itibarla, Anayasa Komis
yonu raporuna muhalifim. Soz hakikıım mahfuzdur, 

§. Basit Hatipoğlu 

Muğla 
İlhan Tekinalp 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

Urfa 
Maliye Komisyonunun raporu Anayasanın 82 nci 
maddesin© aykırıdır. Bu itibarla, Anayasa Komis
yonu raporuna muhalifim. Söz hakkım mahrumdur. 

Atalay Akan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1 e e k ) 



— 3 — 
MUHALEFET ŞERHÎ 

Verilen kararla Maliye Komisyonunun raporunun (1) nci maddesinin Anaya
sanın hükümlerine uygunluğu kabul edilmiştir. Heyeti Umumiyede tafsil ve tamik 
edeceğim şu kısa sebeplerle karara muhalifim. 

1. Kurucu Meclis Aııaya&a Komisyonunun bu mevzua ait müzakere zabıtlarının 
celbi hususundaki Riyaset teklifinin ret esbabı isabetsizdir. 

2. Aylık, maaş, ücret ve yolluk terimlerinin vâzıhan tesbiti için bir mütehassıs 
celbi teklifinin reddi isabetsizdir. 

3. Kabul'edilen Maliye Komisyonu kararı, 
Mevcut ve barem derecelerini gösterir mevzuata, 

Kurucu Meclisle ilgili 157 sayılı Kanunun 40 ncı maddesi ve bu tediyelere 
esas Bütçe Kanununa, 

Kanunların ve anayasaların tefsiri kaidelerine, 

Ve Anayasanın 82 nci maddesinin metnine ve diğer hükümlerine tamamen aykı
rı ve parlmanter sistemin bu sebeplerle prestijine mütebayindir. 

Söz hakkımın mahfuziyeti 
kaydiyle 

Balıkesir Milletvekili 
Ahmet Aydın Bolak 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1 e ek ) 




