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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener,-19 - 20 
Martta Yeni Çeltek madenindeki kazada ölen
lerin ailelerine verilecek tazminatın geciktiği, 
madenin kapanması sebebiyle işsiz kalanlara 
yabancı memleketlere gitme tercihi yapılması, 
maden ocaklarında çalışacakların önce özel bir 
eğitimden geçirilmeleri ve bu gibi kazaların ol
maması için gerekli tedbirlerin alınması konu
larında gündem dışı demeçte bulundu. 

Bütçe ve Plân ^Comisyonu Başkanı Aydın 
Milletvekili İsmet Sezgin'in, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin teşkilâtı ve iç hizmetlerinin 
düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifinin diğer 
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesine dair önergesi, Siyasi partiler, kanu
nu tasarısından sonra görüşülmek üzere kabul 
olundu. - '••— ' 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şir
ketindeki yolsuzluk iddialarını incelemek üze
re, Anayasa'nm 88 nci maddesi gereğince ku
rulması kabul edilen Meclis Araştırma Komis
yonuna seçilecek bağımsız üyelik için seçim 
yapıldıysa da ayırım sonunda bağımsız üyeler
den hiçbirinin yeterli çoğunluk sağlıyamadık-

ları ve gelecek birleşimde seçimin tekrarlanaca
ğı bildirildi. 

Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu tasarısı
nın maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Memleketimizi resmen ziyaret etmekte bulu
nan Tunus Cumhurbaşkanı Ekselans Habib 
Burgiba sürekli alkışlar arasında kürsüye gele
rek Türkiye ve Tunus'un tarihî bağlarına, Tu
nus'un daima Türkiye'yi örnek aldığına ve bun
dan sonra da daha sıkı münasebetler kurulma
sını temenni ettiğine dair Fransızca olarak uzun 
bir nutuk iradettiler. 

Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu tasarısının 
10 ncu .maddesi üzerindeki görüşmelere devam 
olunurken Verilen 15 imzalı bir önerge ile İç
tüzüğün 96 ncı maddesi gereğince bu tasarının 
bundan sonraki görüşmelerinin gizli oturum
larda devamı talebolundu. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın, 

Yunan Ethnos gazetesinde, Kıbrıs konusunda 

Başbakana atfen neşredilen özel demecin ger
çek olup olmadığına dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/1062) 

— 638 — 



2. — GELEN KÂĞITLAR 
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6. — İstanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
kanun tasarısı. (1/830) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı. (1/831) (Bütçe Karma 
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13. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
.Bütçe kanunu tasarısı. (1/837) (Bütçe Karma 
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14. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı. 
(1/838) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı. (1/839) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

Teklif 
16. — Bursa Milletvekili İbrahim öktem'ih, 

Ankara'da Politeknik Fakültesi kurulması hak
kında kanım teklifi. (2/827) (Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarına) 



B I R I N C I O T U R U M 
Açılma Saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 82 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar... Yok
lama işlemi bitmiştir. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Müzakereler için gerekli ço

ğunluğumuz vardır, müzakereye başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ ÖENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adıyaman Milletvekili Mahmut De-
niz'in, Adıyaman'daki tütün ekicilerinin ellerin
de kalan mahsûlün Tekel idaresi tarafından 
hıran evvel satınalmarak müstahsilin mağduri
yetinin önlenmesi hususunda gündem dişi de
meci. 

BAŞKAN — Bayın Mahmut Deniz, gündem 
dışı söz istemişsiniz. Ne .hakkında efendim? 

MAHMUT DENÎZ (Adıyaman) — Tütün 
mubayaası hakkında. 

BAŞKAN — K:sa olmak üzere buyurun 
efendim. 

MAHMUT DENÎZ (Adıyaman) — Muhte
rem arkadaşlar, Adıyaman'ı ilgilendiren, çok 
acele ve çok mühim olan tütün mubayaası ko
nusu üzerinde çok kısa maruzatta 'bulunmak 
üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum: 

Çok fakir olan ve asırların ibmalliğine uğ
rayan ve hor sahada geri kalmış bulunan Adı
yaman'ın, ve bu bölge sakinlerinin hemen ta
mamının geçim vo geliri yaln:z topraktan alın 
teriyle elde ettiği ürünlerdendir. Bu ürünler
den en önemlisi de tütündür. 

Adıyaman'da onbinin üzerinde tütün ekici
si vardır. Efradı aileleriyle birlikte asgari 
yüzbin nüfuz demektir. Bu yüzbin nüfusun 
tamamı geçimini ve mukadderatını sadece tü
tüncülüğe bağlamıştır. Hal böyle iken, Tekel 
İdaresi halen mubayaaya başlamamıştır. Sabık 
seneler Şubat ayında başlarken bugün Mart 

ayı bitmek üzere olduğu halde henüz ne zaman 
başlanacağı bizim ve ekicilerin meçhulüdür. 

Muhterem arkadaşlarım, tütün mahsulünün 
'bakımı çok zor ve başlı başına bir külfet oldu
ğu malûmu âlinizdir. Tütün ekicisi tütnlerini 
tarlaya ektiği andan itibaren Tekele teslim et
tiği güne kadar her gün bu maddenin bakımı 
ile meşgul olmak mecburiyetinde /kalır. Tekele 
teslim etmek üzere nevileri itibariyle denkle
yip ambalajını yaptıktan sonra bu '.bakım daha 
da zorlaşır. 

Şubat ayında Tekel idaresi mubayaa edecek 
ümidiyle vatandaşlar tütünlerini hazırlamış
lardır. Binaenaleyh, bunları muhafaza edecek 
ambarları yoktur, olması da maddeten mümkün 
değildir. Ancak Tekelin kendi usulüne göre 
yapmış olduğu ambarlarda muhafaza edilebilir. 
Yüksek malûmunuz olduğu üzere tütün hem 
sıcaik havadan, hem soğuk havadan çabuk mü
teessir olur, çabuk ısınır ve nihayet bir çamur 
yığınından farkı kalmaz. Bu çürümeyi ancak 
Tekelin ambarları ve teknik elemanlarının ba
kımı önliyebilir. 

işte Adıyaman tütünleri iki aydan beri bu 
hazırlığını yapmış, idarenin mubayaa e'momesi 
yüzünden ekiciler yüzde 50 nisbetinde zarar 
görmüştür. Bunun mesulü de şahsi kanaatime 
göre Tekel Bakanlığı ve idarecilerinin tedbirsiz--
liği yüzünden bizzat kendileridir. Her tütün 
bölgesinin nihayet bir mubayaa zamanı vardır, 

- m ~ 
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Bu bölgenin mubayaa zamanı iki ay gibi uzun 
bir müddet geçmiş bulunuyor. Tütüncülerimiz 
ise bir aydan beri yeni mahsulü* yetiştirmek üae-
re hazırlıkla meşgul olmuşlar, beri taraftUA ise 
bir sene evvelki mahsulü de idareni* lâkaydisi 
yüzünden çürümeye mahkûm edilmiş, , bundan 
bir lokma ekmek bekliyenler de ağır, perişan, 
fakir duruma sevk edilmişlerdi'!1. 

Arkadaşlarım, her parti, her yetkili şahıs ve 
hör gelen Hükümet milletin kürsüsüne çıkar, ev
velâ köylü kardeşlerimizi refaha, huzura kavuş
turacağız diye ilân eder. Her fırsatta kongrede 
dahi her parti köylüyü tarafına çekmek için köy
lünün, çiftçinin huzurunu, refahını heı* şeyden 
önce düşüneceğinden dem vurur. îste Adıyaman'
ın şu acı durumu meydanda. Bu bölgeye bir ve
ya iki tütün alım ekipleri zamanında .gönderil
memiş olmasından millî servet heder edilmiş, on-
binlerce vatandaş açlıkla ve kaderiyle başbâşa 
bırakılmıştır. Konu çok mühimdir. Bu maddö 
Tekelin inhisarı altındadır. Tüccar gelmez, Tekel 
almaz, başka tarafa satmak da mümkün değildir. 
Mümkün dâhi olsa kanun nazarında ağır cezayı 
muciptir. Eğer köylülerimiz ve çiftçilerimiz her 
sahada böyle muamele görüşrorm köylerimizi kal
kındırmak şöyle dursun bilâkig mağdaır edlîjdiği 
bir gerçektir. 

Adıyaman merkezinde 7044, Kahta, Besni ve 
Samsat kazalarında ise 3 000 civarında tütün 
müstahsili vardır. Her müstâhsil bir ailedir: 
Bu demektir ki, 100 000 kadar insan bu yoldan 
geçimmi sağlamaktadır. Mubayaanın iki ay ge
cikmesinden doğan zarar ve acıların tesiriyle üç 
gün evvel Adıyaman'da 3 binin üzerinde tütün 
müstahsili haklı olarak Tekel Bakanlığım protes
to maksadiyle Tekel Müdürlüğü binası önünde ve 
vilâyette yürüyüş yapmışlar ve nahoş hareketler 
olmuş, bölgenin huzuru kaçmıştır. Valinin yapı
cı konuşması topluluğu dağıtmış, şimdftik1 dur
muştur. 

Arkadaşlarım açlık her şeyi yaptınr. Bu işte 
bir de haksızlık vardır. Haksızlığa- hiç kimse, bil-» 
hassa Türk Milleti tahammül etmez, Mubayaanın 
gecikmesinin mühim bir mahzuru daha, vardır, 
O da şu: Halkı kaçakçılığa sevk ve teşvik etmek~ 
tir. Bu kaçakçılık yüzünden* birçok aileler sön
müştür, birçok insanlar ölmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasamız geri kal
mış bölgelere öncelik tanımıştır; Hükümet prog-
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ramında geri kalmış bölgelere öncelik tanınacağı 
ifâde edilmiştir. Plânlamanın da hedefi bu yolda
dır. Adıyaman geri kalmış bölgeler içerisine dâ
hildir. Bu mesele karşısında şahsi kanaatime gö
re yorumlanacak mâna şudur: Tekel Bakanlığı ve 
idarecileri Hükümet programına ve Anayasaya 
uymamış demektir. 

Mâruzâtımı bitirirken Sayın Hükümetten bil
hassa1 Tekel Bakanlığından tütün ekicileri adına 
istirhamım' şu olacaktır: Bu mühim konu üzerin
de hassasiyetle ve aeele olarak eğilsinler. Zararın 
neresinden dönülürse yine kârlı sayılırız. Müstah
sil mağdur-olduğu kadar zaten olmuştur. Daha 
fazla mağduriyetlerine meydan verilmemesi ve 
geçen zamanın zararlarını nisbeten dahi olsa'te
lâfi etmek maksadiyle en az beş alım ekibiyle ay
rı ayrı mubayaaya başlatılmasını Hükümetten ve 
Tekel Bakanlığından tütüncülerimiz adına bilhas
sa istirham ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

2. — Sumn üyelerden bağılarına izin verilme
si hûMlnda -Başkanlık Divanı tezkeresi (3/1158) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 
izin talepleri vardır. Onları okutacağım. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazık sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 25 . 3 . 1965 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi: Başkanı 
Fuad Sirmen< 

Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya, 10 
gün-, mazeretine binaen, 25 . 3 . 1965 tarihinden 
itrb&ren 

Mardin' Milletvekili Talât Oğuz, 15 gün, ma
zeretine binaen, 2 5 . 3 . 1965 tarihinden itiba
ren 

İstanbul Milletvekili Naci öktem, 20 gün, has-
tâlifftta binaen^ 19". 3 . 1965 tarihînden itibaren 

BAŞKAN —» Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Malatya-Milletvekili Mehmet Delikaya, 10 
güfc, mazeretine-binaen, 25 . 3 . 1965 tarihinden 
itöfeftren-

B A ^ K A N — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 041 — 
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4, — Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yitdı-

rım'ın, Türkiye inşaat ve tesisat mütaahhitleri 
odaları ve birliği kanunu teklifinin, İçtüzüğün 
36 net maddesi gereğince gündeme alınmasına 
dair önergesi (2/394, 4/414). 
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Mardin Milletvekili Talât Oğuz, 15 gün, ma

zeretine binaen, 25 . 3 . 1965 tarihinden itiba
ren 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Naci öktem, 20 gün, has
talığına binaen, 19 . 3 . 1965 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — tzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş 
ve 8 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvakkat 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin, Genel 
Kurulun 24 . 2 . 1965 tarihli 63 ncü Birleşimin
de, Türk Silâhlı Kuvvetleri personel kanunu ta
sarısı ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısını görüşmek üzere kurul
ması kabul edilen Geçici Komisyona havalesine 
dair Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı tez
keresi (2/705, 3/1157) 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

îzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş ve 8 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu Kanuna bir muvakkat mad
de eklenmesine dair kanun teklifinin Komisyo-
numuzdaki müzakeresinde mezkûr teklifin, ha
len Geçici Komisyonda görüşülmekte olan Türk 
Silâhlı Kuvvetleri personel kanunu tasarısı ile 
yakın ilgisi bulunduğu görülmüş ve birlikte 
görüşülmek üzere adı geçen Geçici Komisyona 
havalesi karar altına alınmıştır. 

Gereğini arz ederim. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Zonguldak 

Kenan Esengin 

BAŞKAN — Geçici Komisyona havalesi hu
susundaki teklifi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Havale edilmiştir mezkûr kanunu görü
şecek komisyona. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Türkiye inşaat ve tesisat mütaahhitleri bir
liği kuruluşuna ait ben ve 15 arkadaşımla bir-
likto hazırlanıp Yüce Meclise teklif ettiğimiz 
kanun tasarısı iki seneye yakın bir zamandan be
ri îmar vo îskân Komisyonundan çıkmamaktadır. 
Bu kanun teklifimiz 5 Yıllık Kal'kmma Plânı 
ilo de ilgili olduğundan ve yukarıda mâruz 
sebeplerle Millet Meclisi Umumi Heyetine şev
ki muayyen müddet içinde temin edilemediğin
den mezkûr kanun tasarısı Meclis iç Tüzüğü
nün 36 ncı maddesi gereğince gündeme alınma
sının teminine tavassutunuzu arz ederim. 
Saygılarımla.. 

Ankara 
Ferhat NuriYıdırım 

BAŞKAN — Komisyon adına beyanda mı 
bulunacaksınız efendim? 

İMAR VE ÎSKÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İBRAHİM İMİRZALIOĞLU (Ankara) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Yıldırım, bu öner
gede bahsetmiş olduğunuz öncelik ve ivedilik 
teklifini ancak Komisyon yapabilir. Bu bakım
dan zatıâlinizin müzakereye mevzu ittihaz et-
mek hediğiniz nokta yalnız gündeme alınıp, 
alınmaması ile ilgilidir, öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi ancak Komisyon veya Hükümetin 
talebino mütevakkıftır. 

İMAR VE İSKÂN KOMİSYONU BAŞ
KANI İBRAHİM İMİRZALIOĞLU (Ankara) 
—• Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sa
yın arkadaşım Yıldırım'm filvaki böyle bir tek
lifi Komisyonumuza gelmiştir. Yüksek malûm
ları olduğu veçhile inşaat ve tesisat mütaahhit
leri, Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinde bir 
meslek grupu halinde halen temsil edilmekte
dir. Bu muhterem arkadaşımızın teklifine gö
re inşaat ve tesisat mütaahhitleri grup halin
den çıkarılmakta, Ticaret ve Sanayi Odaları 
ıbünyesi içinde yeni bir oda şeklinde değil, ta-
mamiyle müstakil Ticaret ve Sanayi Odaları 

i Birliğine parelel Yüksek Türk Mühendis, Mi-
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mar Odaları Birliği gibi müstakil bir birlik ku
rulmasını âmir bulunmaktadır. Teklif bidayette 
komisyona geid'ğiınde ilgili bakanlıklar temsilci
leri Ticaret ve Sanayi Oddan Bi ligi temsilci-
lerinin huzuru ile görüşüldü. Teklifin bu ha
liyle kabulünün caiz olmıyacağı yolundaki gö
rüşler çoğunluk teşkil etti. Bu görüşmelerin iş ğı 
altında muhterem arkadaş miza teklifine yeni 
bir yön verip vermemek isteyip istemediği hu
susu soruldu. Muhterem arkadaşımız tekliflerini 
geri alacaklarını ve görüşmelerin ışığı altındı 
icabederse müstakil birlik halinde değil, Tica
ret ve Sanayi Odaları B'rliği içinde bir oda 
halinde temsili husus, nila yeni bir teklifte 
geleceğini beyan ettiler. Bek1 edik tekliflerimi 
almadılar. Bu sırada Meclisin çalışma dönemi 
değişti. Yeni Komisyon teş:kkül ett'. Yeni Ko
misyona muhterem arkadaşımız, komisyon üye
leri arkadaşları görmek suretiyle kendi teklifi
ni ikna ve imale eytlediler. Görüşme konusu ya
pıldı teklif, Ibir su komisyonu teşekkül ettiril
di. Su komisyonla bir raporla komisyonumuza 
geldiği zaman yine faaliyet dönemi değişti, 
yeni komisyon teşekküT^etti. Yeni komisyon, su 
komisyonunun raporunu takabbül etti; müza
kerelere başladığı sırada o zamanki Bayındırlık 
Bakanı, böyle bir teklifin mevcudiyetinden ha
berdar oldum, müsaade ederseniz bu teki: fi ve 
su komisyonu raporunu biz ehemmiyetle mü
talâa ediyoruz bir kere de B:kanlık camiasın
da ve geniş taahhüt işleriyle tedvir edilen mü
esseselerin de mümessilleriyle bir kere görüle
lim, talebinde bulunurlar. Rapor ve teklif ken
dilerine tevdi edildi. Tahminen bir buçuk iki 
ay kadar bu şekilde muhterem arkadaşımızın da 
bilgileri ve muvafakati tahtında BaymVrlık 
Bakanlığı camiasının, ayrıca Plânlama Teşkil fi
tinin da iştirakiyle yapılan geniş bir toplantıda 
teklif müzakere edildi ve Bayındırlık Bakanlı-
lığının yeni b'r teklifi şeklinde, yeni bir tek
lifle beraber komisyona "raporu iade ettiler. Şim
di bu «suretle elde üç tane metin meydanı gel
miş oldu, mevcudoldu. Birincisi muhterem ar
kadaşımızın teklifi, 2 ncisi su komisyonunun 
hazırladığı tasılak, üçüncüsü de Bayındırlık 
Bakanl ğmm büyük taahhüt işlerim, "hale iş
lerini tedvir eden müesseselerin iştirakiyıo ha
zırladığı taslak olmak üzere üç taslak meydana 
geldi. Bu haliyle gündeme geçildi. Muhterem 
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arkadaşımız teklif ettiler, bu üç teklifi, bu üç 
taslağı tevhidedecek bir alt komisyon kuralım... 
Filvaki teklif veçhile bu üç taslağı tevhidetmek 
ve tek metinle komisyona g:ilmek, müzakereye 
esas olacak bir raporu hazırlamak üzere Komiis-
yon üyelerinden Erzurum MiUevekili Sayın 
Tahsin Telli, İstanbul Mi.letvekiı'i Sayın Saha
bettin Oıhon ve Çorum Milletvekili Sayın Mu
zaffer Dündar'dan müteşekkil bir uu. komis
yonu kuıuldu, teklif ve taslakları kendilerine 
tevdi edildi. Kom.iisyo.mmuz bu su komisyondan 
gelecek raporları tetkik ettikten sonra bir ka
rara varacaktır elbet. Yani teklif halen fuzuli 
yere komisyonda beklet.lm'ş durumda değildir. 
36 maddelik çok mühim bir mevzuu ele alan 
bir tekliftir. Ayrıca muhterem arkadaşlarım, 
Birinci Beş Yıllık Kalkıınma Plân nda 'bu in
şaat ve tesisat müteahhitleri : i ı müstakil birlik 
şeklinde değil, oda şeklinde kurulmasını ön
gören madde vaıdır. Bu h?Jİ yle teklifiı tekem
mül etmemiş durumda gündeme giçme inde 
isabet yoktur. Arkadaşımızın önergesinin bu hı
kımdan reddini arz ve teklif ederim. Saygıla-
larımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ferhat Nura 
Yıldırım, 

FERHAT NURİ YILDIRIM (Ankara) — 
Çok muhterem arkadaştım, bu inşaat ve te
sisat müteahhitleri birliği kanun teklifimiz veç
hile İmar ve İskân komisyonunda fou güne ka
dar beklenmesi dotlayısiyle Yüce Meclise 
celbini arz • etmiştim. Fakat çok muhterem Ko
misyon Başkanı Sayın İbrahim İmirzalıoğlu ar
kadaşım bendenizi bugüne kadar tatlı sözlerle 
idare etti. Ancak, şu anda artık idare edemiye-
ceğini ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin teklif
leri gibi bir milletvekilinin de hakkı olduğu ka
nun teklifini bendeniz de, millete hizmet etmek 
maksadiyle, buna inanarak yapmış bulunuyo
rum. Bu kanun teklifinin yerinde olduğunu şu 
misallerle de ispat edebilirim. Sayın Başvekâlet 
tarafından bu kanun teklifimiz muvacehesinde 
alâkalı bakanlar nezdinde bir komisyon kurdu
rulmuştur, tetkik ettirilmiştir, bu komisyon ta
rafından bu kanun teklifinin Türkiye için lü
zumlu olduğuna kanaat getirilmiş ve bu kanu
nun çıkarılması hakkında, hususunda Başvekâ
lete bir rapor da. verilmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu kanun, teklif edi

leli iki seneden beri İmar ve İskân Komisyonun
da yerinde saymaktadır. Sebepleri Sayın Komis
yon Başkanının ifade ettiği gibi değil, şimdi açık-
lıyaeağım şekilde Yüksek Meclisi tenvir edeceği
me inanıyorum. Bu kanun teklif edildiği zaman 
Ankara Ticaret Odaları Birliği Ticaret Vekâleti 
vasıtasiyle, bu kanunun çıkarılmaması için çal% 
malar yapmışlardır. Ve bu çalışmalar neticesinde 
tahmin ediyorum, Komisyon Başkanı da bunun 
tesiri altında kalmıştır. Mütaahhitler ve onların 
moslekdaşları ticaret odalarına bağlı oldukları 
için ticaret odaları mestekdaşterma temin ettik
leri maddi kapasitenin. 8 milyon civarında oldu
ğunu kendileri komisyonda . ifade etmişlerdir. 
Eğer bunlar bizden ayrılırlarda, bu gelirden 
mahrum kalacağız, bu bizim için felâket- olur, de 
mislerdir, işte muhterem- arkadaşlarım, bütün br 
kanunun yerinde saymasının sebepleri tamamer 
bundan ileri gelmektedir.- Yoksa, sanayi odaları 
ticaret odaları bunlar bahaneden ibarettir. 

Sonra arkadaşım ,çok* mühim bir kânun oldu 
ğundan bahisle kolay kolay çıkmıyacağım ifadr 
ettiler. Öyle değil, arkadaşlarım. Bu kanun kabul 
edilmiş ve gündeme geçmiştir. Gündeme geçtiğ' 
zaman Su Komisyonuna havale edilmiş, Sü Ko 
misyonu taslağını • yapmış ve tekrar komisyon?' 
getirmiştir. Fakat tak&k kullanması- bakımın* 
dan, deVre bitiyor, komisyonâzaiar^ seçiliyor,* on
dun sonra birisi diyor ki,' tekrar> komisyona ıhfej' 
vaîd edelim, tekrar Sıt Komisyonuna iıövale edüâ̂  
lihı. Bu şekilde günlefr, aylar ve seııelör geçmiş 
tir. Halbuki, İmar ve İskân Komisyonu o kadar 
da mahmul değildir arkadaşlarım.1 Bir kanunun 
bir kere iki sene bir komisyonda yatmadı; benCo 
biraz da bunun üzerinde durulması icabeden bir 
husus olduğuna kaaniim. Ya reddedilir,, ya< ka
bul edilir. Fakat, vazife görülür muhterem ar* 
kadaşlarım. Sonra .bu kanun mühimdir, dediler. ı 
Bu kanun mühim değil arkadaşlarım. Mühimdir, i 
ancak Devlet için. mühimddî', millet için. mühim
dir. Devlet yatırımlarının % 80- i bu vatandaş.-
ların, bu meslekdaşların ellerinden- sarf edilmeli 
tedir, muhterem arkadaşlarım. Devlet daireleri 
Sayın Bayındırlık Bakanlığı da dâhil olmak.şar-
tiyle teknik- müesseseler bunun- çıkmasını arzu 
etmektedirler. Çünkü bu meslekdaşların-başıboş, 
ferden fert değil bir cemiyetle karşı, karş>ya kaL 
masını, bir cemiyetin, karşısında, bulunmasını | 
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Devlet daireleri arzu etmektedirler. Birçok de
dikoduların ortadan kalkması için bu cemiyetin 
kurulması bence zaruridir ve şarttır, muhterem 
arkadaşlar. Bu itibarla bu bir cemiyete ait ka
nundur, o.kadar; Anayasa değil. Türkiye Cum
huriyeti Anayasası altı ayda yapıldı da bir mü-
taahitler birliği, kanunu mu çıkmaz, îrnar İskân 
Komisyonundan. Kaç tane komisyondan gelip 
geçecek, arkadaşlar, bunu da düşünmek lâzımdır 
Komisyon Başkanının. Fakat fazla sizleri rahat
sız etmek istemiyorum. Komisyon Başkanı mak̂  
satlı komışmuştur. Kendileri beni affetsinler, ar
kadaşım olduğu halde ben bunları söylemeye be
ni mecbur etmiştir. 

Hepinizi selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, takriri 
;ahibi takririni izah etmiştir. Encümen de niçin 
şimdiye kadar bu teklifin gündeme alınmadığı 
\ususunu belirtmişlerdir. Meseleyi Yüce Heye-
iniz oylariyle halledecektir. Teklif sahibinin tek-

"ıfinin gündeme alınıp- alınmaması hususunu oy-
'arınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
ııiyenİer... Kabul edilmiştir, teklif gündeme alın-
nıştır. Ancak Sayın Ferhat Nuri Yıldırım, tek-
Hfiniade bahis mevzii ettiğiniz öncelik ve ivedi-
':k hususu maalesef oylamaya tabi mevaddan de
ğildir. 

Bu sebeple öncelik ve ivedilikten hariç tutul
mak üzere gündeme alınmıştır. 

5. — Aydın Milletvekili Reşat özardd'nm, 
K'regli Demir ve Çelik Fabrikaları 'Türk Anoninı 
Şirketindeki yolsuzluk'iddialarım incelemek ilse' 
re, Anayasanın 88* nci maddesi' gereğince kurul
ması kabıd edilen Meclis Araştırma Komisyonu
na bir* üy$ seçimi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dünkü' 
^ızli birleşimde okumaya mecbur kaldığım, ve fa
kat açıjç birleşimde okunması gerekli bulunan 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim 
Şirketindeki yolsuzluk iddialarını incelemek üze
re Anayasanın 88 nci madddsi gereğince kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırma Komisyonu
na üye seçiminin neticesini okutuyorum : 

Steşime->246oüye katılmıştır ve adaylardan Sa4 

yın Nihat Berkkan 117r Sayın. Fuat Ümit 83., Sa
yın Sait Mutlu 44 oy almışlardır. Bir oy boş çık
mıştır. Bir. oy iptal, edilmiştir. Hiçbir aday ge-
rekli çoğunluğu, sağlıyamadiğı içi»! seçimi tekrar 
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edeceğiz. Adaylara yeni bir şey ilâve edilmemiş
tir. Yino Sayın Nihat Berkkan, Sayın .Fuat 
Ümit ve Sayın Sait Mutlu aday olarak' bulun
maktadırlar. Kâğıtları dağıtınız. Tasnif 'heyeti * 
için isim çekiyoruz. Sayın Adil Yaşa?,. Yok. Sa
yın Ali Fuat Alişan?.. Yok. Sayın Sabri Kılıç?.. 
Burada. Sayın Fahir &iritlioğlUf.. Yok/ Söynr 
Malik Yolaçl. Burada. Sayın Hüsamettin Ata^ 
beyli?.. Yok. Sayın Ömer Kart?.. Burada. 

Tasnif heyeti için seçildiniz. 
Şimdi oylamaya hangi ilden başlıya cağımıza 

dair isim çekiyoruz : Manisa. 
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(«Adaylar kimlerdir, anlıyamadık» sesleri) 

NaiHaaıetl£i, : ;Nihat Berkkan, Fuat Ümit, Sait 
Mutlu'dur. Her üçünden birisini yazmakta ser
bestsiniz. 

t . 
(Manisa milletvekillerinden itibaren oylar top-

1 lândfc) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyanlar lütfen 

, aoelo etsinler. Oyunu kullanmıyan^ arkadaşımız 
var mı?.. Yok.. Oy verme-muamelesi bitmiştir. Se
petleri kaldırınız. 

D. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. Sa
yısı : 456) [Dağıtma tarihi : 26.9 .1963] 

BAŞKAN — Rapor üzerindeki müzakereye 
geçiyoruz. Dünkü birleşimde bu kanun tasarısı

nın gizli bir celsede görüşülmesi karar altına alın
mış bulunduğundan- birleşim gizli olarak devam 
edecektir. Dinleyiciler lûflen salonu terk etsin
ler. 

Kapanma saati: 15,43 

İKİNCİ OTURUM 

(Girdir) 

»0<t .«.. 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 16,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Açık oturumu açıyorum. Dinle yiciler girebilirler, müzakere açık icra olunacaktır. 
Görüşülen işlere devam ediyoruz. 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Halûk 
Nur Bâlâ'nın, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 3 . 3 . 1965 tarihli, Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1936 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
5/104, Cuynhuriyet Senatosu 4/70) (S. Sayısı ; 
917) (1) 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın. 
Dilekçe Karma Komisyonunun Cumhuriyet 

Senatosu Yüksek Başkanlığına yazmış olduğu 
raporu okutuyorum. 

(Dilekçe Karma Komisyonunun, Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığına yazmış olduğu rapor 
okundu.) 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonunun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına vermiş bu
lunduğu raporu okutmuş bulunmaktayız. 

Şimdi Dilekçe Karma Komisyonunun Millet 
Meclisi Yüksek Başkanlığına sunmuş bulundu
ğu raporu okutuyorum. 

(Dilekçe Karma Komisyonunun Millet Mec
lisi Başkanlığına yazdığı rapor okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, komis
yon raporu üzerinde müzakerelerin lehinde, 
aleyhinde ve üzerinde olmak üzere yapılmasını 
öngören iki tane önerge var, onları okutacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Halûk Nur Bâki'nin itirazı üzerine mü

zakere edilen Karma Bütçe Komisyonu raporu
nun görüşülmesindeki konuşmaların lehte, aley-

(1) 917 S. Sayılı basmayazı tutanağın 
nuna eklidir. 

so

te, ve üzerinde tesbit edilmek suretiyle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Van 
Şükrü Kösereisoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonunun 1936 sayılı 

kararı üzerindeki müzakerelerin lehte, aleyte ve 
üzerinde olmak üzere münavebeyle yapılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Çorum 
Hilmi İncesulu 

BAŞKAN — Heyet isterse müzakereyi böy
le yaparız, önergeleri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müzakerelerde konuşma sırası lehte, aleyhte 
ve üzerinde olarak münavebe suretiyle icra edi
lecektir. 

Şimdiye kadar Riyasetten söz istemiş bulu
nan arkadaşların lehte, aleyhte ve üzerinde 
olarak işaretlerini rica edeceğim. 

Sayın Emin Paksüt... Aleyhte. 
Sayın llyas Seçkin... Aleyhte. 
Sayın A. Kemal Yörük... Aleyhte. 
Sayın Şefik İnan... Aleyhte. 
Sayın Burhan Arat... Aleyhte. 
Sayın Ferda Güley... Aleyhte. 
Başka söz istiyen var mı efendim?.. Sayın 

Uyar... Aleyhte. 
Sayın İhsan Ataöv..... Aleyhinde. 
Sayın Yılanlıoğlu.... Aleyhinde. 
Sayın Altmoğlu... Üzerinde. 
Sayın Asal.... Aleyhinde. 
Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu.... Lehte. 
Sayın Alican.... Aleyhinde. 
Sayın Odyakmaz... Aleyhinde. 
Sayın Mutlu.... Aleyhinde. 
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Evvelâ lehinde söz vereceğim. Sonra aley

hinde, sonra üzerinde, tekrar lehinde, aleyhin
de varsa. Yoksa ona göre devam edeceğiz. 

Saym Müftüoğlu, lehinde buyurun, 

Sayın Kapısız... Üzerinde. 

SADIK T E K I N M Ü F T Ü O Ğ L U (Zongui-
dak) — Çok muhterem arkadaşlarım, bidayette, 
Parlâmentonun ilk, açıldığı günlerde, hepinizin 
yüksek malûmları olduğu üzere Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin alacakları maaşı 
tesbit eden her hangi bir kanun yok idi. Bu se
beple bütün, arkadaşlarımız gittiler, bankalar
dan s'enet kırdırmak suretiyle maddi durum
larını idameye çalıştılar. O sırada, o dönemde 
Maliye Komisyonunda olan bir arkadaşınız 
olmak münasebetiyle, tatbikatı olmıyan ve fa
kat ihtiyaç duyulan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarının tan
zimi için bir kanun tasarısı idare amirliğin
den gelmiş idi. Bu kanun tasarısı da müzakere 
edilirken yino hâtırlıyacaksınız, bâzı çevrelerde, 
milletvekilleri ve senatörlerin kendi maaşla
rına zam yaptığı iddiası uzun boylu münakaşa 
ve polemik mevzuu olmuştu. Takdir edersi
niz ki, bir mesele hakkında zam yapabilmek 
için önce elde mevcut bir kanunun bulunması, 
o kanunla tesbit edilen hakka bir ilâvenin 
yapılması iktiza ederdi. Halbuki ortada böyle 
bir kanun olmadığı Ihalde zam mevzuu uzun 
boylu tartışma ve polemik mevzuu olmuştu. 
Komisyondaki çalışmalarımızda bize rehber 
olarak Anayasanın 82 nci maddesi ışık tutmuş
tu. Bu madde de aynen şöyle ifade ediliyor
du : «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinin ödenekleri 1 nci derecede Devlet me
muru aylığını, yollukları da bunun yarısını 
gelemez.» Biz o zaman 1 nci derecedeki Dev
let memurunun aylığından maksat nedir? 
Evvel ahır bunu tesbit etmemiz iktiza eder 
prensibine vardık. Ve meseleyi etüt ettik. Bu 
Etüdümüz sırasında haliyle, kamu oyu tara
fından kabul edilen ve halen mer'i olan Ana
yasamızdan önce Yüksek ilim Heyeti tarafın
dan hazırlanan Anayasa ile tetkik ettik, ta
sarısından tetkik ettik. O ilim heyetinin hazır
lamış olduğu Anayasa tasarısının 81 nci 
maddesi, bugünkü Anayasamızın 82 nci madde
sine tekabül ediyor idi. ilim heyetinin hazır-
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lamış olduğu bu Anayasanın 81 nci maddesin
de milletvekili ve senatörler için şu tâbir 
vardı : «Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri ödenekleri birinci derecedeki Devlet me
muru maaşını, yollukları da bunun yarısını 
geçemez...» Fakat, bilâhare halk oyu ile kabul 
edilen Anayasada bu maaş tâbiri çıkarılmış 
yerine aylık tâbiri ilâve edilmişti. Bunun 
maksadı ne olabilir diye uzun boylu düşün
dük. Malûmuâliniz, maaş kadro karşılığı ele 
geçen meblâğ idi, aylık acaba bundan başka 
bir mâna ifade ediyor mu diye düşündük. 
idare hukuku profesörlerinin hocalarımızın ki
taplarını etüdettik. Fransa'daki idare Hu
kukundan lisanımıza çevrilmiş olan ilmî eser
leri tetkik ettik. Bu arada rahmetli Cemal Ba
baç'ı hürmetle anmakta fayda vardır. O za
man bu arkadaş büyük bir medeni cesaretle 
huzurlarınızda meseleyi vaz'etmişti. Netice 
itibariyle şu ilmî hakikate eriştik, kanaat ola
rak. Maaş, bir memurun kadrosu karşılığı eli
ne geçen meblâğdır. Aylık ise bir memurun 
bir aylık mesaisi karşılığı eline geçen meblâğ
dır. 

Binaenaleyh kadro karşılığı ele geçen meb
lâğı, bir aylık ımesai karşılığı geçen meblâğ 
il o karıştırmamak icabederdi. Bunu, bu noktayı, 
ikinci Anayasayı hazırlıyan Kurucu Meclisin 
gözden uzak tutması; bilfarz söylendiği gibi 
maaş tâbiri arapçadır; onun yerine Türkçe olan 
aylık tâbiri getirilmiştir, şeklindeki, bir tezi 
samimiyet hudutları ve çerçevesi içinde ilmî 
hakikatl'er muvacehesinde, ve eserler muvace
hesinde kabulüne imkân yoktur. Binaenaleyh, 
bu durum karşısında halen bu prensiplerden 
hareketle huzurunuza gelmiş olan Dilekçe Kar
ın0. Komisyonunun karan ve ona vâki itiraz se
bebiyle bonim lehinde söz almamın sebebi, bu 
geçmiş hâdiseleri dile getirmek için değil, 
fakat arkadaşlarşımıza hâkim olan. 'bir duduma 
neşter vurrnaık iıçkııdiır. Beniiım lar'fcadaışl'a'rmm 
vicdanlarından ve reylerinden Ibetklediğim mese
le şudur: Buıgün Ibu .maaş meselesi zam değildir, 
fcanıaatıma göre. Yanlış tahakkuk eıt't&rtilmıiş, biır 
duıruıımm taslhiıhi! nıesısd'eisidir. Maıa§, yeni biir 
kanuna 1 sayılı Kanıtına yapııLaeak 'bir -elkle olabi
lir. Ortada 1, ©ayılı Kanunu t adil en veya ona 
irjzrmıamen geien 'bir fcanuın 'teklifi veya tasarısı 
yoktur. Bizatihi mesete 1 saıyıılı Kanunun taıt-
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tai'ka<t undan doğan fhaîbMım.tashlM ve doğruluğu* 
ımcaeleisidİT.. Bir tatıbükat hata/lı Parafe, yapılmış 
isa ;b̂ nıuını düzıeltiClmteisi:'tavkıdir edensiniz ki hiıç-
ıbir .amiamda zam .miDİîhuımunuı lif aide e'tmı&z. Ama 
arkadaklarımız meseleyi bir. zarcımı, ortadan kal -
durmak için... değil de .'tıatbOkaıtın. d^ğruluğuı yö
nünden: mütalâa edaırtle,rjse :o zamaa haliyle diıye-
ceğimiz birşey kulmaz. Ama görülen- ve müşahede 
edilen hakikat şudur ki, âdeta bugün, milletve
killeri ve'buından. onöç jj.iin ewel de mulh'teırem' 
Sanatio üyelöFi §UKitiraz.m.ünıaı3ftbeibiy;l& Uknuma 
Hayefcleı'inıs gelen ihuisuısaıtı tetkik ederken san
ki yandış ta'JMkatıtn düzeltilmesi yolunda değil 
de, bir Ikaaran var, 10 kanunla 'mıHetıvekillerıi ve 
senatörler şu 'kadar ınııaaş tadinyorlaır; fakat bu 
•gün iiklnci bir 'kanunila blı ımaıaşı şıi'radaaı şura-
yıa yü'k&elti'yoılaır, tölhmetıiaıin lalltısolda »burakıl-
ımı̂ ^ardar. Bu huisıılsu'n tashihinde reyılerljniizin 
ifade ettiği mânayı daha beliğ şekilde ifade et
mek için, 'zaruret olduğu için ıhuızurdarmıızı iş» 
gal edtiyıo'rum. 

(BîLr Cikllnıci n.dktıa da şudur muhterem arkadaş-
kınım; bu meaeüfe fciBgıüırı lilsiteıyoreık veya isteme
yerek ıbir poue'mıİk trmevzuıu olmuştur. IBu doğru-
duır; .arma .'benim !arGmda§llıairiîmıaı:ihal»rEiiafemak dcste-
diğihusua şudur. Bir taraftalar polemik vardım 
polâteika/ vardır, diğer tapaıf-Mn? 'hafeafc varıdır.. 
Eğer. aınkadıaı̂ latMm p^Lemiği ve politikayı hu
kuka. teneön • odCîyonlansa arız, eıtitükleri istillkâimetr 
te -reyle* veırMer, yok ar!k'ad,aişlarıım- ftıuıkuku 
herşeyin üstünde mütalâa ediyorlarsa o istika
mette rey verirler. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. Hümiteıöierimi ^narıım* 

BAŞKAN— Ssıyrn B'mifor Bâıktesüt ateyfhînde 
buyurun-. Açık oylamada oyunu kullanmıyan ar-
'kadâşilar varsa lütfen oylaman» kulilıaosHrâaiF. 
•Millî "-fotıühlbaıraili Teiifei'lâtı Kanumunun .açık oy
lamasında oyunu kullanmryaı* • arkadaşlar oyla
rımı- ku'l'laEisıniaiP. 

EMİN FAK3SÜT (Aflcfca*a). —-Mohtem»- a* • 
feaida^arHtt, Dilekçe ıKarırrua- KoûüJsyigıntörMio* 'b&f 
-kararı .fon zatamnlardıa Bü'yülk MüÜlet MfldÜöi? 
üy^erkhin yar.li hem-mülle'uvelkiUe ĴKİn,: bmt' de 
ısenatMferin atoatefeaiî'oMugîi*. pa^asan». mıMan 
ü'aer^nıde. kaıaui' \ oyunum ilıgs-jsini ; tûpkanGş;: gröMr 
.mciktBdJr. Bir eski semaıtıör •aılkadatgamaız'- yami 
faldan evvel «anıat-örülan • arkadaşımla:. Sayın. 
Ge,m!ai.ettin Bufkk,-. 1965 .yılıinda yani hm-seosB/dsay. 
Qöak 'ayi'Bdai: bendesi ısenaitöifeen .̂ D&yiettentiaibdı-
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ğı paranın miktarından pek de küçümsenmiye-
c&k, haıtırı sayülifr bir Jbüyiülk .maddi hata. bulun,-
duğunuı kıeşrf e'Jmliş. ve de'min bu kürsüde konudan 
değeri arlkadaişnmızıın da iilfade 'ettiği giibi mese
leyi politika cepheden değil, polemik cephesin
den değiıl hak cepHıeısdndeın. 'mütalâa.-ettiği için 
hakkını tsavunian bir adam hüviyeti ile, Anaıya-
sam-a' kenıdûlsıin© vendû'ğti yetkiyi kulıkanarak di-
leıkçe ile mıüratea&ıt etmiş. Bu ıdilduçe üzeri»» 
konu» Ka:rm:a, Kom.:eıyx)nd'a ımütalâa ©dMmî : 
talep; bir fcüç'üik nokba'baıriıç ıhaMı 'görülmüştün*.. 

Şâadîi; b̂iziım üzerti'nide kanuştuığuımüuz .mEseü<î 
bu Milletvekillerinin kaç para alması lâzımgel-
diği kıonuısunida 'bilir, müaaikeır© yapmıyorua. 
Yeni .̂ba§ta;n kendkntızıi KUPUCU MeeHıs yetrin^ 
koyup Amayaıaa teıdvin etmiyoruz. Yeni Anayaf 
sanın yabama T̂igamcınıa' tanaımaduğı. ibir tefsir 
görevjnil ika •etımlyo'ruz. Ya? Sade«e Sayın 
Cemalettin Bulak'ın tıpkı bizler: gitoi 15; Ekim 
1961 den bugüne kadar almatotıai olduğumuz ve 
haksızlığını, maddi hatasını toplan; fark .edemedi
ğimiz, kendi yapmış olduğumuz bir kanun oldu? 
ğu halde fark edemediğimiz,, kanunun tatbikat 
tında hata olduğunu iddia-etmesi-,üzerine onun 
görüşü ve onun görüşünü benimsiyen Dilekçe 
Karma Komisyonunun görüşü mü doğrudur, yok
sa 1 sayılı Kanunun üç küsur senelik tatbikatı 
mı doğrudur, bunu konuşuyoruz. O halde bu 
Dilekçe Karma Komisyonunun kararı çıktığın
dan bugüne kadar milletvekillerinin maaşını, 
senatörlerin maaşını az bulmak, çok bulmak, 
milletin ödeme kabiliyetiyle, vatandaşın hayat 
seviyesiyle irtibatlandırmak tarzındaki konuşma
ların şu hukuk hadisesiyle ilgisi olmaması lâzım-
gelir. Bu noktada polemik, demin konuşan ar
kadaşımızın ifade ettiği giıbi, yersizdir. Meseleyi 
gerçekten hukuk açısından görelim ve hâsıl olan 
hukukî kanaatlerimize göre oylarımızı kullana 
lım. 

Şimdi bu parlâmentoda vazife gören değerli 
arkadaşlarım çeşitli mesleklerden gelmiştendi*.: 
Bununla beraber hepsi kanun vâzrr olarak' görev 
ifa ederler; hepsi milletin temsilcisi olarak mil
letin haklarını savunurlar. Milletin halklarını sa* 
vunan, kanunları yapan ve-kanunların kemaliy^ 
le uygulamasını istiyen bu Parlâmentonun de* 
ğerli üyeleri elbette kendi' haklarını da koru* 
malıdırlar elbette kendi yaptıkları kanunların* 
da kemaliyle tatbikini istemelidirler; B&ntla te*> 
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reddüdedilecek bir şey yok. Yalnız bendenize 
bir nokta vehleten garip geliyor. Bir parlâmen
to ki, ihtilâl sonrası şartları altında bir mille
tin reyi ile tanzim ve kabul edilmiş bir Anaya
sa ile ve hür bir seçimle buraya gelir ve ilk iş 
olarak 1 sayılı Eanun - dikkat buyurun - bir 
kanun yapar ve bu kanunu üç küsur yıl tatbik 
eder de, içinde çeşitli mesleklerden gelmiş, Dev
let idaresinde tecrübe görmüş olan bu güzide 
topluluk kendilerine en azından üç ayda bir hi
tabeden bir tatbikatı, bu kadar fahiş bir hatayı 
Sayın Cemalettin Bulak'ın dilekçesine kadar 
nasıl fark etmez; bu nokta beni ciddî olarak te
reddüde !*evk ediyor. 

Şimdi 1 sayılı Kanun bakımından kanunun 
mütalâa edilmesi takdirinde milletvekillerinin 

ne miktar para alması lâzımgeldiğini hukukçu 
gözü ile tetkik etmekte fayda var. Yani meseleyi 
mecbur olmadıkça, değerli arkadaşlarım, bir Ana
yasa meselesi gibi ele almaya, lüzum yok. Ana
yasa ne yasarsa yazsın, Anayasa ne derse desin, 
Anayasa öyle demeli: idi,, dememeliydi, şöyle de
di tarmfida münakaşanın sırası bu sıra değil. 
Bırakalım Anayasayı, Anayasa ne-söylemiş olur
sa- olsun. Biz bu Parlâmento olarak 1 sayılı bir 
Kanunu yapmışız. Ve demin değerli arkadaşı
mın, Müftüoğlu'nun söylediği gibi bu kanunu 
tadil etmiyoruz.- Bu kanuna ek bir kanun getir
miyoruz. Zaıten Anayasa tefsir yetkisini verme
d i için kanunu- tefsir etmiyoruz. Biz aslında 
kaza ojçganı da değiliz, haklı haksız ayırımı .da 
yapmaya muktedir değiliz. O halde fonksiyonu
muz ne? Ne iş yapıyoruz? Sayın Cemalettin 
Bulak senatörken kesif mesaisi sebebiyle ihti
mal ki, fırsat bulamadığı bir incelemeyi Senato 
seçimlerinden sonra serbest kaldığı bir sırada 
yapmış, fark etmiş ki, bu 1 sayılı Kanunun tat
bikatında Milletvekillerine ve senatörlere büyük 
bir haksızlık* yapılmaktadır. 

Bu iddia ile ortaya çıkıyor ve ediyor ki, bu, 1 
sayılı Kanun yanlış uygulanıyor, senelerden be
ri. Bana az para verdiniz, daha fazla vermeniz 
lâzımdır/Bu benim hakkımdır, hakkımı istiyo
rum. 

. Muhterem arkadaşlarım, konuyu bu zaviyeden 
ele alınca, bugün burada karar verirken, peşin 
hükümlere sapmış olmadıkça hukukçu olarak me
seleyi rahatlıkla tartışaibliriz. Ve meselenin her 
yönünü tartışan arkadaşımın her hangi bir itham 

altında kalmasını da şahsan tecviz etmem. Bu iş 
bâzı çevrelerin söylendiği gibi ne bir siyasi yatı
rım meselesidir; ne bir-vatanperverlik yarışı me
selesidir. Bu iş bir hukuk: meselesidir. Cemalet
tin Bulak'ın hakkını verecek miyiz, vermiyecek 
miyizf Var mı hakkı, yok mu hakkı? Ye Cemalet
tin Bulak'ın hakkı şayet varsa ve o verilirse, bu, 
diğer Parlâmento üyeleri için de bir emsal teşkil 
eder mi, etmez mi meselesi var. Muhterem ar
kadaşlarım; milletvekilleri bir şerefli hizmeti gö
rürler. Ama/ bü hizmeti parasız görmezi er. Mil
let kendilerine bu hizmeti görsün diye bir para 
verir. Eskiden verirdi, şimdi de veriyor. Bilebil
diğimiz kadar dünyanın her yerinde de milletve
killeri ifa ettikleri hizmetten dolayı bir para alı
yorlar. Şinidi bizde millet temsilcileri neye na
zaran para alır. Hep bilirsiniz; eski Anayasamız, 
eski adı ile Teşkilitı'"Esasiye Kanunumuz bu ko
nuda bir1 madde sevk etmişti. Milletvekillerinin 
senevi muhassesatı kanunu mahsusla tâyin olu
nur diyordu. Eski Anayasanın Î8 nci maddesin
de, dikkat edilsin, milletvekillerinin senevi mu
hassesatı diye bir tâbir var. Muhasses, yani bir 
yere ayrılan-şey demek olduğuna göre milletvekil
lerine özel bir kanunun belirttiği para ödenir gi
bi basit ibr hüküm eski Anayasamızın 18 nci 
maddesinde yer almakta idi. Başka bir hüküm 
yoktu. Buna göre milletvekillerine para ödenir
di. Para tek taraflı bir para ödenirdi, malî mu
ayyen bir malî hukuka tabi yolluk namı altında 
bir para ödenirdi. Nihayet. 27 Mayıs sonrası mil
letvekillerinin aldıkları paralar üzerinde - açıkça 
bilelim - umumi efkârda fazla sempati gösteril
medi. Sebebi: Milletvekilleri, kanun vâzıı olarak 
millet hayatında mabihüttatbik olacak düstur
la^ kanmalar çıkarırlar. Ama, bir tanesi de bun
ların doğruda» doğruya kendi maddi menfaati e-
riyie ilgili olanıdır. Yani Anayasanın, eski adiy
le Teşkilâtı Esasiye Kanununun 18 nci maddesin
de kabul ettiği kanunu mahsus. îşte, o kanunu 
mahsus eski devirlerde boydan boya, zaman za
man belki maddi ihtiyacın ilcası ile, belki siyasi 
menfaat mülâhazası ile genişliğe doğru götürül
düğü her devrede açıkça bilelim, hele çok partili 
hayata girdikten sonra, parti farkı gözetilmeksi
zin bu istek hâkim olmasına rağmen; bunlar, 
efendim biz istemiyoruz karşı taraf istiyor; biz 
sureti katiyede aieyhindeyiz propagandasının ara
sında bildiğini; ama, efkârı umumiyenin asla gö
zünden kaçmıyan birtakım nahoş tatbikata yol 
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açmış. Şimdi 27 Mayıstan sonra tekrar bir hukuk 
düzeni kurulmak çabasına girildiği zaman İstan
bul'da toplanmış olan Anayasa öntasarısını hazır-
lıyacak olan Komisyon, bu Anayasanın ihtiva et
mesi icabeden hükümlerinin neler olması icabe-
der diye siyaset adamlarına, siyasi teşekküllere, 
ilim heyetlerine anket gönderirken yasama orga
nı bahsinde milletvekillerinin, Parlâmento üyele
rinin bu muhassesatmm belli bir sınırı olmalı mı
dır, sorusunu da tevcih etmiş idi. Düşünün, 
27 Mayısı hemen takibeden günlerde. Ve buna o 
zaman, evet bunun belli bir sınırı olmalıdır, bu
nun tecavüz edilemiyeceği bir tavanı olmalıdır, 
tarzıda verilen cevaplar büyük çoğunluk teşkil 
ediyordu. 

işte muhterem arkadaşlarım, bugün zaman za
man şikâyet edilir olduğunu gördüğüm çeşitli şe
kilde yorumlama gayreti içine girilen, münakaşa 
edilmesinde artık bugün için fazlaca fayda ol-
mıyan, Anayasanın 82 nci maddesinin sınırla
ması senelerin getirdiği bir reaksiyonun, 27 Ma-
yıs'tan sonra daha satha çıkması ve yeni Ana
yasa hazırlayıcılarına hâkim olmasıdır. Şimdi 
bu Parlâmento toplandı. 1 sâyiîi Kanunu yapa
cağız. Demin arkadaşım haklı söyledi, o zaman 
da milletvekilleri maaşlarına zam yapıyor diye 
1 sayılı Kanun ele alındığı zaman konuşuldu. 
Ortalıkta zam bahis mevzuu değil. Bir kanun, 
tediyeye esas teşkil edecek bir kanun yapma 
mecburiyeti vardı. Bu kanun yapılmak üzere 
Senatomuzun ve Millet Meclisimizin idare âmir
leri müştereken bir kanun teklif ettiler, tsme 
dikkatinizi çekerim; İstihkak Kanunu dediler, 
buna. Hak ettiği şeylerin toplamı ve ifadesi; 
milletvekili ve senatörlerin istihkakı; tabiî aynı 
zamanda vekillerin ve Meclis Başkanlık Divan
larının, idareci üyelerinin, denetçilerin de alma
ları lâzımgelen para miktarını gösterecek bir 
kanun teklifi. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanun bu Parlâ
mentoda, bu Mecliste günlerce müzakere edildi. 
Meseleyi münakaşa etmek istiyen arkadaşları
mın lütfedip kütüphanede 1 sayılı Kanunun mü
zakere zabıtlarını yeniden okumaları icabeder. 
Bunu naçizane tavsiye ediyorum. Konuya hu
kuk açısından daha kolay girerler. 

Aralık 1961 de bu Parlâmentoda, bu Mec
liste bu 1 sayılı Kanunu yapma çabası içinde 
müzakereler yaptık. Konu Maliye Komisyonu-
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muzca bir muayyen ölçüde, bir geniş ölçüde 
mütalâa edildi, Bütçe Komisyonumuzca bir 
başka ölçüde mütalâa edildi. Anayasanın 82 nci 
maddesine uygunluğu, aykırılığı münakaşaları 
yapıldı. Verilmiş olan bir takrirle, müzakere
lere o zaman esas tutulmuş olan Maliye Komis
yonumuzun raporunun Anayasaya uygun olup 
olmadığının Anayasa Komisyonunca tetkiki is
tendi. • Anayasa Komisyonunun o zamanki Baş
kanının istinkâfiyle, çekinser oyu ile Anayasa 
Komisyonunda bir çoğunluk Maliye Komisyo
nun görüşünü de uygun buldu. Ancak, Yüksek 
Heyetiniz bütün bunları etrafiyle gözden geçir
dikten sonra grupları adına, şahısları adına söz 
alan hatipleri dinledikten sonra, konuyu Anaya
sanın 82 nci maddesine göre tanzim etmek zo-
runluğunu tesbit ederek Maliye Komisyonunun 
getirdiği metni reddetmek temayülünü gösterdi. 
Ben de rahmetle anayım, Saym Cemal Babaç 
0 zaman Maliye Komisyonu Başkanı sıfatiyle 
maddelerin müzakerelerine geçilirken, ben bu 
1 nci maddeyi geri alıyorum dedi. Halbuki yaz
mış olduğu maddede güzel güzel hiç kimsenin 
itiraz etmeyiceği gibi işte bu 800 liralık zam fa
lan da vardı, açıkça. Maddeyi geri aldı. Bir 
müddet sonra şimdi gördüğünüz metin ufak bir 
farkla tekrar buraya geldi. Fakat bu değişik 
sekli ile gelen metnin birde baktık ki Maliye 
Komisyonunca bir de özel gerekçesi hazırlan
mış. Bunları muhterem arkadaşlarımız sadece 
hafızasını tazelemek için arz ediyorum. Hiç kim
senin önceden verdiği karara rağmen noktaina
zarını değiştirmek kudretini kendimde görmü
yorum. Esasen kimseyi ikna edebileceğime de 
kaani değilim. Ben sadece arkadaşlarımın ger
çekleri kendi vicdanlarında ve akıllarında tar
tarak kendilerine göre doğru telâkki ettikleri 
istikamette oy kullanacaklarına kaaniim. İkna 
etmek mümkün değil. Herkes kendi kendisine 
kanaatini getirir. 

Şimdi Maliye Encümeninin bu gerekçesi bu
rada okunmadığı bir sırada gerkeçenin okun
ması teklifi kabul edildi, gerekçe okundu. 
Muhterem arkadaşlarım, gerekçe itiraza uğradı. 
Bâzı arkadaşlarımız metinde mutabıkız, gerek
çede mutabık değiliz, dediler, önerge verdiler. 
Dikkat buyurulsun; Maliye Encümeninin o mad
de gerekçesini, yani ileride birtakım bu yolda 
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tefsirlerle, kısmen müsait telâkki edilen gerek
çesi Yüksek Heyetinizin oylariyle reddedildi. 

Şimdi arkadaşlar, hukukçu olanlar da bi
lirler, olmıyanlar da ıbilirler, bir kanunun tef
sirini değil, ama tatbikini yapabilmek için mâ
nâsım anlamak lâzımdır. Bir kanunun ananası 
lisansına göre anlaşılır, bir kanunun mânası 
kanun vâzı'mın ne düşündüğünü araştırmak 
suretiyle yapılır, kaynaklara gidilerek yapılır, 
mânası gaye düşünülerek yapılır. Bunun dı-
jmda tefsiri yok. Ama, 'koridorlarda işitiyo
ruz Kontinantal hukuku şöyledir, Anglosakson 
hukuku böyledir... Hiçbir hukuk bunun dışın
da değildir. Bugün hukukun benimsediği' şey 
gayeye yönelmektir. Gaye ne?... 

Şimdi gayenin ne olduğu, kanunun metnin
den sarahaten anlaşılmakta. Sadece akademik 
münakaşaya girmemek için bakın sıra ile arz 
ediyorum; kanunun geçirdiği safhaları arz edi
yorum; 1 nci madde İdare Âmirliğiımizce şu şe
kilde teklif edilmişti: 

«Madde 1. — T. B. M. M. üyeleri ile hariçten 
gelen bakanlarım aylık ödenekleri birinci dere-
-cedeki memur aylığı, yollukları da bu ödene
ğin % 50 sidir.» 

Maliye Komisyonumuz, demin anlattığım, bu 
memur aylığı, 1 nci derecedeki memur ay
lığı tâbirini yeterli bulmayıp şöyle de
di ; «T. B. M. M. üyeleri ile bu üye
ler dışında tâyin edilen bakanların aylık öde
nekleri» 7244 sayılı Kanunun 1 nci maddesin
deki cetvelde yazılı... «Dikkat buyurulsun...» 
«Birinci derecedeki Devlet memurunun kıdem I 
tazminatiyle birlikte alabileceği maaş ve en I 
yüksek tahsisat tutarına, yollukları ise bunun I 
yarısına eşit olarak hesaplanır.» Demek ki, I 
Maliye Komisyonumuz bir açıklama yaparak; I 
1 nci derecedeki Devlet memurunun - yalnız I 
aylığı demiyor, açıklık getiriyor - kıdem taz- I 
minatı ile birlikte alabileceği maaş ve en yük- I 
sek tahsisat tutarı... Yollukları ise bunun yarı- I 
sına eşit olarak hesaplanır. Meclisin Bütçe Ko- I 
misyonu Anayasanın 82 nci maddesini aykırı-
telâkki ettiği bu metin karşısında bunu şöyle 
değiştirdi : I 

«Aylık ödenekler 7244 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesindeki cetvelde yazılı 1 nci derecede I 
Devlet memurunun aylığına, yolluklarını ise bu 
aylığın yansına eşidolarak ödenir.» Şimdi ar- | 
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kadaşîar, Maliye Komisyonunun maddeyi ge
ri alıp, sonradan getirdiği şekliyle, bu iş şu şek
li aldı; 7244 sayılı Kanunun 1 nci maddesin
deki cetvelde yazılı kadrosu 1 nci derecede olan 
Devlet memurunun aylığına... Görülüyor ki, 
tahsisat bâzı arkadaşların son defa vâki talebi 
savunmak için gösterdikleri yüz zait yüz kıdem 
tazminatı konusu bu Parlâmentonun hatırına 
gelmemiş şeyler değil, düşünülmemiş, hatırlan-. 
mamış, münakaşa edilmemiş şeyler değil. Bü
tün. bunlar münakaşa, edildikten sonra Aralık 
ayında 26, 27, 28, 29 nçu birleşimlerde -en son 
kanunun kabul edildiği tarih 5 Ocak 1962 dir -
bütün bunlar derinliğine, genişliğine tartışı
larak, zabıtlarda yer almış hususlar. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; konu böyle 
olunca, efendim 800 liralık ödeneği almamız lâ
zımdır, çünkü bu aylık tâbiri içine girer deme
ye imkân yok. Aylık tâbirinin içine bunların 
girmediği Meclisçe çoktan tesbit edilmiş. Pe
ki o hâlde nasıl oluyorda bidayetten derpiş edil
memiş olan yüz zait yüzler almıyor? O ma
demki makbul bir ödemedir, bu hata o yol
da düzelmiştir, oldu olacak, 6nu düzelttiği
miz gibi bunu da düzeltelim demeye de yine 
imkân yok. Aynı mantıkla imkân yok. Par
lâmentoyuz zait yüzün hata olduğunu fark et
miş; demek ki Sayın Cemalettin Bulak'm mü
racaatına kadar onun farkına varmamış. Buna 
da imkân yok. Öilâkis eğer yüz zait yüzle 800 
de,aynı mahiyette mütalâa edilseydi, zaten 1 
sayılı Kanunu yaparken akla gelmiş olan o hu
sus, iste yüz zait yüzün kabul edildiği anda 
gerçekleşmiş olurdu. Binaenaleyh, yüz zait 
yüzün bu karara, Karma Komisyonunun ka
rarma,, mesnet sayan arkadaşlarımın aksine 
olarak.o yüz.'zait yüz ile,,bunun arasındaki far
kı Meclisin, daha evvelki kabul tarzından ve 
bir kabul ile bir ret tarzından çıkarmak zo
rundadırlar. 

Bir diğer nokta, değerli arkadaşlarım; bu 
meselede yüz zait yüz gibi öyle bir devir ha-, 
tırlarım, üçüncü yüzün de verimesini müm
kün telâkki' eden arkadaşlarımız olmuştur. 
Ama, sonradan bunun mümkün olmadığı ek
seriyet görüşü haline gelmiş ve şimdi memnu
niyetle görülüyorum ki, Dilekçe Karma Ko
misyonu da, diğer bu konuyu tetkik eden mer-
çiler de, üçüncü yüzün bizim zamanımızda çı-
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kflj-ılıniş bir ks^î^ ^ükarü-c^m*«ı; balgamından I 
gayrikaMli < «tatbik..oldifcu İmsiisunda * Mfaka I 
varmışlardır. I 

Şimdi 100 -K100 ü Devlet memurlarııîdan I 
ancak baremin 1 nci derecesinde muayyen ter- I 
fi müddetini dolduranlar alır. O aldığına gö- I 
re, o kıdeme sahibolmıyan miHetrekîlleri geHr I 
gelmez bunu aldıklarına göre, ayhkdan baljka I 
bir, şey olmasına rağmen aldıklarına:,göre neye I 
bu 800 lirayı almıyor diye düşünen * a^ka'da^ia- I 
rıma şu hakikati ifade etmek isterim ki, I 
100 -f 100 baremin 1 nci derecesindeki me- I 
murlarmdan görev ayırımı olmaksızın seyya- I 
nen muayyen bir kideme göre hepsine verilebll- I 
diği halde bu tazminat dediğimiz ayrı ayrı 5de- I 
meler ayrı kanunlarla ;ayrı.fonfefi4ysnu volan- bir I 
kısım memurrlaa,a"Verile%»çawti&r. I 

Şimdi muhterem arkadaşlar; şğer konu bu I 
derece genişlemeye elvea^li olşa,aftÇifc$a söy- | 
liyeyim, denizaltı «»baylajanm, dakş zamlarını, I 
havacıların uçuş samlarını, valilerin makam I 
tahsisat&aanı, kumandanlarını emir<jeri taflısi- I 
satım; - alamamak için* hiçbinaebep-yak. .Çünkü [ 
nihayet hepsi Devletini-memurudur. .Burnuna- I 
kabaları-yapmak sbahis..mevzuu .değil. Millet- I 
vekilliğini aşağı-bir.fonksiyon,,olarak görmek | 
asla caiz değil. BunUısn alâkası.yok. Ne ya- I 
palım ki, 1 sayılı - Kanunu, böyle yapmjşjz ve I 
I-sayılı Kanunu;yapakken -Aaayasaya ..uygun- I 
luğu, aykırılığı meselesini de,halletmişiz. Bi- I 
naenaleyh, ortaklıkta. L.sayılı J£anuna göre bir I 
yanlış tatbikat olduğu iddiası sübjektif bir I 
iddiadır. Hukuk yönünden, kabili müdafaa bir I 
göırüş. değildir. Kanunları tefsir etmek .için I 
evvelce Anayasaya istinadedüerek yapılmış olan I 
kanunî arı. tefsir ethıek jgin • Anayasa hüküm! e- | 
rine iltica ederek hüküm çıkarmak da müm- I 
kün değildir. MiH öt vekilleri §imdiye .kadar I 
ödeneklerini almamışlar, bu ödeneklerini ?i§te I 
bu kararla vereceğiz, derseniz, bir başkası da I 
çıkar, villâhi 15 *Dkim • ia«ril*»M$n »bağüne5 ka- I 
dar hiç aylık aldığım* hatıHam^oram, ebende I 
aylıklarımı isterim, vder. fGü1rtîttü*er) ^Çunkü I 
15 Ekim tarihinden, = nîüsaMe b«y®pnrt, 15 I 
Ekim tarihinden bugüne' kMar^««yîrii millelve- I 
kili arkadaşlarım, bu; msyAîtda * benini de, I 
Devletten aldığımız para, aTkâdafflarV~myı- I 
lı Kanunun koyduğu a#a*ayhk öd^ektör ^ e I 
0' ödenek #z^Hn^hhesab^len^yöHuk --manı* I 

| altın4a verilen bir ^paradır. Hepiniz bilirsiniz, 
I miü'e*veMLi, cmaaş nıı alıyor ? Yani milletvekili 
I Btvlet aı«muTUvstatüsünde, midir? Hayır. Mil-
I lçtveküi üe-re mi alıyer ? •• Müstalhdem durumun-
I da midir, *. haşmetli durumunda mıdır? Hayır. 
I MiUet¥ekili»yollukralıyor. Haroarah mı alıyor, 
I ha/reai'fthîbeyaiiaamffisi mi tanzim ediyor, aneak 
i ge»ye*^eafetığı zamanımı onunlasınırlı olarak 
I ps»a<*alıyor? Hayır. Ne alıyor? Eski Anayasa-
I 'ma-*Aı>Me kanunu* mtohsusla -mmayyen mubas-
I sesat, •- yeni Anayasanın koyduğu adla ödenek 
I ve * yolluk akyör. Binaenaleyh, Anayasanın 
I ötkrtek ye ydllütk ahr ve şu esasa göre alır 
I hükümlerinden sonra üçüncü maddesinde yasa-
I ma organlarının'kendi lehlerine' tasarrufta bu-
I îunanrayaaağını İfade maksddiyle girmiş olan 
I üçüft&ü fıkradaki aylık ve ödenek tabirinden 
I bir aylık' bir* munzam ödenek mânâsı çıkarma-
I ya tabiatiyle -imkân yoktur. 'Eski- hukukumuz-
I da ftkitteri' bile töfsir Merken, mazur görün, 
I «hukukta itibar makasit ve: maahiyedir, elfaz 
I ve, zebaniye-değildir* derlerdi. Yani-akitlerin, 
I sözleşmelerin mânası. lâfızlara, kelimelere.-ve 
f bina-mahallerine, göre, yap1 ya göre değil, ga-
I yeye göre olur diye bir ileri hukuk tefsiri, görü-
I şü gelmiştir. Arkadaşlarım bilirler, Batı'da 
I okuyanlar bilirler, lâffeî t&Psir. 'Egzejez Ekolü 
I diye 1$nci asrm'başında tarihe karıştı. Bu-
I gün Keütkıental hukukta da, Anglosakson hu-
I kükunda da -itibar sâdece gayelere itibar tar-
I zırida anlaşılmaktadır. Kaldı ki, bmm hâdi-
I sera^de* bblki* bir başka- hukukçu, belki bu Par-
I lâmentonun müzakerelerini dini iyeni er, belki 
I 1~ sayılı Kanunu yapmıyan insanlar konuda ya-
I riılabilirler. Ama* bu Parlâmentoda 1 sayılı 
t Kanun yapıldıktan sonra, 1 sayılı Kanun söv-
[ fesine4 tatbik edildikten *sonraJ bu kanun tatbi-
I kaftında'bu; büyük-hatayı' keşfetmek ile, bunun 
I ütttta felduğuna1 bankalarını inandırmamız müm-
I kün olmayacaktır. Konu üzerinde arz ettiğim 
I gibi,* derinliğine genişliğine tetkik yapmış, kon-
I di^kertdine kanaat'ttlsis'etmiş olan arkada^ a-
I rıma hiçbir'diyeceğim ybk. Hukukçu olmadık-
I lan îtjin konuyu1-hukukçu olan arkadaşlardan 
I düdsmfek'fetiyen arkadaşlarıma daha çok lr-
I tabetmiş oluyorum. Bu müzakereleri dinledik-
I ten sonra••' fahassul - edecek kanaatlerine göre 
I oy kullanma niyetinde olan arkadaşlar için 
I soyl^orom.-'^ü^ı^hler-'ta^'ttsıh'lar. Bir ta-
I rafta'-gayetvm«Ksıumane Anâyasayi* ihtâl: falan 
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da demiyorum. Anayasa ne olursa olsun, o 
Anayasaya göre yapılmış 1 sayılı Kanun var. 
Ve bunun bir mânası var. Mânasında tered
düt edince Meclis zabıtları var, bir buna ba
karlar, bir de meseleyi sosyal, ekonomik ve 
benzeri yönleriyle taraftarlar, tki süzgeçten 
geçerler; akıl süzgeci, vicdan süzgeci. Her
kes için ferdîdir Akıl ve vicdan süzgecinden 
geçtiği takdirde buna beyaz oy verirler. Akıl 
ve vicdan süzgeçlerinden birine takıldığını his
settikleri anda buna kırmızı oy verirler. Ben
deniz kırmızı oy vermek ıstırarında olduğumu 
arz ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ziya Altmoğlu... (Yok 
sesleri) Yok mu efendim? Sayın Kemal Sarı-
ibrahimoğlu... Yok mu efendim? (Yok sesleri) 
Sayın ismet Kapısız... Yok mu efendim? (Yok 
sesleri) 

Sayın Etem Kılıçoğlu, üzerinde buyurun. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

—• Muhterem arkadaşlarım, konunun ehemmiye
tini müdrikim. Hakikaten arkadaşlar, ister le
hinde, ister aleyhinde, ister üzerinde konuşan 
arkadaşlarımızı dikkatle takibctmektcdirlcr. Ki
misi meseleyi bir yöniyle ele almaktadır; geçi
nemiyoruz, sıkıntıya düştük, müşkül durum
da kaldık, diyorlar... 

BAŞKAN — Efendim öyle beyanda bulu
nan yok, Kılıçoğlu, şimdiye kadarki konuşma
larda böyle bir şey söyliyen olmadı. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devam
la) — Efendim, müsaade buyurun izah edeyim. 
Herhalde bizim de söyliyeceğimiz sözler var
dır. Biz hiç hatip arkadaşlarımız kürsüye çı-
kıpta geçinemiyoruz dedi diye bir beyanda 
bulunmadık. Onun için ne söyliyeceğimizi an
lamadan, müdahale etmekte herhalde bir beis 
yoktur. (Gülüşmeler, «beis değil» sesleri) 

Şimdi Parlâmentoda yapılan bu görüşme
lerin halk efkârında da mutlak münakaşa edil
diğini kabul etmek zorundayız. İşte benim ifa
deye çalıştığım, halk arasında ıbiraz evvel ifa
de ettiğim şekliyle meceleyi ele alanlar oldu
ğu gibi «efendim, biz de müşkül durumdayız, 
eğer Büyük Millet Meclisi ıjnüşkül durumda 
olanları bu halinden kurtaracak kararlar, ted
birler alıyorsa tümümüze teşıjnil ederek bu me
seleyi görüşsün» diyenler de vardır. Bunun ya
nında meseleyi sadece Anayasa yönünden ele | 
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alıp Kurucu Meclis zabıtlarına kadar mese
leyi intikal ettirenler, 27 Mayıs'tan evvelki du
rumu fikirlerine mesnet yapanlar olduğu gi
bi, Anayasanın sarih hüküm vaz'ettiğini, bina
enaleyh bunun dışında hiçbir şey yapılmanın 
mümkün olmadığını ifade edenler de söyliyen-
ler de vardır. Bunun yanında., bütün fikirle
rini 1 sayılı Kanuna istinadettirip ona göre 
muayyen bir istikâmette fikir serd edenler de 
vardı?. 

Şimdi meseleyi türlü yöniyle ele aldığımız 
takdirde, netice itibariyle bu kanaatlerden han
gisine sahibolursanız olunuz milletvekili sıfa-
tiyle burada oyunuzu kullanmaya mecbur ka
lacaksınız. isterseniz Sayın Sadık Tekin Müf̂  
tüoğlu arkadaşımız gibi düşününüz, isterseniz 
Sayın Emin Paksüt arkadaşımız gibi düşünü
nüz, ister oturunuz, acaba kim ne söyliyecek 
diye elinizi çenenize koyunuz, takibediniz ama 
netice itibariyle burada milletvekili olarak oyu
nuzu kullanacaksınız. 

Benim üzerinde söz almamın sebebi şu
dur ve bu hastalığa parmak bakmak mecburi
yetindeyiz. Şimdi bakıyorum sayın üyeler k a 
rada bulunanlar veya bulunmıyanlar, bi^Mjjp 
si alınmasınlar, isim kasdetmiyorum, ama Wİ)&&: 
lâmentoyu şu anda Meclis olarak kasdediyoröB^ 
üçe bölünmüş görüyorum. Bir, aman ben o gön 
Mecliste bulunmıyayım, karar alınsın, eğer 
bu karar lehte olursa Allah razı olsun alayım 
bunu cebime koyayım. Ama seçmenin yanma 
gittiğim vakit... (Bravo sesleri alkışlar) Ne 
yapalım Meclis kabul etti, kardeşim benim 
o gün hastam vardı, Meclise gitmem mümkün 
değildi. Karar umumi olunca herkes alırken 
ben de aldım; kendisini kurtaracak bu şekil
de.. Bâzısı da görüyor ki ikinci grup daha faz
ladır, artık gerek kanun yönünden, gerek 
şartlar yönünden bu parayı almaya kararlıdır.. 
Mebusların çoğunluğu reylerini bu istikâmet
te kullanacaklar. Binaenaleyh, ben kırmızı rey 
verirsem artık herkes der ki «bak bu adam 
vicdanının sesine uyarak kanundan, nizamdan 
ayrılmamış...» (Bravo sesleri, alkışlar) Binaen
aleyh, ben bu parayı alayım; ama yine anlım 
açıktır. Derim ki «ben kırmızı rey verdim; ama 
ne yapalım birader..» midesine düşkün olan
lar çoktur. Bunu yerine . göre söyler. Bura
da beyefendiler der, başka bir yerde ne yapa-
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hm arkadaşlar böyle yaptılar biz de Ibunıı al
dık der. 

Şimdi arkadaşlar Meclise geldiğimiz vakit 
bu kürsüye çıktık, yemin ettik. Herkesi bu ye
mine sadık kalmaya mecburdur. Mebus inan
dığı gibi reyini kullanmalıdır. 

Şimdi teklifim; bugün mazereti ne olursa ol
sun, kendisine göre mazeret, efkârı umumiyeye 
göre değil, bize göre değil, ne olursa '̂ olsun, 
bu oylamada reyini kullanmıyanlar parayı as
la almamalıdırlar. (Bravo sesleri) 

iki, kırmızı oy kullananlar bu parayı asla 
almamalıdırlar. (Bravo sesleri, alkışlar) ama kır
mızı oy kullandığı halde parayı almıyanlar be
nim indimde şerefin üst kademesine çıkmış 
arkadaşlarımız olacaktır. Gelmiyen arkadaşlar 
hakkında efkârı umumiye notunu verecektir. 
(Bravo sesleri) Beyaz oy kulanan arkadaşla
ra kim ne diyeicektir? ne derse diyecektir; inan
dığı istikamette reyini kullanan insan bunun 
akıbetine de katlanmasını bilecektir. Şimdi ben
deniz söylüyorum, bu arz ettiğimin dışında kır
mızı rey verdim ama parayı cebime attım diyen
ler bir. Nasıl olsa bu para verilecektir deyip de 
bugün Meclise gelmiyenler iki. Eğer bunlar ye
minlerine sadık milletvekilleri ise bu parayı asla 
alamıyacaklardır almamalıdırlar. (Bravo sesleri 
alkışlar) Bendenize gelince ta başlangıçtan 'beri 
Y. 4T. P. sindeki arkadaşlarım da çok iyi bilirler, 
tek başıma orada bu meseleye muhalefet etmiş bir 
arkadaşınızım. Kullandığım rey istikametin
de, şu izahlarım çerçevesinde hareketlerim bun
lara uygun olacak; reyimi nasıl verdimse pa
rayı ya alacağım yahut da almuyacağım... 

Hürmetlerimi arz ederim. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde ve üztrin-
de birer arkadaşa söz vermiş bulunuyorum. 
Şimdi tekrar lehinde Sayın Mehmet Özbay. 

Nedir Sayın Giritlioğlu? 
FAHİK G I E I T L Î O Ğ L U (Edirne) — Lehin

de söz istiyorum. (Ortadan gürültüler) 
BAŞKAN — Lehinde... 
MEHMET ÖZBAY (Adıyaman) — Muhte

rem arkadaşlar; benim maruzatım pek kısa ola
caktır. Muhterem Fahir Giritlioğlu arkadaşı- j 
mızı ben de bir hukukçu olarak dinlemek iste- I 
rim. Zira şimdi maruzatımı size arz edeceğim. I 
Lütfedersiniz, fırsat verirsiniz, o da konuşur. ] 

Aziz arkadaşlarım mevzu tamamen hukukî, i 
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teknik bir mevzudur. Ben hukukçu değilim. 
onun için burada lehte, aleyhte, üzerinde hu
kukçu arkadaşlarımız ilmî bir şekilde bize iza
hat verirler, tereddütlerimiz zail olur, müspet 
veya menfi bir kanaate sahiboluruz, reyleri
mizi kullanırız, dedim. Ve benden evvel konu
şan arkadaşlarımı dikkatle dinledim. Bahusus 
Emin Paksüt arkadaşımın bizzat hukukçu ol-
mıyan arkadaşlara hitabeden sözlerini, bütün 
konuşmasını dikkatle dinledim. Vakıa aziz ar
kadaşlarım; hukukçu değilim; ama hukuku d a 
hiç kimse inhisarı altına alamaz. Benim de 
ıkendime göre şu hayatı yaşıyan bir insan ola
rak, bu Mecliste çalışan bir insan olarak bir hu
kuk nosyonum mevcut tabiî. Arkadaşlarım, te
reddütlerimi izale edecek mesnetler aradım. 
Kendi kendime Anayasayı tetkik ettim, 1 numa
ralı Kanunu tetkik ettim, elimden geldiği Ikadar 
gerekçelerini, Meclis zabıtlarımı tetkik ettim, şu 
ikürsüye gelmeden evvel dışarıda hukukçu ar
kadaşlarla istişarelerde bulundum, kendime gö
re bir kanaate sahibim. Bununla beraber şu 
kürsüde, mevzu müzakere edilirken, hukukçu 
arkadaşlarımızın fikirlerini dinlemeyi ve .bil
hassa arzu ettim ve dikkatle dinledim, ilmine, 
irfanına, hukukî Ibilgisine inandığım, Kurucu 
Meclisten beri yakînen tanıdığım, kendisine 
«ağabey» diye hürmet ettiğim ve çok sevdiğim 
Emin Paksüt arkadaşımızın konuşmasını dikkat
le takrbettim. Ve aziz arkadaşlarım tereddüt
lerim şu noktada idi: Aslında Anayasa bakı
mından bir tereddüdüm zaten yoktu. Kurucu 
Mecliste bulunmuş bir mikadasınız olarak Ana
yasanın hu maddesini tarzı müzakeresini tefer
ruatı yi e hatırlarım, tekrar* tetkik de ettim, o 
bakımdan da bir tereddüdüm yoktur. 1 numaralı 
Kanunun tatbikatı ba'kımmdan ki zaten mevzu
bahis dilekçe sahibi arkadaşımızın itirazı ve 
isteği de hu ııo'kta üzerindedir bâzı tereddütle
rim, aydınlanmak istediğim noiktalar vardı. Bu 
noktalar 1 emin de ve aleyhinde, konuşan arka
daşlarımız temas ettiler. Bilhassa Sayın Emin 
Paksüt arkadaşımız sarahatle temas etti ve de
di iki, «Biliyorsunuz Ibiz şimdi yüz zait yüzleri 
alıyoruz. Yalnız 800 ü almıyoruz iki, yüz zait 
yüzde ve 800 de hususi kanunlarla en yüksek 
dereceli memurlara verilen tazminatlardır.» 
Yüz zait yüzle 800 arasında acaba bir fark var 
inidir diye tereddüdüm, vardı. Emin Paksüt bu 
hususta ne diyor1? Yüz zait yüzle zait sekizyüz 
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arasındaki fark, bundan evvel Mecliste yüz za
it yüzler görüşülürken 800 ün beraber görüşül
memesini tek delil olarak gösteriyor. Ve ma
alesef hukukî bir mesnede oturtamıyor. Hu
kukî bilgisinden emin olduğum Emin Paksüt'-
ün dahi bu kadar kuvvetle «değildir» diyeme
diği bir husus ve ondan evvel lehinde konuşan 
arkadaşlarımın mütalâası ile bu tereddüdüm de 
izale edilmiştir aziz 'arkadaşlarım. Bu bakım
dan bu rapor hakkında müspet oy kullanmak
ta hiç, bir sakınca görmediğimi ve müspet oy 
'kullanacağımı ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın îlyas Seçkin, aleyhinde, 
buyurunuz. 

ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Fek muhte
rem arkadaşlarım, gerek yüce Parlâmento üye
leri arkadaşlarımızın ve gerekse Türk kamu 
oyunun yakinen ilgilendiği bir mesele üzerinde 
tartışma yapıyoruz. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Karma Dilekçe Komisyonu bir mazbata tan
zim etmiş. Bu mazbata, vaktiyle aramızda çalı
şan Senatör Cemalettin Bulak arkadaşımızın 
verdiği bir dilekçe üzerinedir. Karma Dilekçe 
Komisyonu diyor ki, Cemalettin Bulak Bey
efendi 2,5 seneden fazla yaptığı teşriî Meclis 
üyeliği sırasında her ay 800 lira ödenekten, 400 
lira da yolluktan eksik tahsisat almıştır, bu 
kendisine verilmelidir. Eğer bu karar yüöe Mec
lisçe kabul edilirse, bütün Parlâmento üyeleri 
ayda. 1 200 lira faza parayı tf (Soldan gürültü
ler» «sebebi ne» sesleri» arz edeceğim sebe
bini. Üç buçuk senelik müterakim kısmiyle bir
likte bu teşriî devr'e için almış olacaklar. 

Muhterem arkadaşlarını, meselenin hukukî 
mesnetlerine girmeden evvel bir noktaya işa
ret etmek isterim. Benden iki evvel konuşan 
Sayın Kılıçoğlu arkadaşım bâzı tefrikler 
yaptılar. Burada bulunanlar, burada bulunup 
da kırmızı oy verenler, beyaz oy verenlerin 
tutum ve davranışları ne olmalı diye... Bu konuş
malardan anlaşılmaktadır ki, 'bizzat Parlâmento 
üyelerinin - şahıslariyle sıkı sıkıya bağlı olan 
meseleler konuşulurken hislerimize mağlup ol
mak ihtimali vardır. Anayasanın 82 noi mad
desinde bir prensip vardır. Diyor ki, milletve
kili ve senatörlerin aylıklarına, teşriî Meclis 
üyesinin aylığına yapılacak zamlar, mütaakıp 
teşriî devrede gelecek olanlara uygulanır, (Sol
dan gürültüler) 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, rica ede

rim. 
ÎLYAS SEÇKÎN (Devamla) — Arz edeyim 

efendim. Bu prensibi kim bulduysa hakikaten 
Anayasaya koymakla büyük hizmet etmiş. Türki
ye Büyük Millet Meclisi âzalarının şahsi hakla
rını, ödenekleriyle ilgili bir kanunu konuşurken 
vicdanlarına danışacak, haksız; menfaatle karşı
laşacak,- ihtiyacı var; salim kafa ile rey veremez. 
Binaenaleyh, bu mesele ile ilgili kanun tasarı
ları bir devre sonra tatbik 'edilebilir. 

Sevgili arkadaşlarım, işi bu açıdan mütalaa 
etmek lâzım. Onun için 82 nci maddeye göre 
samimî olalım. Anayasaya uygun veya aykuı; 
tarafını konuşmuyorum. Ama milletvekili 
maaşlarına zam yapacaksak getecek devreye 
tatbik edelim. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmiyelim. 

ÎLYAS SEÇKİN (Devamla) — Hattâ şura
sına dahi razıyım. Bu devreye girdiğimiz gün
den bugüne kadar olan maaşlarımızı artıralım, 
mukabilno şamil kanun yapalım. Ama Anayasa
nın tanımadığı tefsir yoluna müracaat etmiyelim. 
Bu bir tefsirdir, bu Meclisin kanunları ttefsir. et
me yetkisi yoktur. 

Şimdi bu mâruzâtımdan sonra, Dilekçe Kar
ma Komisyonu mazbatasının hukukî niteliği üze
rinde duracağım. Dilekçe Karma Komisyonu bü 
meselenin kabulünde karar ittihaz edemez ve 
mazbata yazamaz. Sebebi? Vatandaşların Tür
kiye Büyük Millet Meclisine müracaat ötmeleri 
üzerine ne gibi muamele yapacağını 140 sayılı 
Kanunla ' Büyük Meclis tâyin etmiş, şartlarını 
ve usullerini. Vaktiyle Büyük Meclisin üyele
rinden biri olan bir vatandaş, Cemalettin 
Bulak vatandaş, Türkiye Büyük Millet Meeli-
sin'e dilekçe ile müracaat etmiş. Ne diyor "di
lekçesinde? «Bana 1 sayılı Kanuna göre veril
mesi lâzımgelen ödenek ayda 1 200 lira eksik 
verilmiştir. Kanun yanlış tatbik edilmiştir, 
bunu verin. Dilekçe Karma Komisyonu veri
len bu dilekçeyi ne yapmış?.. Bunu Senato Baş
kanına havale etmiş. Senato Başkanlığı dilek
çeyi tetkik etmiş, vatandaş Cemalettin. Bulak'm 
talebini haklı görmüş.. Bu talebi haklı gör
müş. Binaenaleyh, haklı görülen talep Riyaset 
Divanınca uygulanır. Niye uygulanmıyor Niye 
Türkiyiye Büyük Millet Meclisinin hem Sena-
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tosunda, hem Millet Meclisinde bu mesele yeni
den tetkik mevzuu ediliyor? (Soldan, «itiraz edi
liyor» sesleri.) Müsaade buyurun arz edeyim 
efendim. Edilemez. Madde 1. — Bu vatandan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine veya 
Senato Reisliğine Millet Meclisi Reisliğine mü
racaat edecekti. Oradan ret cevabı alacaktı, Di
lekçe Karma Komisyonuna ondan sonra müra
caat edecekti, (öyle değil sesleri.) öyle ya, Di
lekçe Karma Koimsyonunun vazifeleri şu : 

Dilekçe Karma Komisyonu, bir âmme mües
sesesi tarafından vatandaşlara yapılan mua
melelerin kanunsuzluğunu, muamelelerin yan
lışlığını, bir vatandaş hakkında tatbik edilen 
muamelelerin yanlışlığını Türkiye Büyük Mil
let Meclisine anlatır. Müracaat eder, tetkilr 

edilir, yapılan bir yanlışlık hakikaten varsa 
140 sayılı Kanundaki usule uy^un olara1' 
Dilekçe Karma Komisyonumun tafb;katmdan 
sonra düzeltilir, şöyle oTur, bövb olur. Bıraka 
öyle bir şey yok ki... Binaenaleyh vatanda-? Ce-
ıttaîettin Bulak Ttik'ye Büyük Millet Mec-
Mslne şahsan mü' acaat ederek iki buçnk sene 
bana ejssik para ve diniz ayda binikiyüz lira, ve-
rijfl feıj papayı.. Hayır, vermiyoruz. Meclis Baş
kana^ Senato Başkanlığı bu tallebi reddedecek, 
çed$şt$ip ahvalde yine gelinecek yer burası de-
ğÖv ]$aşai merci, Devlet Şûrası idari bir mu
amele. Bir vatandaş hakkında özlük haklarını 
İîgtilendireaı bir tatbikatın, kanuna aykırılığı 
meselesi. Kim hailleder? îdari kaza mercii. Su
reti «asfetâkkada Dilekçe Karma Komisyonu, veya
hut da Türkiye Büyük Millet Meclisi bu mese
leyi te&ifc edemez. 

ŞİHpdi muhterem arkadaş1 aran, bir misal 
a'le izah edeyim. Kanunlar Müdür Muavini, 
Türkiye Büyük Millet Meclis' Memura. Hakkın
da 3650 aayıjlı Kanun tatbik edilir. Müracaat 
etti, «Ben, bundan yirmi iki sene evvel filân 
yerde çalışıyordum, terf im g3İdi, 3656 sayılı 
Kanujia göre terfi ettirin.» Meclfo Riyaset Di
vanı terfi ettirmedi. Nereye gidecek? Şûrayı 
Devlete. Bu ihtilafın hal yeri Şûrayı Devlettir. 
îdari kaza mevzuu. Türkiye Büyük Mllet Mec
lisinin muhterem üyelerinin özlük haklariyle 
ilgili ihtilaflar Riyaset Divanı ile Meclis azalan 
aramnda çıkan ihtilaflar burada halledilmez. 
Dünyanın hiçbir yerinde şahıslarla Vgûi bir ih
tilâf da, hem hâkim olacaksın, hem davacı ola-
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çaksın, ondan sonra gelip karar vereceksin. 
Hukuk anlayışına s-ğır mı bu? Âmmı efkârını 
tatmin eder mi? Ne hakkımız var böyh bir yan
lış karar almaya Şahıslarımızla sıkı sıkıya Tgili 
bir mesele hakkında kendi hakkımızda kendi 
kendimize karar vermek hangi huku\ mantığı
na sığıyor bu? Bunun en ufak hukııM memedi 
yoktur, alamazsınız. Onun için bu Karma Di
lekçe Komisyonu Kararı hukukî mesnetten mah
rumdur. G'tsin Cemale'tin Bı^ak vatandaş Şû
rayı Devlete dâvayı açsın. Kaziyei muhkeme te
şekkül etsin özlük haklariyle Tgili bir meşe1 e 
hakkında âmme otor'tebrin'n ve idarelerinin 
yaptıkları hatalı muamelelerin kanuna aykırı
lığını kazai merci tetkik etsin ondan sonra alsın. 
Hiç kimse bir şey demez. Bu yol açık, bu yolu 
denemeden; n;tekim Cemaleltin Bu1 ak vatandaş 
gitm'ş Şûrayı Devlete, Cemalettin Bulak Şû
rayı Devtfete dâva açmış. Bir trraftan da Karma 
Dilekçe Komisyonuna nnraraat edp dâvayı 
geri almış. Niye? 140 sayılı Kanun der ki, kaza 
mercilerinde derdesti tetkik edilen meseleler 
Dilekçe Karma Komisyonunda tetkik edilemez. 
Şimdi, meselenin birinci yönü bu. Binaenaleyh 
bu Dilekçe Karma Komisyonu raporunun huku
kî mesnedi yoktur. îdari mahkemelerin kazai 
salâhiyetlerine giren bir meseleyi tetkik et
miştir, 140 sayılı Kanuna muhaUftir. Em^cn 
Dilekçe Karma Komisyonu, Riyaset Divan-na 
140 sayılı Kanun bâzı vazifeler vemrş. Ne di
yor? Riyaset Divanı dilekçeleri t'tkik eder, 
eğer dilekçe muhteviyatı vatandaşın talebi bir 
idari kaza, adlî kaza merciinin salâhiyeti cüm
lesine giren meselelerden ise is'af edem2z. Va
tandaşa bildirir, git mahkemeye, der. Bun - de
mesi lâzımdır. Karma Dilekçe Komisyonu Ri
yaset Divanı böyle bir tetkik yapmış m1, yap
mamış mı bilmiyorum; ama bu meselen'n Kar
ma Dilekçe Komisyonunda konuşulnryacak me
selelerden olduğunu karara bağlamaması lâ-
zımgelirken hâkim ile davacı. a1acaklı, borçla sı
fatının birleştiği gibi hâkim ile davacı sıfatı bir
leşiyor. Şimdi bâzı arkadaşlarımda, hepsinde de
ğil ama, bu temayülü görüyorum. Şahsi hak
larımıza, özlük haklarımıza taallûk eden mese
lelerde hemen lehimize karer verme temnyülü 
beliriveriyoi1. Beşerî zarftır, tenkid etmiyorum. 
beşerî zarftır. Bâzı (anlaşılmıyan bir müdahale) 
öyledh* arkadaşım, bunu. tenkid etmiyorum; ama 
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Anayasamın 83 ncü maddesinde konuılan prensi
bin çok yedinde olduğu bu meselede bir kere 
daha kendini gösteriyor. Şimd' Karmı DiV--
çe Komisyonunun raporunda bahsedilen hu
kukî mesnetleri-! taMil'ne ğeç3İim izin veri se ûz. 

Deniyor ki, 1 sayıh Kanun, Türkiy? Büyük 
Millet MeoHsi azayı kiramurn ayl'k ve ödenek
lerine mahsus 1 sayılı Kanun avlıktan bahset
miştir. BHnci derece Devlet memurunun 
bir ay içerisinde her ne nam ile olursa olsun ala
cağı paraların, istihkaklarının yekûnu aylık mef
humuna dâhildir. Binaenaleyh Cemalettin Bu
lak vatandaşın bu dileğine göre verilmek lâzım
dır. Muhterem arkadaşlar, bu konu 27 Mayıstan 
evvelki Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
ve bu Meclis tarafından iki def a tetkik konusu ol
du. Her ikisinde de Dilekçe Karma Komisyonu
nun kararı hilâfına Büyük Meclisler karar ittihaz 
ettik. Birinci karar 1959 senesinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi azalarına verilecek aylık ve 
ödeneklere zam yapılması hakkındaki Kanun. Ka
nunun 1 nci maddesini okuyorum. Dikkat buyu
run, 1959 senesinde yapılan Mebus Maaşlarına 
Zam Kanunu: 

«Birinci sınıf Devlet memuru maaşını geçe
mez, mebusun maaşı.» Prensibi koymuş, kanun; 
«Birinci sınıf Devlet memuru maaşını geçemez.» 
îlâve ediyor, «Ancak, bu tahsisat miktarı 1 nci 
derece memurların maaşları miktarlarına intibak 
ve çeşitli kanunlarla verilen kdıem tazminatı ve 
makam taznvnatı ve makam tahsisatı gibi mik
tarlar 1 nci sınıf Devlet memuru maaşına ilâve 
edilerek milletvekiline ödenir.» 1959 senesinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine verilecek 
maaş Kanunu yapılırken başlangıçta bugünkü 
prensibi koyuyor. Ne diyor? Birinci Sınıf Devlet 
memuru maaşını geçemez. Ancak bu miktar he
saplanırken, sarahaten, vâzıı karnin sarahaten ilâ
ve' etmek zaruretini duyuyor, neyi ilâve ediyor? 
Kıdem tazminatları, o yüz zait yüzler, makam 
tazminatları, müsteşarlara, valilere verilen ma
kam tahsisatları, hâkimlere, müddeiumumilere, 
valilere, kumandanlara verilen tahsisatlar da bi
rinci sınıf Devlet memuru maaşına ilâve edilerek 
ödenir, diyor. Şimdi muhterem Karma Dilekçe 
Komisyonunun mütalâası kabul edilirde, birinci 
sınıf DeVlet niemuru maaşına sekkyüz liralık hâ
kim tazminatı dâhildir, kanuna ayırtça yazmaya 
lüzum yoktur*] kanunun ibaresinden bu mâna çı-
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karılabilir. Binaenaleyh Riyaset Divanı yanlış 
tatbikat yapmıştır, derken vaktiyle 195$ senesin
de çıkarılan kanunda birinci sınıf Devlet memu
runun aylığı terimi aynen kabul edilmiş, buna 
yapılacak zamları ayrıca, birer birer saymak za
rureti hissedilmiş. Eğer bu tâbirin içerisinde 
bu zamlar dâhil olsaydı, 1959 işemesinde mebus 
maaşlarına zam yapılması hakkındaki kanun ted
vin edilirken bu sarahatların ilâve edilmesine 
lüzum yoktu. Binaenaleyh bu tedvin sırasında 
sarahaten eski Meclis üyeleri böyle bir zammı teş
rih etmeyi, böyle bir kanuni ilâveyi zaruri gör
müşler, bu bir... 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre kuru
lan bu Meclis 1 numaralı Kanunu yaptı. Bu 1 
numaralı Kanun, Anayasanın 82 nei maddesi 
hükmüne uygun olarak bir kovan esasına göre 
milletvekili ve senatör maaşlannı tejBİHt etti, ay
lık ve ödeneklerini. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, aylık ve öde* 
nek tâbirlerinin Osmanlıcadan, öz Türkçedeki 
karşılıklarından istiane etmek suretiyle milletve
killerinin maaşlarını ayda 1 200 lira artırfaa-
ya imkân olmadığını arz edeceğim. Yani hu te
rimler 1924 Anayasası Türkçeleştfartlmeâen evvel 
muhassesat ve maaşat... Milletvekilleri mûhass* 
sat ve maaşatına ait kanun tasarısı diyor, kaman 
teklifi. Onu öz Türkceye çevirmişiz, aylık ve öde
nek olmuş. Müteradif terimler. Bendeniz 1 sayı
lı Kanunun Büyük Meclisin Bütçe Komisyonu 
Sözcüsü olarak, burada mazbata muharriri^ ve 
sözcülüğünü yaptım. Üç gün, üç gece bu Meclis 
1 sayılı Kanunun 1 nci maddesini tedvin etmek 
için münakaşalar ve müzakereler yaptı. Çeşitli 
fikirler ortaya kondu. Orada muhterem arkada» 
şımın rahmetle yâdettikleri pek muhterem arka
daşımız Cemal Babaç'm fikirleri dahi kurada 
söylendi. Rahmetli Cemal Babaç dahi bn aylık 
terimi içinde 800 lira dâhildir, bizzat Cemal 
Babaç buradan demedi ki, aylık tâbiri içine ett 
yüksek Devlet memurunun aldığı tazminat la ra 
hildir. Binaenaleyh böyle bir ilâveya Ifeum y*İp 
tur, demedi. Bilâkis aylık terimi içerisinde ban* 
ların hariç olduğunu, bunların dahi ilâve edilme* 
sinin mümkün olduğunu söyledi ve kanun tasarı
sına sarahat vermek için, mebuslara* feda para 
vermek için, Maliye Komisyonu Sözcüsü efarak 
bu kürsüden dedi ki, mebuslara en yüksek Dev
let memurunun maaşı verilebilir, antfak buna -ma-
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kam tazminatları ilâve edilir dedi ve kanuna bu
nu koydurmak için Maliye Komisyonu mazbata
sına yazdı. Bu mazbatayı geldi burada müdafaa 
etti. Eğer böyle bir görüş hâkim olsaydı, şim
diye kadar hiç kimseden duymadım, aylık teri
mi içerisinde, aylık mefhumu içerisinde sekiz yüz 
liralık hâkim tazminatı dâhildir şeklindeki bir 
mütalâayı ancak bizim Karma Dilekçe Komisyo
nunun muhterem üyeleri keşfettiler. 

, Bumdan evivoıl böyle bir keşfi 'hiçbir maliye 
âlimi, profesörü, hukukçusu bulmadı. Binaena
leyh arız ledıijyioruım,, 'lihtıilâüdeın ^evvelki, 2'7 Ma
yıstan evvelki Büyük Millet Meclisinin mukar
rer atı aylık terlimi! içlenişinde eni ylüksek Deıvleıt 
rneimuııferınıım, bullumıduikliaırı ımıalkamıın iealbıı 
olarak aldıkları taızimlilnaltliaırı ihtiva e'tmiiiyor. 
0 ıöyle gönmıüş, aılalbiilımıeık için kanunıa ayrıı bir 
ilâve yapmıak laaınuıneıtıiınli hissıeltmiş, (kamun öyle 
yaıpmış. Bu M'delİs 1 nuımıanalı Kamumun yapan
ken aylık terimi, ltaibiri içinde, ımlaıaış tiaıbliiri için
de, makamı <ödenteği tabiri içimde yinıe' binine; 
ısıınıif Devtet mıeımuımı >nıa|aış.ıını]; iaılalbiÜliır. iAnjealk bu 
ıııaaiş heısıaibcıdilirlkem, birimci, isıuıııf Devlet me-
nıuuıliaınnum, bâzı Deıvlet ımıeırmıııllıaıraınıın alacak
ları tıaamiinıatRıar ilâve -edilir diye malzibaıta gelti-
rilmiş, ibu ırajadbatıa Mıeelis tarafımdan reddedil
miş. Neye reddedilmiş? Milleti vekilleri 1 200 lima 
fazla maaşı nıaısıl ıo!sıa alıırlair. .'Blüıtlçe Koımlilsıylonu 
mıazıb a tasını: kalbini >ede>nsıek.. öyle değil, ımıillleit-
vekilleri Amayıaısaimıizın 83 mıcü maddesinle göne 
1 200 lira faızıla «naaş1 alaımınızliar. Meclisin r»eıt ge-
ııdklçelsininı sdbeibi bu. Anayalsıayıa göre amıcak, 
ilki bara liralık, en yiikbek Deıvleit mıemuıruı ma|a-
şmat ımelbuis aılalblillir, 'bumun titetıüınde bir ımıaaış1, 
taamıinıat, zıatm ailaımıaız, ıdiiye Meclis karar aılınniş. 
Gerekçe sanilh. O amıda,.. Şilindi ıgöriüjyio'ruız Mulh-
tere'm Kelmial ıBaığcıioğılm aınkadıaşıım! buımıdıaı cılktı 
dedi ki, mıaıaş. terimi i'çeriısime Anıayalsıaınıin 812 
ıuci ınıadd esindeki mııaıaış tenimi içıerüisıimıe, en 
yüksek Deivlet ıirteımıiıırunum, aldığı 2 000 lira, 
zait yüzde 35, zaiit 800 lira. dâhildir. 

• 'ıMeicliis İbu görüşü neddlciti. Eğer muihteıneım 
beyeifendii reddeitlmiş ilse o zaımıam Anialyalsıaı dalhi 
balkis >olmıaısa yepyeni IbÜlr 'kanjuını yapmak lâızım. 

(Buna lıukuk ımaınfbığıımi ve vicdıamııımı elveırl-
•yiov: Yemi fbir kamum 'yapımız, Anayasayı değiş-
tiri İlebilirisiniz ibu melsielleıdıe .• Ama Anaıyaisayı de-
ğiştıinmiedlem, 'yemi bir kanun çıkarmadan bu 
yioltı Ühtiyar eıtmeniz ımiümklüm değildir. IBuı hu
kuk .m'antıığınıa; uıyraaız. 
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iSovgilii aıkadaşlarım, bu miütaadefeyiii, Bü(ylük 

Millet Meclislimde buırada kesecek değilim. aır>z 
ediyorum. (Sol miralardan «devam, devanı» ses
leri) Bu Ikarar, §uı ımajzlbatianıım ,kaıbullü ihalldındc 
bu Meielis'te, ,Siaıyını Cumlhuırlbıaışjkanıman Italsıdiikline 
'talbi ideğill Bir 'kamıunlda değil. Anıalyalsıa Mialhk1©-
nıelsıinıe ipltaıl için 'mJünaıoa.at yoluı mıavouıdJO'lınTaız 
Ne yıapacağuz? Yaıni, ıhamıgülnAzimı vicdanllıaıriı el 
veriyor? Bir kazai merciye de bu kararın Ana-
yıaısayia uygumluğuı tate'dik ötıtirifllmıeden ibu pa-
naıyı alLmıak hamlgilnıizin viicdam'larına giri|yfor. 
(öüriüMleııi) 

BAŞKAN — Sıajycun Söıçjkin, çıoık rica ederim. 
Pıaramım alınıp aılmimıaımaısı balbils (komıuısuı d'eğiiıl. 
Rapor mzıeriinıde 'mıüzıalkene eıdliyloruız. Buınıunı dı
şıma 'çıikmıayunıiz. (Grürütüıler) Bicıa 'eidorim 'arlka-
dıaşjlar, ımlüdalhaile etmeıyiniz. Tahrik edici ko-
nulşımalar 'yaıpınıaırnaınıızı istirlhıalm edeinim. (IGü-
rıültüllleır) 

HJYİAIS SEÖKltıN (©evaimlaı) — Hiç ajllâkaısı 
•yidk, rnelseılîeyi am'laltlrnaiya gaiyret ediyoruım. Sa-
ym Cumhurbaşkanının vetio halkikı ,yo'k. Anayıa-
sa Mahkemesinin iptal kararına mevzu olmaz, 
biir kanar., olmiaiz böyle karar. Yaipıılacaık iş şıi: 
Simidi, (bâzı arlkaıdaşil'air diyörlaır ki; Medlııs ka
rar ıveıretedk, bu katran kıalbuıl edöoeik, MıeclSls ka-
ibull 'cdeıeıelk; Riyıaıset Diva)nn ö'deimıemelkıte isra-
eldense ne olaıcaik ? Bü'tlçe (Kainuınfunuın (Blüyülk 
Milllıelt Me'CİliLsi blölüımıürne talhsisaft ilâve edile-
eök. O .tafhlsis'altın İptali Anaıyalsa M''alhke)mesıinıe 
mevzu olaıbi'lir. O talhsıisaitıını, konuılam o talhsisıa-
'tın 'kamıumd nneisnıedi olımıadığı İçim Anıaıyaısıa M âih-
kemesime gidillir, iptal etJtirlilelbilİr. 

Anayasa Mahkemesi derse ki, bu karara gö
re bu tahsisat sarf edilebilir; o zaman hepimiz 
oylarız. Ama, bir kanun yapmadan, Anayasayı 
değiştirmeden bu yola gitmenin hiç birimize ne 
maddi, ne de mânevi bir menfaat sağlamıyaca-
ğım sarahaten bu vesile ile buradan bir kere 
daha arz etmek istiyorum. Bu yol sakimdir, 
bu sakim yola başvurmıyalım. Hepinizin yük
sek vicdanlarınıza inanıyorum. Büyük mese
leleri hislere kapılmadan her zaman bu Meclis 
halletmenin çaresini bulmuştur; bu meselede de 
bulacaktır. Bu sakim yola, çok büyük hizmet
ler ifa eden bu Türkiye Büyük Millet Meclisini 
en ufak dahi olsa vatandaş vicdanında iz bıra
kacak bir hatalı harekete sevk etmiyelim. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim. (Gü

rültüler) 
Sayın arkadaşlarım, üzerinde Sayın Kemal 

Sarıibrahimoğlu. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Usul 

hakkında konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Usul ile alâkası olan bir tarafı 

yok. Müzakereler iki lehte, iki aleyhte; iki leh
te, iki aleyhte devam ediyor. Usul ile ne ilgisi 
var müzakerenin1? 

ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van) — Kemal 
Sarıibrahimoğlu, demin burada yoktu. 

BAŞKAN —• Sırayla. Şimdi gelmiş, sırası
nı işgal etmiş. Buyurunuz Sayın Kemal Sarıib-
rahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım.... 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Rayaset 
susuyor olmalı? Meclise hakaret ediyor. 

BAŞKAN — Riyaset vazifesini sizlerden çok 
daha iyi bilir ve Meclisi düşünür. Buyurunuz, 
oturunuz. Buyurunuz Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım; efkârı umumiyenin 
son derece hassas bulunduğu, hele matbuatın, 
hattâ bâzı matbuat mensuplarının meseleyi ol
duğundan da başka türlü göstermeye son derece 
hevesli bulunduğu bu mevzu üzerinde söz almak 
istemezdim. Ama, hukuk kaidelerinin, Anaya
sa hükümlerinin olduğu gibi vaz'edilmesi, mese
lenin aydınlığa çıkarılması, ondan sonra bir 
istikamet çizilmesi ve bir tavsiyede bulunulması 
iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün bizim Borç
lar Kanunu ve Medeni Kanun hükümlerimiz 
bilhassa bundan asırlarca önce, binlerce sene 
önce eski Roma'da halk mahkemeleri tarafından 
ortaya konmuş sağlam prensiplere istinadeder. 
Medeniye hocamız Ordinaryüs Profesör Sayın 
Schvarsz, Roma hukukunu izah ederken, şimdi 
tatbik ettiğimiz prensiplerin ne büyük itinalarla 
teessüs etmiş bulunduğunu, bunun korunmakta 
devam ettiğini ve büyük Devlet, politika adam
larının hukuk kaide ve prensiplerini korumada 
ne büyük gayretler ve emekler sarf ettiklerini 
uzun uzun izah etmişlerdi. 

Maalesef, bugün komisyonlarımızda, Meclis
lerimizde hukuk kaideleri, zamanın kudretlileri 
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tarafından istenildiği gibi tasarruf edilebilen 
alelade birer sosyal müessese zannedilmektedir. 
Hatalıdır, arkadaşlar. Bütçe ve Plân Komis
yonunda şahidolduğum pek çok hâdiseler var
dır ki, burada izah edeceğim. Bunlar cidden 
içimi yaralamıştır, bir hukukçu sıfatiyle.; 

Muhterem arkadaşlarım, meseleleri vaz'et
mek, hakikatleri olduğu gibi ortaya koymak^ 
fakat, bir politik cemiyet, politik dernek, po
litik Meclis olarak efkârı umumiye ve halkın 
karşısında, şunu şöyle yapalım, bunu böyle ya
palım, müspet rey verelim, menfi rey verelim, 
demek lâzım. Ama, bu kürsüden hukuku iste
diğimiz gibi oynayabileceğimiz bir müessese 
şeklinde göstermemiz ve âtiye kötü misaller 
vermemiz caiz değildir. İslâm Hukukunun, es
ki Türk Hukukunun, Osmanlı Hukukunun ve 
Roma'dan beri gelen kara Avrupası Hukukunun 
muhassalası olan bugünkü kanunlarımız, ni
zamlarımız bu şekilde keyfî oynamalara müsait 
değildir, arkadaşlar. Şunu peşinen ve açıkça 
söyliyeyim ve bilhassa sayın matbuat mensup
larının üzerinde durarak iyice, anlamaları için 
söyliyeyim; geçende kendim de dâhil milletve
kili arkadaşlarımın, senatör arkadaşlarımın ça
lışmalarından memnun değilim. Devamlarından, 
hele komisyonlarından katiyen memnun deği
lim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu; rapor 
üzerinde konuşun. Milletvekillerinin devamı ve 
çalışması hususu raporda mevzuııbahis değil. 

KEMAL SARirBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Sayın Reis; her konuşmanın bir girizgâhı 
olur. 

BAŞKAN — Rica ederim, çok uzun oluyor, 
girizgâh. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Damdan düşer gibi konuşulmaz; müdahale 
etmeyin. 

Bunun tanzimi lâzımdır,arkadaşlar. Bunun 
tanzimi milletvekilliklerinin devamının, millet
vekilliklerinin efkârı umumiyenin baskısına ve 
kontroluna tabi olmasının yollarını bulmak lâ
zımdır. İcabediyonsa, ıskat müessesesini getir
memiz iktiza eder. Medeni memleketlerin baş
vurdukları, medeni memleketlerin kabul ettiği 
bir çoık müesseseleri de kabul etmek lâzımcıdır. 
Bu devreye asla sâri ve şâmil olmamak kaydiy-
le, gelecek devreler için, hayat şartlarım ıslah 
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için bir t ab m tedbirler de alınabilir, iktiza 
ediyorsa almak lâzımdır, demiştim. Ama ne 
oldu, manşet yaptı bir kısım matbuat. Sarı-
ibrahknoğlu maaşını artırmak istiyor, diye. 
Hayır asla, arkadaşlarım. Ben bu ıkanuna da 
kırmız', rey vereceğim. Ama; sebeplerini izah 
edeceğim. Ama, sebepleri arkadaşlarımın izah 
ettikleri gibi, bunun Anayasaya mugayyireti 
değil. Asla; bu, Anayasaya mugayir değil. Ni
çin değil, şimdi izah edeceğim. (O halde, neden 
kırmızı oy vereceksin? sesleri) Ha... Cnu da izah 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda gayet 
ciddî tanınmış Anyasa profesörlerinin ve bâzı 
hukukçu arkadaşlarımın makalelerini okudum. 
Efendim, Dan-ştaya gitme hakkı ve imkânı 
mevcutken neden Meclise müracaat eder, va
tandaş; diyor, muhterem bir profesör; ismi lâ
zım değil... 

Muhterem arkadaşlarım, Meclis tasarrufları 
Danıştaym kontrolüne tâbi değildir de onun 
için. Hattâ, S ayin Niyazi Afırnaslı'nın vaktiy
le Danıştaya vâki müracaatı, esas numarası 
47/3G, .karar numarası 47/46 ve tarihi 16.5.1947 
bir müracaat: bu söylediğim karar ile, Danış
taym kararı ile bakınız ne diyerek reddedilmiş. 
«Aleyhinde Danıştaya dâva açılacak idari fiil 
ve kararların, Danıştaym müstakar içtihadı 
veçhile, mahiyetleri itibariyle idari olmakla be
raber sâdır oldukları makamların da idare ca-
miaTna dâhil icra makamlarından bulunması 
muktezi olup» diyor- ve neticede dâvayı reddedi
yor arkadaş/arım. Yine, beynelmilel idare hu
kuku hocalarından Roger Bonardin'in Ziya 
Yörük tarafından tercüme cd'len kitabının 
159 ncu sayfasında «teşriî veya kazai uzuvlar 
tarafından yapılan tasarruflar mahiyetleri iti
bariyle idari tasarruf olsalar dahi dâvaya yer 
veremezler» demektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, büyük idare hu
kuku profesörlerimizden Sayın Hocamız Ragıp 
Sarıca, idari Kaza adlı kitabının 20 nci sayfa
sının (A) bendinde «Büyük Millet Mecl'si bir 
idari makam değildir. Binaenaleyh, onun ka
rarları velevki, idari bir işe taallûk etse, idari 
bir karar sayılamaz. Bu kararlara karşı iptal 
dâvası açılamaz. Meselâ, «Büyük Millet Mecli
sinin nafia işleri imtiyazları hususundaki ka
rarları maddi bakımdan idari olduğu halde, 
iptal dâvasına mevzu teşkil edemez. Hulâsa, 
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Büyük Millet Meclisinin hiçbir tasarrufuna, 
karat m a karşı iptal dâvas: açmaya imkân yok
tur.» demektedir. 

Şu halde, matbuatımızda ve efkârı umumi-
yemizde yayılmak istenen «tdari dâva konusu 
o'abilirken n3den Meclise gelmiştir» sloganı kül
liyen yersizdir. 

Muhterem arkadaş1 arım, gelelim meselenin 
Anayasa •muvachesindeki durumuna : 

Bir sayılı kanun, 5 sayılı -kanun, 10 sayılı 
kanun... Benim âdetim, bir meselenin özüne ine
rim. özünde haklılık var mıdır, yok mudur, 
Ana.vaıa nasıl tanzim etmiştir? 

Muhterem arkadaşlarım, günlerden beri tet
kik ettim, Kurucu Meclisin bilcümle zabıtlarını 
okudum. Hattâ, bir kısım konuşmaları hatırım
da... Ve Anayasanın inanır mısınız, 82 nci mad
decini üç gün arka arkaya ikişer, üçer kere oku
dum. Taaccübcıttim, nasıl böyle bir Anayasa mad-
d23İ olur diye? Samimiyotle söylüyorum; yanılı
yor muyum diye okudum, bıraktım; iki gün son
ra tekrar okudum. Bakınız arkadaşlar nasıl bir 
madde ve ne gibi mânalara çekilebilir bir mad
de... Burada Kurucu Meclbte bulunmuş fikirle
rine, hukukî düşüncelerine pon derece hürmet-
kâ? o'lu'l'nm arkadaşlarım baksınlar, tedvin et
tikleri Anayasa maddesinin ne şekilde tefsir 
M'^ıb^ce^ğini gürsün1 er. Bakın madde 82; 
"ölen^k ve yolluklar» başlıklı «T.B.M.M. üye-
'^r'nin ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir, 
ölcne"in avlık tutarı birinci derecedeki Devlet 
ımmurun'in aylığını, yolhık da ödeneğin yarısını 
".TMu-y,... ödenek ve yollukların en çok üç aylığı 
öııoden ödenebilire 

T.B.M.M. üyelerinin aylık ve ödeneklerine 
bakınız, arkadaşlar. «Aylık ve ödeneklerine her 
ne suretle o'ursa olsun yapılacak zam ve ilâve
ler, ancak bu zam ve ilâveleri takibeden millet-
vekVlcri genel seçiminden sonra uygulanır.» 

Bıkınız şimdi arkadaşlar, zabıtları tetkik et
tim. Şimdi, madden:n birinci müzakeresi 81 nci 
madde o1 arak orada müzakere edilmiş. Temsilci
ler MecMsi Tutanak dergisi 3 ncü cilt, 19.4.1961 
tarihli oturum, sayfa 449 «ödenek ve yolluklar: 
Madde 81. — «Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin ödenekleri kanımla düzenlenir, ödeneğin 
aylık tutarı birinci derecedeki Devlet memuru
nun aylığını, yolluk da ödeneği aşamaz.» Birin-
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ci müzakerede kabuıl edilen bu, sayfa 456 da açık 
oylamada 95 kabul, 73 retle kabul edilmiştir. 

Şimdi, geleılim ikinci müzakeresine. Bu ikin
ci müzakeresinde 82 nci madde olmuş. Temsilci
ler Meclisi Tutanak dergisi, cilt 4, 3.5.1961 ta
rihli oturum, sayfa 543. Madde 82 nin müzake
resi yapılmış, bir kısım arkadaşlar demişler ki, 
bu arada rahmetli Cemil Sait Barlas, demiş ki; 
«Yapmayın, bu kanunla düzenlenir diyelim, git
sin. Halk çocukları sonra bu Meclise gelemez, 
burası zenginlerin yeri haline gelir, esasen bun
da da sakıncalar vardır. İleride iktisadi kon
jonktür nasıl olur, belli olmaz. İleride gelecek 
Meclisler de nihayet vatan evlâdıdır; efkârı 
umumiye vardır, basın vardır. Bunun üzerinde 
fazla durmıyalım» demiş. 

Birinci müzakerede Turan Güneş bu yollu 
müdahalelerde bulunmuş, fakat, «Basın şöyle di
yor, efkârı umumiye böyle diyor» diyen arka
daşların daha çok baskın çıktığı görülmüş ve 
2 nci müzakerede Sözcü olan Sayın Profesör 
Muammer Akaoy susmayı ve seyirci kalmayı ter
cih etmiş, konuşmamış. Hattâ hafızam beni ya
nıltmıyorsa, burada konuşan, Anayasaya aykırı 
olduğundan veya kanuna aykırı olduğundan bah
seden Kurucu Meclis üyesi arkadaşlarımın mü
dahalelerine de rasiamadım. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı muhterem arka
daşlar tarafından bâzı takrirler verilmiş, «kabul 
edenler... Etmiyenler» denmiş. Kabul edilmiş. 
Muammer Aksoy, «verin bu takrirleri komisyona, 
redaksiyonunu yapayım, ben takdim edeyim size» 
demiş. Redaksiyonunu yapmış, aradan biraz za
man geçmiş, başka maddeler görüşülmüş, aynı 
oturumda 565 nci sayfada, «yeniden tanzim 
edilen 82 nci maddenin yeni şeklini okutuyorum. 
def; Riyaset Makamı. 

Yüksek Başkanlığa 
Dikkat nazara alman önergelerin ışığı altın

da 82 nci maddenin Komisyonca yeniden kale
me alınan metni aşağıdadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öde
nekleri ve yollukları kanunla düzenlenir, ödene
ğin ayılık tutan 1 nci derecedeki Devlet memur
larının aylığını; yolluk da ödeneğin yarısını aşa
maz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ay
lık ve ödeneklerine her ne suretle olursa olsun 
yapılacak zam ve ilâveler, ancak bu zam ve ilâ-
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veleri takibadan milletvekilleri genel seçimlerin
den sonra uygulanır. 

Anayasa Komisyonu adına Sözcü Muammer 
Aksoy. 

BAŞKAN -r- Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. :> 

Büvlece bu hikâye de burada bitmiştir. Yani 
en ufak bir müdahale, bu ikinci fıkranın ilâvesi 
ve bu maddenin bu sakilde tarzı tanzimi üzerin* 
de söz a^n, konuşan mevcudoîmamış ve kanun 
bu sakilde £açmiştir. Bu, ikinci müzakerede olu
yor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şöyle mesele
nin esasına taallûk etmese bile, enteresan buldu
ğum için arz ediyorum. Şimdi; okudum, dinle
diniz, kabul edi'en metni. Halbuki burada üç 
matin var. Kabul edilen iki fıkra, orada üç fık-
r.*\ var. «ödenak ve yollukların en çok üç aylığı 
önceden ödenebilir.» Bu nevzuhur bir fıkra. Ya
ni yok. Ama Anayasa referanduma arz edildiği 
için artık bu da kanunlaşmış, Anayasanın 
mn'ni haline g^miş'ir, dc-mek 1 âzı niceliyor. 

Muhtaram arkadaşlar; şimdi maddeyi yani şu . 
kabul edilen, aslında iki fıkradan ibaret olan, 
m id devi tahlil edalim. Şimdi böyle uluorta ko* 
huşnrık o'mız. Sonra kanunların tefsiri, sadece 
oıbabı mucibe lâyihalarının veyahut konuşmala
rın ışığı altında da mütalâa edilmez. Evet onlar 
birer kavmktır, tefsir de lâzımdır, ama tek va
sıta değildir. 

Bilhassa açık hükümler mevcutsa, artık 
şuradan buradan delâletle birtakım tefsir prob
lemlerini ortaya getirmekle mesele halledilmez. 
Meaellenin umumi bir kaidesi vardır. «Sara
hat karcısında delâlete itibar edilmez» O hal
de, biz de maddenin sarahatini ele alalım. «Tür-
k'yn Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve 
yollukları kanunla düzenlenir, ödeneğin aylık 
tutarı birinci derecedeki Devlet memurlarının 
aylığını, yolluğu da ödeneğin yarısını aşa
maz» Şimdi bir ödenek, bir de tazminat var. 
Yani, birinci fıkra gayet isabetli şekilde mil
letvekillerinin zannedildiği ve şu kanunda, şu 
Anayasada da tanzim edildiği üzere, memur 
maaşlariyle, yani maaşla, aylık ücretle ilgisi ol
madığım tesbit etmiştir. Ama maalesef konuş
maların cereyanı, ikinci fıkranın tarzı tanzimi, 
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yine getirmiş, maaş şeklinde ortaya koymuş. 
Halbuki, milletvekilleri tazminat alır. Biraz 
evvel kıymetli arkadaşımın ifade ettiği ve 1924 
Anayasasının 18 nci maddesinde yazılı olduğu 
üzere, tahsisat alır ve ödenek de bir tazmi
nattır, tahsisattır. Yani işini, gücünü, mesle
kini bırakıp, millet hizmetine gelen insanın, 
o hizmetinin, o işlerini bırakmasının tazminatı, 
tahsisatıdır. Zaten mesele bu mihverinden çı
karılmış olduğu için, münakaşalar bu noktaya 
gelmiş bulunmaktadır. Bir kere, bir ödenek 
alınacaktır. Çünkü, Anayasada açık açık 
müessese olarak koymuştur. Yolluk da 
alınacaktır. Bilmiyorum, burada tereddüdü 
olan arkadaşlar var mı? İkinci fıkrada «aylık 
ve ödenekler» denmektedir, arkadaşlar. De
mek ki, bir de aylık alınacaktır. (Yaa... sesle
ri) Evet, evet ya... Kurucu Meclisi teşkil eden 
arkadaşlarımız, o zaman, eğer biraz daha dik
katli olsa idiniz bu olmazdı. 

Şimdi arkadaşlar bakınız; bunu son derece 
tarafsız bir ruh haleti içinde defalarca tet
kik ettim. Vardığım netice şu; şimdi muhte
rem arkadaşlarım aylığın hiçbir tavan tesbiti 
yok. Tavan tesbit edilmemiş. Aylığı, şu Mec
lis, oturup 50 bin liraya çıkarabilir, Anayasa
ya aykırı değildir. Tarafsız şekilde getirip, 
Anayasa hocaları ile münakaşaya hazırız. 

Ödenek; arkadaşlar, ödeneğin tavanı tes
bit edilmiştir. Birinci derecedeki memurun ay
lığının üzerine çıkamaz. Ödenek de 2 700 lira
ya çıkarılabilir. Yolluk; yolluk da ödeneğin 
yarısı olur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, işte Ana
yasanın objektif şekilde tefsirinden bu mâna 
çıkmaktadır. Şu tefsir tarzını haklı göstermi-
yen en ufak bir ibare de Kurucu Meclis zabıt
larında mevcut değildir. Hattâ müzakeresi ya
pılmamıştır, olduğu gibi kabul edilmiştir. İş
te zabıtlar... Ha.. Şimdi onun için meseleyi 
Anayasaya aykırıdır, şudur, budur falan diye 
gürültüye getirmeye hiç lüzum yok. Bal gibi 
Anayasaya uygun. Hattâ o derece uygundur 
ki, isterse şu Meclis bunu 50 bin liraya çıkara
bilir. Eğer bunda bir sakınca varsa, millet 
hayatı bakımından bunda bir zarar varsa, her 
halde hiçbirimiz bunda kabaihatli değildir. Böy
le yapılmış. Anayasa bu şekilde tanzim edil
miş. Buna hata da denilemez. Çünkü, son de-
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rece muteber, muhterem ve her bakımdan şa
yanı itimat bir profesör arkadaşımız ve son 
derece fikirlerine itibar ettiğimiz, burada mev-
cudolan birçok arkadaşlarımız Anayasa Komis
yonunda bulunmuş ve bu metinleri tedvin et
mişlerdir. Ama, muhterem arkadaşlarım Ana
yasa Komisyonunda o zaman bulunmuş olan 
arkadaşlarım, Kurucu Mecliste bulunmuş olan 
arkadaşlarım, hakikaten samimiyetle şimdi 
konuştukları gibi, düşünmüş olabilirler o za
man. İçlerinden böyle geçmiş olabilir. Hattâ 
bu ön fikirle bu metne rey vermiş olabilirler, 
farkında olmamış bulunabilirler. Belki, far
kında değiller ki, rey vermişler. Yoksa müda
hale ederlerdi. Metin bu, ortada. 

Şimdi demek ki, kanun yaparken tahayyül 
ve tasavvurumuz içinde olan hususlar dahi tef
sirde muta olamaz. Çünkü, beşer nihayet gelir 
yeçer, kanunlar, hukuk nizamları ebedidir, 
umumi prensiplerdir, nesilden nesil e yaşar ve 
tefsirde de tasavvurlar* ve tahayyüller değil me
tinler ve sahih ahkâmlar nazara alınır. 

Meseleyi bu şekilde vaz'ettikten sonra arka
daşlarım, şimdi gelelim, arkadaşın birisi sor
du, «neden yani Anayasa uygun bulduğun hal
de neden almıyalım diyorsun'?» Şimdi oraya, 
gelelini. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bu mebus 
maaşları, mebusların hakları, mebusların yet
kileri maalesef bilen ve bilmiyen kişiler tara
fından o kadar çok konuşulmuş, istismar edil
miş ve edilmektedir ki, billhassa politikacılar 
tarafından, yani bizler, hepimiz tarafından o 
kadar çok, o kadar sorumsuzca üzerinde oy
nanmaktadır ki, emin olun samimiyetle söylü
yorum, yani vaziyetim şöyle biraz düzgün ol
sun, hani parasız milletvekilliği yapacağım. 
Yani bu parayı, 2 800 - 3 000 lirayı da almak 
zor gelmiye başladı, bana. Bakınız ne dedi bi
raz evvel arkadaşımın birisi. «Bu işte daimî de
mokratik hayata girdikten sonra, bilhassa me
bus maaşlarında genişletmeye doğru gildilinee, 
bunun suiistimalini önlemek için bu getirildi.»1 

Muhterem arkadaşlar, benim saym arkadaşım; 
yani hafızam yanıltmıyorsa, Saym Doktor Ha
san Erdoğan arkadaşım, 11 nci Devre 1957 
Meclisinde yine bu mebus maaşları müzakere 
ve münakaşa ediliyordu; artırılsın, artırılma
sın karşısında grupta bir konuşma yapmıştı. 
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Yanı, hafızamda yanlış kalmamışsa, zannede
rim bunu irşadederek konuşmak isterim; şöyle 
bir hesap verdiler bize o zaman; mebuslar 1932 
de 400 lira alırlarmış. Bir mebus bu 400 lira 
ile o zamanki piyasa mucibince 618 koyun ala-
bilirmiş. (Gülüşmeler) Halbuki o zaman, yani 
11 nci Devrede Mecliste artırılması iktiza eden, 
yani artırıldığı takdirde mebusların eline geçe
cek miktarla 18 koyun alınabilir. Kendileri 
Şarklıdır, koyun piyasasını kendileri bizden 
daha iyi bilirler. (Gülüşmeler) Bize bu şekilde 
bir hesap vermişti, arkadaşlar. Demek ki, böy
le artış yok, arkadaşlar. Artan bir şey yok. 
Yalnız politikacılar yani bizler başarıyı kolay 
yolda aradığımız için ve sorumsuzca politika 
ile ve politikacılarla meşgul olmayı âdet edin
diğimiz için efkârı umumiye yanılmaktadır ve 
tarafımızdan yanıltılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; halbuki politika bir 
konuşmamda da söylediğim gibi, âli bir sanat
tır. Politika, teşkilâtlı insan topluluklarının 
meydana geldiği günden bugüne kadar vardır 
ve dünya durdukça da var olacaktır. Dünya
da büyük diye anılan insanların pek çoğu da 
politikacılar arasından çıkmıştır. O halde, 
politikayı ve politilkacıyı küçük düşürücü yol
lara haksız olarak; eğer, haklı isek vuralım, 
hem de en ağır şekilde vuralım; ama, haklı ol-
mıyan bir durumumuz mevcut ise, bunu yapmı-
yalım ve muhterem arkadaşlarım demokratik 
düzen, şayet yürümiyecek olursa, bundan bü
tün müesseseler zarar görecektir. Matbuatı 
hür üniversiteleri, sendikaları ve buna benzer 
bilcümle teeşkkülleri.. Muhterem arkadaşlarım, 

. Tanrıdan' temenni etmem, İnşallaJh bu rejim 
ebediyen bu Devleti payidar kılacaktır. Ama, 
yarın her hangi bir diktatör geldiği takdirde, 
o da politika yapmak zorundadır. Çünkü, Dev
let idare sanatı politika ile birbirinin içine gir
miştir. Politika yapmadan Devlet adamlığı 
mümkün değildir. O halde neyi, kimi, niçin 
vuruyoruz ? 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz sözleri
me başlarken de arz etmiştim, hakikaten mil
letvekillerinin devamlarını, ödeneklerini ve ko
misyonlardaki çalışmalarını, matbuatın komis
yonlara rahatça girebilip efkârı umumiyeye 
kontrolünü temim etmeyi bir nizama bağlıya
lım, derim. Bu nizam, bu bağlayış, önümüz-
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deki devre muteber olmak kâydiyle bir kanun
la yapılmalıdır. Objektif, tarafsız ve realist. 
Ahmet şunu dedi, Mehmet bunu dedi diyerek 
değil, arkadaşlarım. Şayet, bu durum böyle 
devam ederse, meclislere halk çocukları, mes
lekleri, alın terleri ve şahsi gayretleriyle te
mayüz etmiş halk çocukları ve meslek adamla
rı heves etmiyecektir. Çalışmıyanlar, bugün 
çalışanlardan çok daha avantajlı duruma geç
mektedir. Komisyonlarda, meclislerde alın te
ri ve göz nuru dökenler, çalışmıyan arkadaş
ları yanında daha zararlı çıkmaktadırlar. Ça
lışmıyanlar bal gibi politikalarını yapmakta, 
teşkilâtla temas etmekte, kazançlarını, imkân
larını israf etmemekte ve çalışanları da hattâ, 
iktiza eder ve mümkün olursa, kaydırmakta
dırlar. Demokratik idarenin en büyük fazileti, 
iyilerin daima işbaşında kalmasını temin eden 
bir istifa ameliyesini mümkün kılmasıdır. Hal
buki, bugün mekanizma ters işlemektedir. Muh
terem arkadaşlarım; bugünkü sistem devam et
tiği takdirde, meclisler günün birinde mace
racılar, zenginler ve mirasyediler meclisleri 
haline gelebilecektir. Bu tehlike mevcuttur. 
Bu tehlikeyi önlemek için oturup uzun uzun 
konuşup ve en ağır ve en şedit tedbirleri de, 
dediğim gibi, devam etmiyen, çalışmıyan, 
mazereti ispat edilmiyen milletvekilinin millet
vekilliğinden iskatı da dâhil, muhterem arka
daşlarım, kesin ve sağlam esasları vaz'edelim. 
İlerdeki nesiller, sağlam müesseseleri kurmuş 
olduğumuzdan bizimle iftihar edecek, bozuk 
düzen durumunun devamına göz yumduğumuz 
için de bize iyi gözle bakmıyacak, iyi isimle 
anmıyacaktır, arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, demek ki, efkârı 
umumiyede bu mevzuun, sanki milletvekilleri 
hasis menfaatlerinin âletleri oluyor ve haksız 
bir iktisapta bulunuyor intibaı verilmiş bulun
duğu ve bunu vermenin rejime faydalı olmadığı 
için, bunun psikolojik ve politik mahzurlarını na
zara alarak kırmızı oy vereceğim, fakat Anaya
saya da asla aykırı bulunmadığını arz eder hepi
nizi, nezaketle beni dinlediğiniz için, hürmetle 
selâmlarım. Sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kullan-
mıyan arkadaşlarımız lütfen oylarını kullansın
lar. Var mı efendim? (Var, sesleri.) 
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Açık oylamaya oylarını kullanmıyanlar varsa, I 

lütfen kullansınlar ve biraz acele etsinler. 
Muhterem arkadaşlarım, içtüzüğün 103 ncü 

maddesi gereğince mevzuu müzakere üzerinde 2 
lehte, 2 aleyhte ve 2 üzerinde arkadaşlarımız ko
nuşmuşlardır. Yeterlik önergesi gelmiştir. An
cak, henüz Komisyon konuşmamıştır. Yeterlik I 
önergesini oya koymadan evvel Komisyona söz 
vereceğini. Daha sonra sıradan bir millet vekiline, 
son söz milletvekilinindir hükmüne göre söz ve- j 
receğim. Ondan sonra kifayet önergesini oya ko- j 
yacağım. 

Buyurun Sayın Bölükbaşı, bir şey mi istiyor-
. SUTSUZ? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Kifaye
tin aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan, nedir efendim? 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — İsmim geç

miş. Burada, zabıtlarda olmıyan bir fikir, arka
daşlar tarafından yanlış anlaşılabilir. Bunu tav
zih için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte geçmiş efendim. Zatıâlini-
zi takdir yönünden frecmiş. ı 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Lehte 
olabilir. Ben şahsan lehinde kabul etmiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde kabul etmiyorsunuz. 
Buyurunuz Sayın Komisyon Başkanı. I 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞ
KANI VASFİ GERGER (Cumhuriyet Senato
su Urfa Üyesi) — Sayın Başkan, değerli ve muh
terem arkadaşlarım, Türkiye B'iyük Millet Mec- , 
lisi adına vazife görmekle mükellef kıldığınız 
Komisyonunuzun raporu konuşulurken leh ve 
aleyhinde söz alan arkadaşlarımı dikkatle dinle- i 
dim ve icabeden notlarımı aldım. Bunları cevap- I 
landırmadan evvel bir cihete değinmeyi zaruri 
gördüm. Çünkü, konuşmalarım arasında bu kıs
mına temas belki biraz zor olur. Sayın Müftü- ı 
oğlu arkadaşım konuşurken bu dâvanın bir pole
mik mevzuu olduğunu işaret buyurdular. Bu ko
nuşmaların arasında da bu polemik mevzuu hak
kında zihinlerde tereddütler Husule getirecek şe
kilde de beyanlar çıktı. 

Muhterem arkadaşlar, yalnız Türkiye'de değil 
demokratik rejimi kabul eden bütün dünya mem
leketlerinde Parlâmento üyelerinin maaşı mesele
si mevzuubahsolduğu zaman, politikanın insiya-
ki.Betieesi olarak bir alerji baş gösterir ve gös
ter iş tedir . Türkiye de bundan kendisini vares
te kılamaz. Ama, bu işte arz ettiğim demokratik | 
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rejimin tabiî bir icabıdır. Siyasi görüşleri ayri 
ayrı olan teşekküllerden politikanın en yüksek 
mercii olan Parlâmentoya gelecek bu topluluk
lar, bu mevzuu kendi zaviyelerinden işlemek hak
kını haizdirler. 

Bmna gelince: Basın, bir Anayasa müessese
si... Elbette ki, vazifesini yapacak ve vazifesini de 
yine arz ettiğim şekilde siyasi görüşleri ayrı olan 
toplulukların içgüdülerini nazara alarak, umumi 
efkârda bu alerjiyi kendi zaviyelerinden tahlil 
ederek mevzuubaheederler, hakları vardır. Yalnız 
dikkat edilecek mühim bir nokta şudur: Bu Mec
lis milletin mûtaı münhabı olan mukaddes bir 
varlıktır. Bu varlığa en ufak şekilde her hangi 
bir gölge a?la düşürülmemelidir. Bu mukaddes 
varlığın maddi ve mânevi umurları da sizlersiniz. 
Şu halde, gerek şahıslar hedef tutulsun, gerek 
Meclisler hedef tutulsun, bundan, bu mukaddes 
varlık zarar görür ve zedelenir. Ama, bu zede
lenmenin neticesi hepimize sâri olur. Belin ayıbı 
onlara râcidir. Fakat, aziz arkadaşlarım, bunun 
ayıbı hepimizin olur. Şu halde, nedir hâdise? 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin binnetice hepsi
ne s'rayeti gayet tabiî olan, almakta oldukları 
para m'ktarının eksik veya fazla olması mesele
sidir. Bunu nasıl halledeceğiz? Sr.ym Paksüt ar
kadaşıma bu kürsüden yürekten teşekkürlerimi 
arz ederim. Ne Anayasa meselesi ve ne de bunu 
her hangi bir politika meselesi yapmamak' sure
tiyle civanmerdane bir harekette bulunmuştur. 

Şimdi, iki kısımda toplanıyor itirazda bulu
nan arkadaşlar: Birincisi, usule aidolan, şekle 
aidolanlar; ikincisi esasa aidolanlar. Usule aido
lan kısım, zannedersem asıl açık olarak Sayın Seç
kin işaret buyurdular. Dilekçe Karma Komisyo
nunun böyle bir rapor tanzimine hakkı yoktur. 
Bu idari dâva konusu olan bir meseledir. Bu bap
ta bu bakımdan bu rapor hukukî mesnetten 
mahrumdur. Fikirlere hürmet etmek asıldır. 
Çünkü bir kimse karşısındaki fikre hürmet et
mezse, kendi fikri de karşıdan hürmet göremez. 
Halbuki, Yüksek Meclislerin itimadını taşıyan 
komisyonunuz, belki 50 senede kendisine her 
bakımdan tetkik salâhiyeti veren böyle bir ti
pik meseleye raslamamıştır. Değil aykırılık 
usule... Tipik, nedir? Anayasa 62 nci maddesiy
le vatandaşlara iki hak tanımıştır. Der ki, «Yal
nız başına ve toplu olarak Büyük Millet Mec
lisine başvurma hakkını haizdir» iki kısımda 
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bağlamış; hem dilekte bulunabilir, hem şikâyet
te bulunabilir. Başvurmayı müstakil olarak 
ele almamış. Demiş ki, vatandaşa bir dileğin 
varsa başvurabilirsin veya bir şikâyetin varsa 
Büyük Millet Meclisine başvurabilirsin. Sonunu 
da bağlamış, demiş ki, vatandaşın bu müracaat 
hakkını Meclis vermekle de mükelleftir. O hal
de, bir Anayasa müessesesidir. Evvelce bu Ana
yasanın aynı maddesi, eski Anayasada da var
dı, .tçtüzükle idare edilirdi. Ona ait hükümler 
konulmuştu. Bu Meclis 140 sayılı bir Kanun 
yaparak İçtüzüğün tatbikatı hakikaten bâzı ih
tilâflara sebebiyet veriyordu. Bunu bir düzen
liydim, ayarlamak lâzım dedi ve 140 sayılı 
Kanunu yaptı. Şimdi, bu kanun, vatandaşın 
Büyük Millet Meclisine vâki müracaatının na
sıl tetkik edileceğini, nasıl ele alınacağını ve so
nucunun ne olacağını tosbit et'niştir. Ama, o 
kanunla teşkil edilen Dilekçe Karma Komisyo
nuna da sarih olarak bâzı emir vermiştir. 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi demiştir ki;, şu, şu, 
şu işlere bakamazsm. Niye bakamazsm? Eski 
Anayasada kuvvetler ayrılığına dayanan bir 
Anayasa idi. Ama bâzı ahvalde kuvvetlerin te
dahülünü koymuştur.. Onu bırakalım bir ta
rafa. Bizim bu Anayasa, kuvvetler ayrılığına 
tamamen dayanan bir Anayasadır. Nedir bu 
kuvvetler? Bir, yasama, iki yürütme, üç yargı. 
Şimdi, kuvvetler ayrılığı dediğimiz zaman, bu
nun içinde cihetteki bu kuvvetlerin bir hududu 
da vardır. işte, her kuvvet kendi hududu için-
â.2 kalacak ve hiçbirisi diğerinin hududuna te
cavüz cdemiyecektir. Hürriyetin anaunsuru, 
yasama organının yürütlmeye, yargıya elbette 
müdahale ötmek hakkı kanunsuz olamaz, ka
nunla olacak. Mutlaka kaynağını kanundan ala
cak. 140 sayılı Kanunun beşinci maddesi bunu 
düşünerek eliyor ki, yargı yolunda halli icabe-
den veya halli bu yargı mercilerinin kararma 
bağlı rlan meselelerde Dilekçe Karma Komis
yonu karar ittihaz edemez. Çünkü, aziz arka
daşlarım, Dilekçe Karma Komisyonu, Büyük 
Millet Meclisi namına, bu vatandaş hakkını tet
kikle mükellef olduğu için, ben bu müraca
atları tetkik edip gözden geçiremem tek, tek, 
ben size bu vazifeyi verdim demişsiniz. Böyle
ce, onun kararı Meclis namına olacağı için, 
bu neticei hukukiyeyi doğurur. Bu neticei 
hukukiyeyi ifsada sâri unsurlardan da kurtar-
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mak için hükümler koymuş. Ee... Bakabiliriz 
ne olur ? Farzedelim Dilekçe Karma Komisyonu 
itiraz müessesesini kabul etmiş. Karann her 
hafta tab ve tevziî hükmünü koymuş. Niçin? 
Büyük Millet Meclisi üyeleri okuyacak, doğru 
mu yapmış yanlış mı yapmış, diye. Şimdi ana-
prensip bu olduğuna göre, biz, nasıl bu işe 
baktık? Bilhassa Sayın llyas Seçkin arkadaşım 
temas buyurdular. İdari yani yargı merciine 
bağlı olan bir iştir, idari bir tasarruftur falan. 
Komisyonunuz bu 140 sayılı Kanuna göre şöyle 
çalışır: Gelen bir dilekçeyi aid.olduğu makama 
gönderir, bu vatandaş ne istiyor, tetkik edin, 
fikirlerinizi ve görüşlerinizi bize bildiriniz, der. 
G^lir cevap. Biz bunu inceleriz. 5 nci madde
deki hükü^n dâhilinde kendimizi salahiyetli 
görmezsek Riyaset Divanından yapılacak bir 
nuamele yoktur. Talebi reddeder bir karar 
bağlar ve onu bastırır, siz muhterem üyelere 
dağıt ım. İtiraz vuku bulursa, Riyaset Divanı
nın bir kararma, Dilekçe Karma Komisyonu
nun Genel Kurulunu toplantıya çağırırız. 25 ar
kadaştan müteşekkildir. 9 u senatör, 18 i mil
letvekilidir. Tetkik eder. Efer, Riyaset Diva
nının kararını doğru bulursa, tasdik eder, iti
raz eden zata, arkadaşa tebligat yapar, Mec
lislere gelmez. Bitmiş orada kesiyor. Şayet Ri
yaset Divanının kararını uygun bulmaz, «ha
yır reddedemezsiniz, bu bizim salâhiyetimiz dâ
hilinde görüşmemiz lâzımdır» derse, o vakit 
iş Meclislere gelir. Şimdi, biz, bu meselede btt 
dilekçeyi aldık- Senatör olması bakımından, 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına ğ& 
nişlerini ve düşüncelerini bildirmesi içhl g8ft-
derdik. Yani, idari, kazai meselesi şimdi Çîkfc-
cak, onun için arz ediyorum bunları. CumîiTt-
riyet Senatosu Başkanlığı, kendi bünyesindeki 
organlara sırasiyle bu dilekçeyi tevdi etmiş, 
siz ne diyorsunuz, demiş. Cumhuriyet Senato
sunun Hesaplarını Tetkik Encümeni meseleyi 
almış, incelemiş, görüşlerini bir rapora bağla
mış, demiş ben tetkik ettim, muhasebeden bu 
arkadaşın bordrolarını getirdim, inceledim. Ha* 
kikaten ayda 800 lira alması lâzımgelen bu ar
kadaşa bu para verilmemiştir, verilmesi lâzım
dır diyor. Şu şu sebepler yüzünden. Bunları 
birazdan esasa geldiğim zaman arz edecöğijft. 
Sayın Senato Başkanı bununla yetinmemiş ba-
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kın benim Kiyaset Divanım ne düşünüyor de
miş. 

Sayın arkadaşlarım, Meclis harcamalarında 
iki organ vardır. Birisi icra organı, ikincisi de 
murakabe organıdır. P>u itibarla, onların da 
hukuki fonksiyonlarını izah edeceğim. Gönder
miş Riyaset Divanına. Riyaset Divanı toplan
mış, demiş ki, 'biz aramızdan dört arkadaş bir 
'su ıkJomıîsyton.ui teişikil cdefli'm. Bn: arkadaişllair, bu 
işi tetkik etsin. Hesapları İnceleme Encümeninin 
djc, 'kıaınaım elidieıdilr. Buma ıgıöre, Riyaisiet Di'vıaıni'iının 
ıgörfüşünü teisbit cltlsdın. Gd'tımiiış onılaırı da tdsıbit 
etimiış. Ouımlhuıriyet iStenıatıosıu RaışkamihğT buı itki 
oUgatım görülşü lıalklkıınıda Iborıhanıgli bir fikri 
m/ütıallâa veya ıbir ımılktezıa tâyin eltmedeınt blilze 
bir tezkere ile göndermişdir. Ne yapacağız aziz 
arkalda$liainılm.<? işte şilrndü salâhiyet ımcsseıİJelsi. Biz 
bunu inceliyebilir miyiz, inceliyemez miyiz*? 
Sözlerimin baışımid^ ara otımiiştimı. 50 siemıeldıe 140' 
ısıatyıılı Kkmıun ımiurvaic'eibeisinide Dilekçe Karmıaı 
Komisyonuna böyle tipile bir misal gelmez. Bak
tık ki, hakikaten öyle, idareyle •alâkası yok. 
İdareyle alâkası yok, idarî yargıyle bigûna 
aflâkıalsı yo!k. Taımıalmıeın • mıeinclilsfiiz birşely. Mercii 
bıumısı. Eğe»r, itiıraız vuku bulruırlsa bunaısn, itiraz 
vulku 'bullmaızlsa, ziaıteını •mimi uııaımama katıüyet keıs-
'beder. Buı ıĝ ör'üfş'le Koımnisiyıon'uıuuız işi intaele'iıı.V 
Ne ıdelrnilş kartondia? Daığıtılmiıştılr, ımuıhterıeım 
arkadaşlarımıza. Komisyon diyor ki ; işi ince-
liyen murakabe organı. Nereden 'geliyor Hc-
Hapları. Inleeıleime Eulcıüımenlilne'? MınnalkaJbedeın. 

'Buırâlda araımızda, Malliye Vekilliği yapmıiş bir-
çjoık aııfeıdaışlaü' var. Birinci dere<ee<de âlmiıli1 iıtar 
Hılk yaıpımııış 'belki yüzıl'erco a'rtkıaıdaış vair. Mıiınaıka-
be »rlg'anR' şutraıdaın nıe'şet edilytor. Devlet eınivaıli-
mıiıro. salhilbi 'hakliklilsd h\ı Mec'ltilsıtiri. Buınldla, ilhtilâf 
yak. Anayasa ille Yıiıklsıelk Mıelcllils 'bir Ihfüıldüım al
mış, 'ben bu ınıafll artın saıhibıilyiım. Amıa, bumun 
ınıu'haıfaizialsaınr, ıheısıalbımı, dıeneltıiımliıni yaıpaımam, 
Benim uaım,ıımıaı 'buı vazifeyi ıgtönmıdk üzere 'Sayış
tay* teısiis e'tmişıtir. ISıaıyıışitay klilmlim ulamıma va^ 
zliıfe ıgör'ür? T'ürlküye Blülyük Milli et Mıcielİsi ına-
mıııa. Sayıştayın kararları katidir. Yeni Danış
tay Kaın-uınıiınıaı d!a saıri'h büklüm1 konıulmuıştuır kli, 
idari yargıda iptal mevzuu olamaz. Ama, malî 
balkıımklatn Deivletıiıv uimuımd idaresini Muıhase-
bei Umumiye Kanunu tesbit etmiş. Oraya bir 
hüküm koymuştur. Benim namıma vazife gö-
11011.', Salyıştaıy bendim heısıaıp'Haırıım], kitapliaıomı un 
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kendisinin, ne Maliye Bakanlığının bigûna tet
kik hakiki yok'tuır. demüş. Halk'kı değil, kenkli wa-
miima vafzife görüyor. Alımıış oradan yalnız 
Meclis değil, Cumhurbaşkanlığının da ve Sa-
yılştaıyın biızızalt ken/dilsinin .fite; ne Saly ustayım v;e 
ne de Maliye Bakanlığının bigûna tetkik hakkı 
yk>ktuır. 

Ama bunu yine boş bırakmamış. Muhterem 
arkadaşlarım, bunların hepsi teşbih tanesi gibi 
birbirine bağlıdır, içtüzükle bunu hüküm altına 
almış. Bir ayrımı okumakta fayda mülâhaza ede
rim. içtüzüğün şöyle bir maddesi var. Galiba 
63 ncü madde. Der ki, - halen mer'i - «Hesap
ları Tetkik Encümeni namına Meclis harcama
larını denetlemeye memur (dilen murakıbın vi
zesi olmadan muhasebe bigûna tevdiatta buluna
maz», kesin; aynen böyledir, aynen. Şu halde ne 
oluyor? Devlet harcamasında da hüküm aynı
dır aziz arkadaşlarım. Şimdi, Bakanlık yapmış 
birçok arkadaşlarım burada. 1 nci derecede âmi
ri ita olarak bir tediye emrini imzalasa bile Sa-
yıştayca vize edilmeden, merkez muhasebesi bu
nu öder mi, ödemez mi? ödiyemez, ödemesine im
kân yoktur. Vakta ki, Sayıştaya gider, Sayıştay 
tetkik eder, meyzuata uygundur diye mıührünü 
bastı mı lâzımuttediye haline gelir. Şimdi, bu 
Meclis içi harcamaları da murakabe bakımımdan 
Meclislerin içtüzüğü ile Hesapları Tetkik Encü
meni diye bir Sayıştay kurmuştur. Sayıştay kur
muş, katî kararları bulunur. İdare eder mi, et
mez mi? Onlar ayrı gelecek. Biz ne yapmışız? 
Gördük bunu. Bakıyoruz, icra öyle diyor; idare 
amirliği icra organı tahakkuk organı... Vize de 
yapılmış, Hesapları Tetkik Encümeninde. Ama, 
Senato Başkanlığı mukteza dermeyan etmemiş. 
Biz, kararımızda demişiz ki, icra ve murakabe 
organlarının kabul ettiği bu hakkın .yerine ge
tirilmesi elbette ki, bir hukukî kaidedir. Binaen
aleyh, bu suretle muamele yapılmasına da itti
fakla karar verilir dedik. Ne yapacağız? Bizim 
bitti. Ama bir arkadaş çıktı. Dedi ki, ben bunun 
derinliğine incelenmediği giıbi bir kanı içinde
yim, bir daha bunu gözden geçirin... Pekâlâ de
dik. Raporumuzun uzun olmasının sebebi, aziz 
arkadaşlarım, burada, yani itiraz eden arkada
şın «iyi tetkik eltmemişsiniz» gibi bir kanısının 
mevizuubabsolmıyacağını belirtmek bakımından 
raporu uzun yazdık. O halde, ne yaptık biz? 
Mazbatayı teyit ve tesbit ettik. Binaenaleyh, 
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şekli itibariyle tamamen 140 sayılı Kanunun şü
mulü içine girer. Vatandaşa bu müracaatı dola-
yusiyle müspet veya menfi bir cevap vermekle 
mükellef olan Komisyonunuz, kemaliyle vazife
sini yapmıştır. Yüksek Meclisi temin etmek iste
rim. 

Şimdi esasa geleceğim. Esas nedir? Esas 1 sa
yılı Kanuna aykırıdır. Sayın Paksüt orada ısrar 
ettiler. Fakat, Seçkin arkadaşım aşağı - yukarı 
bira>z da Anayasaya bağlar gibi oldu ama yine 
1 sayılı Kanuna bağladı. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım. Anayasanın 
82 nci maddesi Büyük Millet Meclisi, üyelerinin 
ayda alacağı paranın tamamını tesbiıt etmiştir. 
3 ncü fıkra ile de, o tavana bağlı olarak muvazi 
gidecek kısmı da nazara alarak teyidetmistir. Ne 
demiştir üçüncü fıkrayla? Büyük Millöt Meclisi 
üyelerinin aylık ve ödeneklerinde bir artış olur
sa, kendi zamanında bunu almasın, milletvekili 
seçiminden sonra gelen arkadaşları alsınlar. Ya
ni neyi alabiliyorlar? Aylık ve ödeneği alabili
yorlar. Ver, bu hakkı kabul etmiş, Anayasa. E, 
Anayasanın ruhuna esprisine uymaz, sehivdir. 
Şimdi vâzıı kanuna sehiv izafe mümkün müdür? 
Değildir. Bunun akademik münakaşasına girmek 
lüzumsuz. Yalnız, ben şöyle düşünüyorum. Ana
yasa fikriyle ve lâfziyle mukaddestir. Bunun 
haricinde düşünülemez. Metinle mukayyettir. 
Aylık ve ödenek... Demek ki aylık ve öidenek mev
cuttur. 1 sayılı Kanun ne demiş, aziz arkadaş
larım? Şimdi, 1 sayılı Kanuna aykırıdır diyen 
arkadaşlarıma, ben 1 sayılı Kanuna dayanarak 
diyorum ki, haklıyım,- ispat edeceğim. Çünkü, 
dayanağımız o. 

Evet, 1 sayılı Kanun, bir dakikanızı rica ede
ceğim. Aylık ve ödenekleri; kadrosu birinci de
rece olan Devlet memurunun aylığına eşit olarak 
hesaplanır. Senatoda konuşurken de bu misali 
arz etmiştim, bir arkadaşa karşı. Anayasanın 
82 nci maddesini ele alarak tenlkidlerde bulun
dular. Ama, hiç 3 ncü fıkraya temas etmediler. 
Meşhur bir söz vardır; «içki haramdır.» Ama 
bâzıları der ki, Kuran'da bir hüküm vardır; 
«Lâtakrabüssalât. Namaza yaklaşmayın.» îyi 
ama onun altında bir hüküm dana vardır, onu 
okumaz. «Ve entüm sükâra.» dedim de... Aynen 
bu da öyle... 

BAŞKAN — Sayın Gerger, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Açık oylama muamelesi sona er
miştir, kupayı kaldırınız. 
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KARMA DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞ

KANI VASFI GERGER (Devamla) — Şimdi 
1 sayılı Kanuna aykırı diyorlar. Bakınız arka
daşlar, aykırı değildir. 82 nci maddenin 3 ncü 
fıkrası ile bunu karşılaştıracağız. Ne diyor? 
Devlet memurunun aylığına eşidolara'k hesapla
nır. Bir ameliyei hesalbiyeye neden lüzum gör
müş, neden bu ameliyei hesabiye? Hesap ame
liyesi dörttür toplama, çıkarına bölme, çarpına; 
biz cem, darp, tarh ve taksim derdik. (Gülüş
meler) Nedir, bu hesap ameliyesi? Arkadaş
larımızın 1 sayılı Kanuna -dayanarak mücerret 
kadrodaki birinci derecedeki -memurun aylık 
•miktarı ise bir hesap ameliyesine lüzum yoik. 
Tiiç yok. 2 700 neyi hcsabedcccksin? Bakınız, 
yaptığınız, daha ikiyüz, daha ikiyüz, daha iki-
yüz. Ne dediniz: 2 700 + 100 + 100 + 100 mü
savi şu... Hesap ameliyesi tamam, 1 sayılı Kanun 
uygulanıyor. Rapor öyle. Bunu arz edeceğim. 
Yüksek Meclisin tasdikine iktiran eden rapor 
aynen böyle; aynen bu hesap ameliyesini yap
mış, kanun da onu emrediyor. Ama eşidolarak, 
deniyor... Eşidolacak. Burada Sayın Paksüt 
işaret ettiler, yanlış anlamda bâzı raikamlar 
döktüler. Aziz arkadaşlarım, onları biz biliyo
ruz. Genelkurmay Başkanı alır, Meclis Başkanı 
da alır, kanun maddesi sarihtir. Bunların adı 
'temsil ödeneğidir. (Gülüşmeler) Rica ederim, 
bununla ilgisi yok, eğer ilgisi olsaydı, onlardan 
en eok kim alıyorsa onu buraya korduk, hiç 
tereddütsüz. Bir kanuni mâni yoktur. Ama 
yeri yok, buraya girmez. Şimdi, o halde, bu 
hesap ameliyesini tetkik ettiğimiz zaman 
2 700 + 800 + 100 + 100 müsavi... Hesap ameli
yesi budur. Buyurdular ki, bu yapılırken neden 
nazara alınmamış? Bunu kim yapmış? Hesapları 
Tetkik Komisyonu yapmış. Onlar gelsin, cevap 
versin. Beni hiç ilgilendirmez. Bizim Komisyona 
gelen bu işte, biz bu hesap ameliyesinin yanlış 
yapıldığını gördük, hesabı doğrulttuk. Ne zam
mı, ne kanunu? - Seçkin arkadaşım, zamda ısrar 
etliler, biraz da arkadaşlara tarizde bulundular. 
Haksız. Beğenmediğim tarafı ve açık söylıye-
yim Seçkin arkadaşıma yakıştıram'adım. (Bra
vo sesleri) Hem nasıl yakıştıramadım, larkadaş-
lar; 1959 maaş meselesini ele aldı, bunu izaha 
mecburum. Aziz arkadaşlarım, o kanun, tlyas 
Seçkin arkadaşımın 'da dâhil olduğu halde maaş
ları artırmaya matuf talep değil, Übeyde Elli'-
nin meşhur maaşları tenzile müteveccih bir tek-
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lifi idi, gitti 'komisyonlara bu şekilde yapfr., 
kırmızı oy verdi, ama parayı aldı. (Soldan 
bravo sesleri.) Rica ederim mebus maaşlarının 
azaltılmasını teklif eden kanunun müdaficisi 
artırmada kırmız: oy verir, gider alır parayı. 
Buna gitmiyelim muhterem arkadaşlar. Bu he
sap1 ar, hutkuk açısından münakaşaya ve mü
talâaya mütehammil değildir. Hesap ameliyesi
ni götürmez. O halde biz Anayasanın 82 nci 
maddesine ve 82 nci maddeye göre tedvin Du
yurulan 1 sayılı Kanunun açık ve mutlak hük
müne dayanmışız. Hiç tereddüde mahal yok
tur, katiyen, tereddüde mahal yoktur. 

Binaenaleyh, çekle ait ve fakat esası asla 
ihlâl etmiyen vakaların hukukî bir değer taşı-
mıyacağını dikkatten kaçırmamasını Yüce Mec
listen rica ediyorum. 

Bu idari ise biraz daha temas etmek isterim. 
Zannadersem kâfi derecede açıkhyamadım. Şim
di, iptal dâvası için kararın idari bir karar ol
ması lâzımdır, idarenin idari fail ve kararları
na teveccüh eder. Yani, idarenin idare hukuku 
sahasına giren faaliyetleri neticesinden doğma-
l ı şarttır. Çünkü, ne diyor? İdari fiil ve ka
rarlar denildiğine göre, teşriî organların karar
la riyle adli mahkeme ve adli yargı organlarının 
kararları bu prensibin tamamen dşmdadır. 
Asıl dikkat nazarınıza arz edeceğim nokta bu, 
Burada çok idareci arkadaşlarım var; haLtâ bu 
mevzuda doktora yapmış çok arkadaşlarım var. 
Bu kararların maddi bakımdan idari olması esas 
değil; rica ederim, maddi bakımdan idari olması 
esas. değil; şekil bakımından idari olması esastır. 
O halde, bu dâvalarda kararın esas cihetten, hu
kuk kaidelerine aykırılığı, yetki noktasından 
hukuka aykırılığı, şekil bakımından hukuka ay
kırılığı, maksat bakımından hukuka aykırılığı 
gibi, unsurların göz önünde tutulması idari yar
gı kanunlarının esasını tenkil eder. Buna itiraz 
edecek bir arkadaş tahmin etmem. Binnetice, 
Danıştayda ancak fertle Devlet ve âmme hizme
ti gören Devlet müesseseleri arasında, âmme hiz
metlerinden mütevellit ihtilâflar hakkında dâva 
açılabilir. Buyurdular, Cemal ettin Bulak ar
kadaşımız bir . vatandaştır. Evet vatandaş. 
Maddi bakımdan idari gibi görünür. Ama, ida
ri değil, şekil bakımından idari değil. Maaştan 
mütevellit ihtilâflarda hasımsız dâva açıhr mı 
a»2 arkadaşlarım? Soruyorum; Devletsiniz. Bir 
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şey daha var. tsbatı verasette, hilafı sabit olun
ca, resmen dâva açılabilir. Danıştayda dâva 
açmak için bir hasım göstermek zorundayız. 
Kimdir bu? Meclis mi? Olmaz; maaaştan mü
tevellit ihtilâflarda dâva açabilmek için o ihtilâfı 
yapan müessesenin memurunu tâyin eden âmiri 
ita olması şarttır. Büyük Meclis üyelerini Mec
lis Başkanları mı tâyin eder arkadaşlarım?.. 
Yok böyle bir şey. Maaştan mütevellit ihtilâf
larda dâva, memuru tâyin eden müessesenin 
âmiri itasına ait bir. 

BAŞKAN — Sayın. Gerger, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Millî istihbarat Teşki
lâtı kanun tasarısı üzerinde yapılan açık oyla
maya (269) arkadaımız katılmıştır. 4 çekin-
scr, 2 ret oya mukabil 263 kabul oyla kanun 
tasarısı Meclisimizce kabul edilmiştir. Memle
ket için faydalı olsun. 

Özür dilerim Sayın Gerger, bir dakikanızı 
daha rica edeceğim, arkadaşlarım, saat 19.00 a 
gelmiştir. Yüce Meclisin bir kararı gereğince 
-a i t 19.00 da birleşimin sona ermesi gerekmek
tedir. Ancak bu konuda verilmiş bulunan iki 
önerge, birleşimin devamını istihdaf etmektedir. 
önor^cleri okutuyorum. Karar Yüce Heyetini
zindir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Karma Dilekçe Komisyo

nuna ait teklifin oylanması bitinceye kadar 
Meclis müzakerelerinin devamını arz ve rica 
ederim. 

Van 
Şükrü Kösereisoğlu 

Başkanlığa 
Saat 19 dan sonra müzakerelere devam olu

narak, Dilekçe Karma Komisyonu raporunun 
ikmalini arz ve teklif ederiz. 

Çanakkale Samsun 
Refet Sezgin Mehmet Başaran 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahi
yettedir. Önergeleri oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.... önergeler kabul edil
miştir. Bu raporun oylaması bitinceye kadar 
Meclis müzakereleri devam edecektir. 

Buyurun Sayın Gerger, özür dilerim. 
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KARMA DÎLEKÇE KOMİSYONU BAŞKA

NI VASFİ GERGER (Devamla) — Şu halde 
muhterem arkadaşlarım, böyle bir dâva açılma
ya imkânı maddi yok. Bir misal arz edeceğim, 
tenevvür etmek için. Aynen maaştan mütevel
lit böyle bir ihtilâf Danıştaya gitmiştir. Danış-
tayın kararını okuyorum. «Meclis muamelâtı
na intibak eden her hangi bir karar hâdiseî bir 
kanun mahiyetini haiz olur ki, bu kabîl karar
lar idari dâvaya mevzu teşkil edemez.» Ne ya
palım, şimdi? O halde, bakınız arkadaşlar, müs
pet ve menfî uçları birbirine bağlarsak netice 
sıfır olur. Müspet ve menfî uçları ayrı ayrı 
kendi yerlerinde tesbit eder, akıl, mantık ve 
hukuk anahtarı ile onun akımlarım ayarlarsak 
ışığa kavuşuruz. Bunun başka yolu yok. Bu 
halde, mücerret bir fikri hâkim kılabilmek için 
kanunun bir esprisi şövledir, bir esprisi bövle-
dir demek hâdiseyi aydınlatmaz ve uçları birbi
rine bağlıyarak neticeyi sıfıra müncer kılar. 

Son sözüm su aziz arkadaşlarım; kararımı
zın aleyhinde fikirlerini aeıklıyan değerli arka
daşlarıma dilimin döndüğü kadar raporumuzun 
anahatlarını arz ve izah ettim. Hâdise. Yüksek 
Huturlarınıza bu şekilde bütün çıplaklığiyle 
intikal etmiştir. Bu iki fikirden hangisi yük
sek topluluğa hukukî ilham kaynağı oluyorsa 
reylerinizi ona göre kullanmakla komisyonunuz 
ancak memnuniyet duyar. 

Hürmetlerimle saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Ereğli Demir - Çelik fabrikaları 
Türk Anonim şirketindeki yolsuzluk iddialarını 
incelemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince kurulması kabul edilen Meclis Araştır
ma Komisyonu üye seçiminin neticesini okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Ano

nim Şirketindeki yolsuzluk iddialarını incele
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonu üyesi seçimine (212) üye katılmış ve 
neticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizaların
da gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

İstanbul Urfa 
Mâlik Yolaç Sabri Kılıç 
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Üye 

Konya 
Ömer Kart 

Nihat Berkkan 114 
Sait Mutlu 67 
Fuat Ümit 31 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluk sağlanama
dığı için seçim gelecek birleşimde tekrar edile
cektir. 

Söz alma sırasına göre komisyondan sonra 
«son söz milletvekilinindir hükmüne» göre Sa
yın Abdülhak Kemal Yörük'e söz vereceğim. 
Buyurun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Efen
dim, bizim ne oldu? Reis Bey, lehinde olacaktı. 

BAŞKAN — Zatıâliniz çok geridesiniz Sayın 
Bölükbaşı. Efendim şimdi lehinde, aleyhinde ve 
üzerinde ikişer mebusa söz verdim. Yani, İçtü
züğün kontenjanını doldurduk. Komisyon ko
nuştu. Komisyondan sonra «son söz milletve
kilinindir», hükmüne göre sıradaki mebusa ve
riyorum sözü. Çünkü, İçtüzüğü aynen tatbik 
ediyorum. Eğer yeterlik önergesi Yüksek He
yetiniz tarafından reddedilirse, yine aynı meka
nizmayı işleteceğim, lehinde, aleyhinde ve üze
rinde olmak üzere. Tatbikatımız bu minval üze
re gidiyor. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Aleyh
te istiyene niçin vermiyorsunuz ? 

BAŞKAN — Aleyhte, sizden evvel söz isti-
yen daha yirmi kişi var Sayın Bölükbaşı; sıra 
ile.. Buyurun Sayın Yörük. 

ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (Ankara) 
— Sayın Başkan, çok aziz arkadaşlarım; bugün 
çok nazik bir mesele üzerinde açılmış bulunan 
müzakereye devam ediyoruz. Ben şahsan sem
pati kaybedecek olduğumu bildiğim halde, bu 
mevzu üzerinde söz almayı bir vazife addettim. 
Bunun için huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 
(Soldan anlaşılamıyan müdahaleler) 

Anlıyamadım efendim? 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyiniz, 
lütfen. 

ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (Devamla) 
—Efendim, bendeniz görüyorum ki, hava kâfi 

derecede elektriklidir ve yorgunluk da bir hayli 
artmıştır. Onun için maruzatımı mümkün mer
tebe tenkİB edeceğim ve kısa konuşmaya çalışa-
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cağını. Bilhassa metin üzerinde konuşmayı ter
cih edeceğim. 

Anayasanın 82 nci maddesi, Büyük Millet 
Meclisi Üyelerinin maaşlarının haddi âzamisi
nin ne olacağını birinci fıkrasında açık olarak 
tesbit etmiştir. Bu birinci fıkrada, hâtırayı ta
zelemek kabilinden arz edeyim, aynen şöyle de
nilmektedir. «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödenek ve yollukları kanunla düzen
lenir. Ödenek aylık tutarı 1 nci derecedeki Dev
let memurunun aylığını, yolluk da ödeneğin ya
rısını aşamaz.» İşte Büyük Millet Meclisi üye
lerinin alacakları paranın tamamının ne gibi 
ölçülere göre tesbit edileceğini bir taban tesis 
etmek suretiyle. Anayasanın bu fıkrası göster
miştir. Binaenaleyh, Anayasanın bu fıkrası ki, 
alacağımız ücretlerin temel kaidesini teşkil edi
yor. Bu mevcut iken, bunun altındaki fıkralara 
gitmek suretiyle birtakım hükümler istihracına 
ben hukuk bakımından imkân görmemekteyim. 
Üçüncü fıkra ki, Sayın Vasfi Gerger şimdi bu
nu açıkladılar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin aylık ve ödeneklerine her ne suretle 
olursa olsun yapılacak zam ve ilâveler, ancak 
bu zam ve ilâveleri takibeden milletvekilleri 
genel seçiminden sonra uygulanır. (Ne alâkası 
var sesleri) Sayın Vasfi Gerger benden evvel 
temas ettikleri için, ben temas ediyorum, yoksa 
hiçbir alâkası olmadığını bendeniz de biliyorum. 
Görülüyor ki, Sayın Gerger'in temas ettiği üçün
cü fıkra ile bu hâdisenin hiçbir alâkası mevcut 
değildir. Alâka yalnız birinci fıkrada mevcut
tur. Birinci fıkra da bize Devlet memurlarının 
en yüksek derecesindeki memurlara verilecek 
olan aylıkların tutarı nazarı itibara alınmak su
retiyle alacağımız paranın tâyin kıstası göste
rilmiştir. Şu halde, bizim için yapılacak şey, 
7244 sayılı Kanundaki cetvele bakmak suretiyle 
birinci sınıf memurun alacağı maaş ne ise o ma
aş nisbetinde... (Soldan, bir müdahale) Onun 
maaşı, onun aylığı, her ne ise bizim alacağımız 
ödenek ondan ibarettk'. Bu ödenek ne artabilir, 
ne de eksilebdllir. Yalnız, yine Sayın Gerger'din 
ve bâzı arkadaşlarımızın temas ettiği 100 er lira 
en yüksek maaştan ısonra her iki veya üç se
nede bir alıman; hâkimler iki senede, diğer me
murlar üç senede bir alırlar; her iki veya üç ıse-
nede bir alman ikiyüz lira ve bir de bizim za-
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inanımızda buna munzam olmak üzere kanunlaş-
tırilmış olan üçüncü bir yüz lira alma salâhiyeti 
mevcudolacaktır. Bendeniz şaıhsan, hakkım olan 

bir şeyi psikolojik etkileri tamamen bir tarafa 
iterek, onu ararım ve bir cemiyette de hakka 
hürmetkar olmanın teessüs edebilmesii için bü
tün fertlerin bu zihniyette olmalarını temenni 
ederim. Çünkü insanlar, fertler kendi hak
larını aramadıkları takdirde başkalarının hak
larına da hürmet etmezler. Başkalarının hakla
rına hürmet edebilmek için, evvelâ hakkimizi son 
santimine kadar aramak vazifesiyle nefsimize 
karşı mükellefiz. Bu zihniyette bulunan bür ada
mım. 

Eğer, Anayasanın bu hükmüne rağmen (bizim 
daha fazla bir para allmaklığımız imkânını mev
cut görsem etraftaki dedikodulara hiç ehemmi
yet vermeksizin, hakkımı isterim diye feryat ede
rim. Fakat, ben Anayasanın 82 inci maddesinin 
birinci fıkrası muvacehesinde böyle biir talep 
imkânı görmemekteyim. Yalnız deniyor ki, («ye
ter» sesleri) Rica ederim, yeteri Riyaset maka
mı takdir buyurur. îki yüzer lirayı almanın 
da böyle bir esasa dayanmakta olduğunu söyle-
düer. Bendeniz o iki yüzer liranın ve bilâhara 
bizden sonra gelecek olan Meclisin alacağı 
üçüncü yüz liranın, bu sekizyüz liranın eksik 
alındığı iiddiasiyle herhangi bir müşahdbeti ol
madığına da kaaniim. Onu da açıkça izah ede
yim, niçin bu fikirdeyim. Yüzer lirayı bilâ tef
rik, herhangi bir fark gözetilmeksizin, 150 lira 
maaşla iki sene duran hâkim, üç sene duran me
mur almaktadır. Yani o, birinci sınıf memurla
rın hepsine şâmil bir haktır. İkindi yüz lirayı 
almak için de yine iki veya üç sene geçmiş bu
lunmak lâzımgelir. Demek ki, biz, bu iki yüzer li
rayı aldığımız zaman birinci derecedeki me
murlar 150 maaşı aslinin üzerinde yüz ve di
ğer bir yüz almakta idiler. Bizim Anayasada 
tesbit edilen tabanda birinci derece memurun 
alacağı aylıkla muadelet derecesinde bulunması 
takyidedilmiş olduğu için, biz o 200 ü almakta 
katiyen haksız değiliz. 3 ncü bir 100 ü de (biz
den sonra gelecek olan Meclis alacaktır. (Ada
let Partiöi sıralarından, «belki gelirsiniz» sesle
ri.) Kimin geleceği, kimin gelmiyeceği belli 
değil. 

(Adalet Partisi sıralarından, «enfaktüs ola
caksın» sesleri.) Enfraktüs olmam korkmayın. 
Bünyem sağlamdır. 
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BAŞKAN — Sayın Yörük siz de hitabetine- I 

din. Arkadaşlar rica ediyorum hatibe müdaha
le etmeyüıniz. 

ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (Devamla) 
— Rica ederim, lütfen Başkanlık Divanı bu 
söz atmalara mâni olmak imkânını elde etse 
hatip rahat konuşur, hem Meclis de fazla işgal 
edilmez. 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar, mü
dahale etmeyim. 

ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (Devamla) 
— Buı itlibaırıla, 8 yüz İ r a taızimıinaıtın, TıürMye 
Büyük Millet Meıeliısi üyelerine mıaaşıların.m dk-
ısiık veri'lmıiış olduğu d'üş'ünlüıleneik Verilmeteine1 ta
raftar değiıllimi. Çünlkiü, bu '8 yüz lirayı ibütıüml 
De/vTtet m,em:uırl)arı adırmıyor. Birinci dtareıcıe maaş, I 
ükiinci derecede maaş, üiçünicıü derece .mıaıaiş I 
bütün Devlet ımemıurîaın araısıındla seyyanen I 
Trir kaide ile tevzi edıilmıelkite olduğui had- I 
de 8 yüz lira taizırcfcait yalhuıt 3 - 5 yüz I 
lira tazminat muayyen- zümreye dâhil olan J 
.Devlet meımurlıairıına veırtiMfyoır. BUhalssıa, bu 8 I 
yüz lira taizıminıaıt hâkllmılere verilen, taraımıinıaıt-
tan ifktiihaıs edl'müş oltaıiası itıilbariilyle ve 'onların 
da miuıaiyyeın bir zıümre teşlkiıl 'etmekte olnıal'a.'rr I 
iitilbaırilyile, Antaıyate'nan 8i2 nici ımıaddesiniin birin- I 
ci fıikrasi'na ıkaıtiyen .girefmıez. Bu itibarla, ibende-
niz Dilekçe. Ktaınlilsyonuı'nun tanizlim ettiği rapo- I 
run Anayasa'nın 82 nei maddesi h^klmünıe' uıy-
guın olmıadiiğı 'kanaatimde buıluınduğuımuı aırz 
ederim. Her'keıs- kamaaıtindc yaılmız ıse'rbtats değil' I 
muıh'tî de olabilir,. MulhaıUif tezde oılanlia^da muıhti 
lolalbiîir; ıbtenim ,giibi bu kamıaıalti belslliyemler de 
linuıhti olalbilir. Eli verir ki, hepimizde kaınun'l'a- I 
ımn hülkümılerirüi 'taımiamıen tatbik eitımek ıhuısu- I 
sunda blir aızmıi, 'bir Viic'datiıi ioılbunt. Bendeınüız bu I 
fikirleri yeni serd ekmiyorum. Derfoatır buyrulur, 

..bir nuımıaırah Kaınunuın ilik ımiüzalkere celsesin
de bu kürısıüdlen 'heyeti âli'niizie (hitaip ettim, ve 
dedim ki ; Anıaiyaıs'a'num, Ihülkmü budur. Birinci 

. derecede mıemuran aldığı maaş, aylık ımdiktarmu 
dan faizılaısını ve..onum y anısı nilslbetinde yo1! ta'z-
ınıinıa'tını almalk 'hakkınız yoktur, dedim. O füık-
riiım bugüne kadar değdşımeımdıştıiir ve değişnıdye-
oeJktıir. Hepimizi hüMmetıle selâ'naılanım. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan, ızatnâlinke ait 
olan hususu 'getirttilm. Beyan aıynlen şöyıledıir, 

" Yialnaiz, bu nokta üzerimde, tavzihte buiunacaık-
(sıınınz. I 
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«iSayun, Doktor Haısıan Erdoğan' arikadaşım 

lıl nci deıvre 1957 Metali'sinde yinıe bu Mebus 
maaşları m/üzalkere ve ımüına'kaişıa eddiliiyordu. 
Artırılsın, artırılmasın; grupta bir konuşma 
yaptı. Yani hafızalarında, hafızamda olacak, 
yanılıış 'kaâmıamKşısıa1, zanoDedeırtiım tamu inşıat eder
ken şlöyîHe ibir 'hesap 'verdlilıer ibiızıe, o ızannan 
Me'buıslair 1932 ide 400 lira alİDrlÜaırmiiş. Bir mieibuu 
!bu 400 lira ile 'o zaım!aın!ki piyalsa mıucilhinice 018 
koyum ialaMliımıişv - gfülülşımıeler - hıaıl'bulkii, o 
zaman yani 11 nci devre Meclislerinde artırıl
ması iktiza eden yani artırıldığı takdirde me
busların eline ıgeıçeeelk miktatrila onıseki® klor/um 
alınabilir. Kendileri şatrikılıdıır, piyasayı bizden. 
daha iyi Mirler. Biilze buı şeikiMıe H r heisıap ver
mişti. Demekki böyle artış yok, arkadaşlar ar
tan bir şey ydk.» 

Zatı âlinize müsnet husus bundan ibarettir. 
HASAN ERDOĞAN '(Kars) — Talvzih ede-

yiilm, eıfendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. îleri sürdüğü mü 
tallâa hilâfında bir fikir isnadedilmiştir, o bakım
dan söz veriyorum. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar; Sayın Sarıilbrahimoğlu konuşurlar
ken grupta geçen bir müzakereyi burada bah
settiler. 11 nci • Devre Milletvekili arkadaşla
rımız geldikleri zaman 10 ncu Devre Milletve
killerinin maaşlarının artması dolayısiyle 10 ncu 
Devre Milletvekillerine töhmette bulunmuşlar
dı. Bunu müdafaa sadedinde tek parti devrin
de bir milletvekilinin aldığı paranın iştira gü
cü ile 1955 te veya 1960 da alman maaşların 
iştira gücünü mukayese sadedinde bir muka
yese yaptığımı hatırlıyorum. Fakat, zanneder
sem şöyle bir misal vermiştim ki, bu öyledir. 
Çok partili hayatta haklı olarak milletin mu
rakabe ve kontrolü daha müspet oluyor ve 
meclisler elbetteki buna daha çok riayet edi
yorlar. Meselâ, 30 sene evvel bir milletvekili 
400 lira aylık aldığı zaman, bunu iştira gücüy
le mukayese edersek, işte bu edebiyat da ya
pılıyor, bilirsiniz demogojiye müsaittir. îşte 
bu fakir millet zavallı millet, efendim varını 
yoğunu döküyor. O zaman bir koyun 4 lira idi. 
O zavallı fakir köylünün bir koyunu dört lira 
idi. O zaman 100 koyunluk para almış İbir mil
letvekili. Ama, 3 000 lira veya 2 500 lira oldu
ğu zaman o fakir köylünün koyunu da çifti 
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400 liraya çıkmış. Böyle bir mukayese için 
söylemiştim. Sırf paranın iştira gücü bakı
mından. Maliyeci arkadaşlarımız daha iyi tak
dir ederler. Aksi halde başka bir maksadım 
yoktur. Yanlış anlaşılmaması için tavzihi lüzum
lu buldum. Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sualim yar 
Reis Bey. 

BAŞKAN — önergeyi okutayım da ondan 
fcjonra zatıâlinize söz vereceğim. 

Nedir efendim? Yeterlik önergesi gelmişken 
suâllerde bilirsiniz ki, aynı şekilde kifayete ta
bidir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Müsâade 
ederseniz arz edeyim. İçtüzük, sırasiyle soru
lur, der. 

BAŞKAN — Okuyunuz, okuyunuz* önerge^ 
yi, 

Sayın Başkanlığa 
Konu tam mânasiyle admlanmıştır. Müza

kerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Gümüşane 

Halis Bayramoğlu 

Sayın .Başkanlığa 
Durum tavazzuh etmiştir .müzakerenin kifa

yetini arz ve teklif ediyorunv 
Van 

Şükrü Kösereisoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu üzerin

deki konuşmaların kifayetine karar verilmesi
ni arz ederim. 

Çorum 
İhsan Tombüş 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, kifayetin oya arzını 

rica ederim. 
Niğde 

Oğuzdemir Tüzün 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Karma Komisyon raporu üzerinde altı mil

letvekili ,goru§ıer|ni belirtmiş ye Umumi Heyet 
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kâfi derecede aydınlanmıştır. Müzakerenin ye-
lerıığmi oya arzını saygılarımla .rica ederim. 

Eskişehir 
Celâlettin Üzer 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı buyurunuz ye
terliğin aleyhinde. 

ZİYA ALTINOĞLU (İstanbul) — Söz iste
miştim, yazılı olarak.. 

ŞAŞKAN — Yazı tarafımızdan meçhul kal
dı, bilmiyorum yazıyı. Sayın Bölükbaşı'ya söz 
rerdiğim anda yazınız bana intikal etmemişti. 
Haberim yoktu. Herkes sırasiyle konuşur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Muhte-
ıem arkadaşlar, biraz evvel Yüksek Huzuru
muzda maruzatta 'bulunan eski Adalet Bakanı 
Ordinaryüs Profesör Abdülhak Kemal Yörük 
Beyefendi, bu işin Anayasaya aykırı olduğunu 
ifade ettiler. 

Böyle bir iddianın enine boyuna münakaşa 
edilip aydınlanmasından evvel, kendi menfaat
lerimizle alâkalı bir mevzuda altı kişi konuş
tu diye karara varırsak efkârı umumiye na
zarında bir ithama mâruz kalacağımız muhak
kaktır. Geç saatlere kadar lütfetmiş büyük bir 
arkadaş topluluğu burada beklemiştir. Biraz 
daha lûtüfkâr olsunlar, biz de fikrimizi söyle
mek imkânını bulalım. Belki bu imkânı vermez
siniz, bilmiyorum. Size şunu söyliyeyim ki, 
ben de Sayın Abdülhak Kemal Yörük gibi bu 
işin Anayasaya aykırı olduğu kanaatini taşı
yorum. .(C H. P. sıralarından alkışlar ve «Bra
vo» sesleri) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Cevad Odyak-
maz ve Sayın Turhan Feyzioğlu İçeüzüğün 
110 ncu maddesi gereğince bu kanun tasarısı
nın aleyhinde oylarını izhar sadedinde söz is
temişlerdir. Sayın Fahir Giritlioğlu da lehin
de söz istemiştir. İçtüzüğün 110 ncu maddesi
ne göre Sayın Cevad Odyakmaz'm önergesini 
daha evvel vermiş olduğu için aleyhte Sayın 
Odyakmaz'a söz vereceğim. Sonra Sayın Fahir 
Giritlioğlu'na söz vereceğim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Aleyhte konuşmak üzere celse başında gönder
miştim. 
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BAŞKAN — €else bağında değil efendim; 

celse ortasında geldi. Cevad Odyakmaz sizden 
evvel gönderdi. Hem aleyhte söz istedi, hem 
de yazı ile beyan etti. 

TUBHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Ben de yazı ile beyan ettim. 

BAŞKAN — Yazınız burada. 
CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Çok muh-

terem arkadaşlar; Dilekçe Komisyonu raporu
nun heyeti umumiyeti hakkında aleyhte konuş
mak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Heye
tiniz hatırlıyacağı üzere, 1 sayılı Kanun Yüce 
Heyetinizce kabul edilmeden evvel, bendeniz, 
Anayasa Komisyonu üyesi idim ve Anayasa 
Komisyonu üyesi olarak da o zaman kanaatimi 
bugün Dilekçe Komisyonunun anladığı şekil
de izhar etmiştim. Yani, bu 800 liranın da Ana
yasanın 82 nci maddesi gereğince milletvekil
leri tarafından alınması lâzımgeldiği hakkında 
reyimi izhar etmiştim. Ancak, o zamanın para 
vaziyetine göre alınması lâzımgelen bu pa
rayı fazla gördüğüm için de bir takrirle tava
nın 2 400 lira olarak tesbitini de istemiştim. 
Yüce Heyetiniz, uzun müzakerelerden sonra ve 
ıbu arada birçok vatan, millet edebiyatı da ya
pılmak suretiyle, neticede gerek Anayasa Ko
misyonu, gerek Maliye Kami&yonu tarafından 
izhar edilen bu kanaatin Anayasa hükmüne 
uygun olmadığına karar verildi. Binaenaleyh, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin vermiş oldu
ğu bu karar istikametinde çıkan bir sayılı Ka
nun, o haliyle tatbike konuldu. 1 sayılı Kanu
nun tatbikatından sonra da Anayasa Mahke
mesi kuruldu ve Anayasaya aykırı olan kanun
lar hakkında icabeden iptal dâvaları da açıl
dı. Binaenaleyh, tarafımızdan Anayasaya uy
gun olduğu iddiası Yüce Heyetinizin karariy-
le kabul edilmeyince, bizim evvelce izhar et
miş olduğumuz kanaatin Anayasaya uygun ol
madığı anlaşıldı, Yüce Heyetinizin karariyle. 
Çıkan kanununda hiçbir suretle iptali husu
sunda yetkili kimseler tarafından, gruplar ta
rafından Anayasa Mahkemesinde bir iptal dâ
vası da açılması. Binaenaleyh, bendeniz şimdi 
Yüce Heyetin karariyle karşı karşıya bulun
duğum için, bu karara da saygılı olduğum 
için, bu raporun aleyhine oy kullanacağımı arz 
ederim. 

Hürmetlerimle. 
(Alkışlar), 

BAŞKAN -— Muhterem arkadaşlar;, bu ra
porun açık oylamaya tabi tutulması hususunda 
iki önerge var. Pardon affedersiniz, Sayın Gi-
ritlioğlu lehinde konuşmaktan sarfınazar et
tiğini yazı ile bildirmişlerdir. 

Başka lehinde konuşmak istiyen varmu? 
Yok. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Aleyhinde söz veriyor musunuz? 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Aleyh
te verdim bir kişiye. Lehte söz istiyen olmadı
ğına göre geçiyorum. 

Açık oylama istemi hakkında iki takrir var 
onları okutuyorum. 

Aynı zamanda açık oylamada imza sahibi 
bulunan arkadaşlarımız lütfen buradayız de
sinler. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasanın 82 nci maddesine ve bu Parlâ

mentonun kalbul ettiği 1 No.lu Kanun ve dilek
çelerin T.B.M.M. nde incelenmesine dair olan 
140 No.lu Kanun hükümlerine aykırı olduğuna 
inandığımız Karma Dilekçe Komisyonu kararı
nın açık oya (konulmasını arz ederiz. 

Ankara Arikara 
îlyas Seçkin Emin Paksüt 

1 Arikara Arikara 
- Muhlis Ete İsmail Rüştü Aksal 

Ankara İstanbul 
Fuat Börekçi Coşkun Kırca 

Çanakkale Bolu 
Şefik İnan Zekî Balfcacıoğlu 
Çanakkale Manisa 

Burhan Arat Muammer Erten 
Tekirdağ Çorum 

Hayri Mumcuoğlu Hilmi İncesulu 
Afyon K. Bursa 

Halûk Nur Baki İbrahim öktem 
İstanbul Muğla 

Suphi Baykam Turan Şahin 
İstanbul İzmir 

îlhami Sancar Şeref Bakşık 
Kayseri Balıkesir 

Turhan Feyzioğlu Fennî îslimyeli 
Balıkesir Balıkesir 

Mehmet Tiritoğlu Ahmet Aydın Bolak 
Balıkesir Ankara 

Süreyya Koç Bülent Ecevit 
Ordu istanbul 

Ferda Güley Cihad Baban 
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BAŞKAN — Bir dakika, arkadaşlarımız isim

leri okundukça buradayız diye işaret buyursun
lar. Okuyunuz. 

il yas Seçkin (Burada), Fuat Börekçi (Yok), 
Emin Paksüıt (Burada), Muhlis Eite (Yok), İs
mail Rüştü Aksal (Burada), Coşkun Kırca (Bu
rada), Şefik inan (Burada), İbrahim öktem 
(Burada), Suphi Baykam (Burada), Turan Şa
hin (Burada), öihad Baban (Burada), îlhami, 
ıSancar (Burada), Mehmet Tiritoğiu (Burada), 
Şeref Bakşrk (Burada), Turhan Feyzioğlu (Bu
rada), Ahmet Ayd'm Bolak (Yok), Süreyya Koç 
(Burada), Bülent Ecevit (Burada), Ferda Gü-
loy (Yolk), Zeki Baltacıoğlu (Burada), Burhan 
Arat (Burada), Muammer Erten (Burada), 
Hayrı Mumeuoğlu (Burada), Hilmi' İncesulu 
(Burada), Halûk Nur Baki (Burada). 

BAŞKAN — 21 kişidir, 15 kişi kifayet «der. 
Bu tamamdır. Diğer önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Mevzuu müzakerenin açık oylama suretiyle 

kararlaştırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gümüşane 
Sabahattin Sa-vacı 

Slva's 
Güner 'San&Özen 

Edirne 
Talât Asal 

Aydın 
Melâhat Gedik 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Ydanlıoğlu 

Adana 
Hasan Aksay 

lıstaribul 
Şahalbettin Orhon 

Bİ!ZQ 
Arif Hikmet Güner 

Çorum 
Albdurrahman Güler 

Balıkesir 
Gökhan Eivliyaoğlu 

Çanakkale 
Refet Sezgin 

Erzurum 
ErtuğruH Akça 

Giresun 
1. Etem Kılıçoğlu 

Erzurum 
Turhan Bilgin 

Adıyaman 
Ali Turanlı 

Erzincan 
Hüsamettin Atafbeyli 

Ankara 
Zühtü Pehlivanlı 

Antalya 
H. Fehmi Boztepe 

Samsun 
Mehmet Başaran 

İsparta 
Ali İhsan Balım 

BAŞKAN — önergede imzası bulunan arka
daşların teker teker isimlerini okuyacağım, 
lütfen buradayız diye işaret buyursunlar. 

Sabahattin Savacı (Burada), Refet Sezgin 
(Burada), Güner iSarısözen (Burada), Talât 
Asal (Burada), Ertuğrul Akça (Burada), Etem 
Kılıçoğlu (Burada), Melâhat Gedik (Buma-
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da), Turhan. Bilgin (Burada), İsmail Hakkı Yı
lanlıoğlu (Burada), Ali Turanlı (Burada), Züh
tü Pehlivanlı (Burada), Hasan Aksay (Bura
da), Hüsamettin Atabeyli (Burada), Şahalbettin 
Oıflılon ((Burada), A. Hikmet Güner (Burada), 
H. Fehmi Boztepe (Burada), Abdurrahman Gü
ler (Burada), Gökhan Evliyaoğlu (Burada), 
Ali İhsan Balım (Burada). 

20 imzayı muhtevidir ve arkadaşların hepsi 
de buradadır. İçtüzüğün 136 ncı maddesine gö
re, 15 milletvekilinin imzasından fazla bir talep 
olmuştur. Binaenaleyh, açık oylamaya gitmek 
mec/buriyetindeyiz. 

Şimdi, bir diğer önerge ise 'bu açık oylama
nın gizli olarak cereyanını istemektedir; okutu
yorum. (Olmaz, olmaz sesleri) 

OSMAN B O L Ü K B A Ş I (Ankara) — Aley
hinde. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum, efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu-

mm 3.3.1965 tarihli' Kararının Yüce Mecliste giz
li oya (İçtüzük, 139 M.) konulmasını arz ederiz. 

Sivalsı Kastamonu 
Sebaıti Hastaoğlu Osman Zeki Oktay 

Ağrı Diyarbakır 
Kerem özcan, Alp Doğan Şen 

Tekirdağ Manisa 
Fethi Mahramlı Hilmi Okçu 

Van Van 
Şükrü Kösorekoğlu İhsan Bedirhanoğlu 

Urfa Zonguldak 
Kemal Badıllı Kenan Esengin 

Çorum Gümlüşane 
ihsan Tomlbuş Neemeddin Küçüker 

Nevşehir Niğde 
Ali Baran Numaüoğlu Oğuzdemir Tüzün 

Yozgat Adıyaman 
Veli Uyar Mahmut Deniz 

Manisa Ordu 
Süleyman Çağlar Orhan Naim Hazinedar 

Adıyaman Maraş 
Mehmet özfbay Ali Hüdaioğlu 

Istanfbul 
Ziya Altmoğlu 

BAŞKAN — Bu arkadaşlarımız hepsi bura
dalar mı efendim? (Burada, burada sesleri) 
Lütfen burada deyiniz efendim. Takriri tekrar 
okutuyorum. 
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(Sivas Milletvekili Seîbati Hastaoğlu ve arka

daşlarının önergeleri tekrar okundu.) 
(önergede imzaları bulunanların adları oku

narak yıoklama yapıldı, Mahmut Deniz'den gayrı 
imza sahiplerinin ihazır oldukları anlaşıldı.) 

BAŞKAN — 19 kişi burada ve oylamanın 
gizli olarak yapılması hususunu teklif etmiş ibu-
1 ummaktadırlar. 

Bu hususta müzakere cereyan etmeden Yüce 
Heyetin işarı oyu ile meseleyi halletmek lâzım-
gelecekftir. 

COŞKUN KIRCA (îstanfhul) — Takririn 
oya konul anıııyacağı hakkında sföz istiyorum. 

(BAŞKAN — Takrir oya konulabilecek mahi
yettedir. Çünkü, içtüzüğün 138 nci maddesine 
aynen uymaktadır. Zira «Açık reyin tatfbik olu
nabileceği hususlarda azadan onibeşi gizli rey 
usuliünün tatfbikini isterlerse bunun icrası Heyet
çe mıüzaikeresiz ekseriyetle karara mütevakkıftır» 
denmektedir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Takri
rin aleyhinde söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Bölükbaşı. 
Riyasete müsaade edin. Sonra «Gizli rey isteyen
lerin isimleri Zabit Ceridesi ve icafoederse Resmî 
Gazete ile ilân olunur» denmektedir. Bu husus
ta daha önceden cereyan eden bir müzakerede 
Riyaset Divanı meseleyi teemmül etmiş, müza
kere etmiş ve Heyeti Umumiyede 'bir tatibikat 
geçirmiştir. Bu sebeple, Riyasetçe yapılacak bir 
iş yoktur. Yüce Heyet hakem olarak reyini, is
terse gizli reyin lehinde, ister aleyhinde kulla
nacaktır. Biz bu meseleyi yalnız uısulî yönden 
mütalâa etmek meclburiyetindeyiz. 

EMÎN PAKSÜT (Ankara) — 89 ncu madde
ye göre söz rica ediyorum, Riyasetin tutumu ba
kımından, bu iki maddedeki tutumu bakımın
dan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Mümkün değil, efendim. ! 
Şimdi gizli oy istemine muhtevi olan öner

geyi.. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Geçmişi 

var, arz ^edeceğim. 
BAŞKAN — Burada da geçmişi var. 
COŞKUN KIRCA (İstan/bul) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlar, bir da

kika, sizi tenvir için 'bir noktayı d'aha intikal et-
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tireyim. Çünkü bu mesele üzerinde müzakere ce
reyan ederse... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Usul ' 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim anladım... Sayın Bö-
Mikbaşı... 

Muhterem arkadaşlar; sizi tenvir için geç
miş bir tatbikatı tekrar edeceğim. 1 numara
lı Kanunun görüşmesi sırasında aynen bu şe
kilde 15 imzayı havi bir takrir Riyasete ve
rilmiş ve açık oylama talebedilmiştir. Açık 
oylama talebinden sonra yine 15 imzayı muh
tevi bir önerge gelmiş ve bu önerge, üzerine 
Riyaset meseleyi kendi yönünden mütalâa ede
memiş ve Başkan, «şimdi bu hususta tereddüt 
hâsıl olduğu için ibtida Başkanlık Divanının 
kendi arasında bu meseleyi müzakere etmesi 
iktiza etmektedir. Bunun için oturuma 10 da
kika ara veriyorum demiş.» 10 dakika ara ver
dikten sonra Başkan Divanda görüşmüş. Aynen 
zabıttan okuyorum: Millet Meclisi Tutanak 
Dergisi 27 12 . 1961 Çarşamba, sayfa 443. 

«BAŞKAN — Oturumu açıyorum efendini. 
Muhterem arkadaşlarım, tereddüdü mu-

cibolan husus Divanca görüşüldü. Divanın 
vardığı neticeyi arz etmeden evvel Heyeti Ce-
lilenizi tenvir bakımından İçtüzüğün bu hu
susa ait 3 maddesini ıttılaınıza ve dikkatinize 
arz edeceğim. Mer'i olan İçtüzüğün 135 nci 
maddesi hangi hususlarda açık oya müracaat 
edileceğini tasrih ediyor. Madde şudur» Muh
terem arkadaşlarım lütfen dikkatle dinlesin
ler. 

«Madde 135. — Muvazenei Umumiye Kanu
nunu lâyihası ile vergi ihdas veya ilgasına ve
yahut vergilerin artırılmasına veya eksiltilrae-
sine ve muahede ve mukavelelerin tasdikine 
ınütaallik kanun lâyihaları Ihakkmda doğru
dan doğruya açık reye müracaat olunur.» Gö
rüşmekte olduğumuz kanun bunlardan değil
dir. 136 neı madde mucibince, bunun açık 
oya konması hakkında takrir vardır. Bu tak
rir, reyi işariyi, açık reye çevirmeyi teklif 
ediyor. Bu kabul edildikten sonra mütaakıp 
138 nci maddeyi okumaklığım lâzımgelir. 138 
nci madde şudur:» 

«Madde 138. — Açık reyin tatbik olunabi
leceği hususlarda azadan onbeşi gizli rey usu
lünün tatbikini isterlerse bunun icrası Heyetçe 
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müzakeresiz ekseriyetle karara mütevakkıftır. 

Gizli rey istiyenlerin isimleri zabıt ceridesi 
ve icabederse Resmî Gazete ile ilân olunur.»1 

«Şu halde, açık reye konması esasına git
tiğimize göre, gizli reyin kullanılması hakkın
daki teklifi de reyi âlinize arz etmek mecburi
yetindeyiz. (Sağdan, bir takrir var, sesleri) 
O takrir Riyaset tarafından okundu, talebedi-
len ise, açık reye aittir» (Zapta geçsin sesleri) 

Peki efendim, tekrar okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
T. B. M. Meclisi üyelerinin ödenek ve yol

luklarının düzenlenmesine dair Kanunla ilgili 
görüşler belli olmuştur. Bu konuda yapılacak 
oylamanın gizli olmasını istiyen bir takrir Ri
yasete verilmiş bulunuyor. Sayın üyelerin 
kendi şahıslarını ilgilendiren bir mevzuda ka
naatlerinin gizli oyla saklı tutulması umumi 
efkârda kötü tefsirlere meydan verecektir. Ak
çalı işe taallûku sebebiyle oylamanın açık ol
ması ve herkesin kanaat ve görüşünün tutana
ğa derci suretiyle tarih ve millet önünde sarih 
şekilde tezahür etmesi inancındayım.» (Yeter 
yeter sesleri) 

Rica ederim efendim, Başkanlık konuşu
yor. 

«Bu sebeple, gizli oylama talebini natık 
takririn reddini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Seyfi öztürk 

BAŞKAN — Şimdi gizli reye ait teklifi 
reylerinize arz edeceğim. Kabul edildiği tak
dirde bu şekilde reyleriniz toplanacak. Kabul 
edilmediği takdirde açık reye müracaat edile
cektir. Gizli rey takririni bir defa daha oku
tuyorum.» 

Şimdi, bu arada takrir okutulmuş, uzun 
münakaşalar yapılmış, en sonra reddedilmiş, Me
sele bu kadar sarih, bu kadar açık iken, Riya
set elbette muayyen şekli tanzim ve muayyen 
şekli icra ve infaza mükelleftir, mesuldür. Ri
yaset usule üdür, Riyaset, şekilcidir. Bunun 
dışında hiçbir taraf tutacak hali yoktur, hiç
bir zaman usulün dışına çıkamaz. Biz de aynı 
vazifeyi yapıyoruz. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) 
sâli yanlış ise ? 

Ya bu em-

BAŞKAN — Bu gizli oy talebini muhtevi 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 

Gizli oy önergesinin yapılan oylamasında 
144 kabul oyuna karşı 89, ret oyu verilmiştir. 
Binaenaleyh, gizli oya geçeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, gizli oyu düzenli-
yen içtüzüğün 139 ncu maddesini okuyorum. 
Lütfen gereğini o şekilde icra edelim. 

«Madde 139. — Gizli rey, açık rey gibi is
tihsal olunur. Yalnız bu şıkta mebuslar, Re
isin solundaki Kâtipten biri beyaz, öteki kır
mızı iki yuvarlak alırlar. Bunlardan beyazı 
kabul, kırmızısı da redde işarettir. Mebuslar, 
bunlardan birini arzularına göre kürsü üzerin
deki rey kutusuna, ötekini de tatbik kutusuna 
atarlar. Her iki yuvarlak tatbik kutusuna atıl
mış ise istinkâf mânasını ifade eder. Kâtipler, 
rey kutusunda bulunan yuvarlakları bir tepsi
ye döküp beyazlarla kırmızıları ayırırlar ve 
açıkça sayarlar. Tatbik kutusundaki yuvar
laklar da murakabe için sayılır. Ondan sonra 
Reis neticeyi Heyete bildirir.» (tzah edin ses
leri) Şimdi evvelemirde hangi ilden başlıyaca-
ğımıza dair isim çekeceğiz. İsmini okuduğu
muz... (Gürültüler) Çok dikkatli olalım arka
daşlar. Gizli reyi kabul eden sizsiniz. Onun 
için icabı ne ise ona göre icra edeceğiz. (Kutu
ların boş olduğu Umumi Heyete gösterildi) 
Boş efendim, gösteriyoruz. Boş olduğunu gös
teriyoruz; kitlenecek. Beyaz kutu asıl oy ku
tusu ; siyah kutu tatbik kutusu. Birinci be
yaz kutu asıl oyların kullanılacağı, irade beya
nını muhtevi sandık, kutu. Arzu ettiğiniz reyi 
oraya atacaksınız. Bu raporu kabul edenler 
beyaz; etmiyenler kırmızı atacaktır. 

Her milletvekili sol taraftaki Kâtip arka
daştan bir beyaz, bir de kırmızı yuvarlak ala
cak. Beyaz mütalâasında ise, eğer kabul mü
talâasında ise beyaz oyu asıl beyaz sandığa 
atacak ve fakat kırmızı ise o zaman siyaha 
atacak. (Öyle değil sesleri, gürültüler) Böyle
dir, böyle... (Anlaşılmadı sesleri) Arkadaşlar, 
anlaşılmıyacak bir şey yok. Her milletvekili, 
Kâtip arkadaşımızdan bir beyaz, bir kırmızı 
yuvarlak alacak. Asıl oyların tecelli ettiği 
sandık beyaz sandık olacak. Binaenaleyh, han
gi oyu kullanmak istiyorsa beyaz sandığa onu 
atacak. Ötekini de siyaha atacak. Elinde hiç-
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bir yuvarlak kalmıyacak. Birini oraya, birini 
oraya. Şayet müstenkif ise ikisini birden be
yaza atacak (Gürültüler, «yanlış oldu, siyaha 
atacak»1 sesleri) Eğer, müstenkif ise her iki yu
varlağı siyaha atacak.. (Gürültüler, «şimdi ta
mam» sesleri) Çekinserler her iki yuvarlağı si
yaha atacak. (Gürültüler) Hangi ilden bağlı
yacağımıza dair isim çekiyoruz... (İstanbul) 

Teker teker okutuyorum. Her iki kutuya 
da elinizi sokup çıkaracaksınız. 

(İstanbul seçim çevresinden başlanarak giz
li oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Oy kullanmıyan arkadaşımız var 
mı? Tesbit edelim. Sayın Kâmran Evliyaoğlu, 
oyunuzu kullanınız. Müsaade ederseniz listeyi 
bir kere daha okuyalım. İsmi okunan olursa bu
raya işaret edelim. 

(İsim listesinden, yok yazılanlar tekrar okun
du. Çankırı seçim bölgesinde Başkanvekili Nu
rettin Ok kendi ismini okuyunca) 

BAŞKAN — Başkan olduğu için Nurettin 
Ok oyunu kullanamaz. 

(Listeyi okumaya devam etti.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşı

mız var mı, efendim? Oy verme işlemi sona er
miştir. Sandıkları getiriniz. 

Muhterem arkadaşlarım, Dilekçe Karma Ko
misyonunun 3 . 3 . 1965 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 1936 sayılı Kararın gizli oylama ne-
ticesini okuyorum: 9 çekinser, 73 ret, 190 kabul 
oyu çıkmıştır. 272 yuvarlak sayılmış, 190 kabul, 
73 ret, 9 çekinser oy çıkmıştır. Yani 190 beyaz, 
73 kırmızı, 9 tane de hem beyaz hem kırmızı çık
mıştır. Bu şekliyle rapor Millet Meclisinde de 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Vakit çok gecikmiş bulunduğundan Birleşimi 
30 Mart 1965 Salı günü saat 15,00 te toplanıl
mak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati: 20,50 
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Millî istihbarat Teşkilâtı kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Vusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Melih. Kemal Küçükte* 
pepınar 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özba.v 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Nihat Berkkari 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Bcevit 
Mustafa Kemal Erkovau 
Muhlis Ete 
lamail Gence 
î'>rahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Fimin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

Üye layı»» 450 
Oy verenler • 26Q 

Kabul edenler 263 
Reddedenler 2 

Çekinserler 4 
Oya katümıyanlar 168 

Açık üyelikler 13 

[Kabul edenler/ 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
fîtem Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Ay dinçe r 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 
Orhan Tuğrul 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 

Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
ibrahim Öktem 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tür'kel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlıı 
ismail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şeneİ 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

Hilmi Güldoğan 
Vef ik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 
Naztui. Ozoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat DuTsunoğlu 
Gıya&ettdn Karaca 
Şeraf ettin Konu ray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Üüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 
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GÜMÜŞANE 

Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Yahya Denmancı 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali thsan Balıım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
ibrahim Abuk 
Ziya Altınoğhı 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin D emi ray 
Orhan Eyüboğhı 
Fahrettin Kerim Göka; 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Ilhami Sanear 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekine! 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 

IZMlR 
Mehmet Ali A.ytaş 
Şeref Ba'kşık 
Saim Kaygan 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı ökteıiı 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçm 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
thsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
ismet inönü 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişeıhirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Ali HMayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait. Mutln 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğhı 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Burhan Akdag 
Ekrem Aliean 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveei 
Hâmit Kiper 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

SİVAS 
Sebati Ilastaöğlu 
Cevat Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramh 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet. Şener ' 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza AJkbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Beclirhanoğlu 
Muhlis Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Raimiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüceıbilgin 
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ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADANA 
Ha&an Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gül ek 
Ahmet Karanıüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçcr (B.) 
Şevki Güler (î.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman (B.) 
İbrahim Sıtkı Ilatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıöğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
îamet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

M. Meclisi 

URFA 
Kemal Badıllı 

B : 82 26 . 3 ,1965 
[Reddedenler] 

0 :3 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

[Çekinserler] 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

[Oya katılmıyanlarj 
BOLU 

Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat A kay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskaiıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Atıf- Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmuz Arslan (t.) 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskcnderoğlu (B.) 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen (i. Ü.) 
tlhami Ertem 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
Krtugnıl Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavi t arı 

GİRESUN 
Mizamftttin Er kırıcı.» 
Ali Köy men 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır (1.) 
Ali Muhsin Bereketcğlı 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal (B.) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren (î.) 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
oğuz Oran 
Naci Öktem (î.) 

KONYA 
Fakih özlen 

Vahyi özarar 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yoiaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
>>ükrü Akkatt 
Muzaffer Döşemek 
Ali Naili Erdem (B.) 
Ani' Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Ilanhan 
Nihad Kürjad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osuna 

KARS 
Veemettin Akan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Sabri Kes-kin 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran (B.) 
Kadircan Kaflı 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
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KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Keaen 
Sad retti n Tosbi 

MALATYA 
Mehmet Delikaya (I.) 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Afcaofclu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hürrem Kubat 
Yakup Yakut 

MABAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

M. Meclisi B : 82 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz (I.) 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refet Aksoy 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pchlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

26 . 3 .1965 O : 3 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin öürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Kâm ran E\liyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan (t.) 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltikli 
tbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 

[Açık üyelikler] 
Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Ytkûn 

1 
1 
1 
1 
2 

13 

Mahmut Vural 
TOKAT 

Sabahattin Baybura 
II. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Bekir Sami Ka**ahanlı 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Celâl Sungur (1.) 

»€Kt 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
82. BİRLEŞİM 

26 . .3.1965 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Aydm Milletvekili Reşat Özarda'nın. 

Ereğli Demir ve Çelik fabrikaları Türk Anonim 
Şirketindeki yolsuzluk iddialarını incelemek 
üzere, Anayasanın 88 nei maddesi gereğince 
kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonuna bir üye seçimi. 

2. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay t aş 
ve 8 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvalkkat 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin. Genel 
Kurulun 24 . 2 .1965 tarihli 63 ncü Birleşimin
de, Türk Silâhlı Kuvvetleri personel kanunu ta
sarısı ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısını görüşmek üzere kurul
ması kabul edilen Geçici Komisyona havalesine 
dair Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı tez
keresi. (2/705, 3/1157) 

3. — Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yi İdi-
rım'ın, Türkiye inşaat ve tesisat mütaahhitleri 
odaları ve birliği kanunu teklifinin, İçtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince gündeme alınmasına 
dair önergesi (2/394, 4/414). 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X 1. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı : 456) [Dağıtma, tarihi : 26 . 9 .1963] 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Halûk 
Nur Bâki'nin, Dlekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 3 . 3 . 1965 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1936 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 5/104, 
C. Senatosu 4/70) (S. Sayısı : 917) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 3 .1965] ' 

3. — Siyasi Partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27.11.1963] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve iki arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Teşkilât Kanunu teklifi ile Millet 
Meclisi İdare Âmirlerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkındaki 5509 
sayılı Kanunu değiştiren 231 sayılı Kanunun 
1 nei maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna. 
bâzı hükümler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâsı ile Plân Ko
misyonu ve Maliye Komisyonu raporları (2/13, 
2/85) (S. Sayısı : 655 o 1 nei ek) [Dağıtma ta
rihi : 22.2. 1965] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 



Dönem : 1 (\ ı «f 
Toplantı :4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı Q\ f 

Afyon Karahisar Milletvekili Halûk Nur Bâki'nin, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 3 . 3 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 1936 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5 /104; 

Cumhuriyet Senatosu 4 /70 ) 
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı - 562) 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

25 . 2 . 1965 tarih, ve 136 sayılı Genel Kurul Kararının etraflıca incelemeye tabi tutulmadığı 
kanısındayım. Bu gerekçeyle itirazımın görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. 

4 . 3 . 1965 
Afyon Milletvekili 

H. Nur Baki 

(1936 sayılı Karar) 

1284/1325 - 18 . 1 . 1965 (Dilekçi : Eski Samsun Senatörü Cemalettin 
nnMAmmmtv T>TTT AIT- Bulak tarafından 18 . 1 . 1965tarihinde verilen 
LJiiJMALJ^ 11İJN rJUJuAK 7.7 . , ... 7 7 , w .. 7 7 ..7 _ . . ~ _.' ..... dilekçede senatör bulunduğu zamana a%t aylık, ode-Eskı Samsun Senatörü 7 77 7 , 7 . 7 7 7 7 • . , . . „ , „ , , . , „„ ._ nek ve yollukların noksan tahakkukundan mute-Kavakhdere Bestekar sokak No. 78/3 „., ^ 77 , ,. . . . . 7 , . vellıt farkların tediyesini istemekte ve Anayasa-

ANKARA nın 62 nci maddesi hükmüne tevfikan muamele 
ifasını talebetmektedir.) 

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

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

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

Karar No. Karar tarihi 

1936 25 . 2 1965 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 5.3. 1965 

Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. 67 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Genel Kurulumuzun 25 . 2 . 1965 ve 1936 sayılı kararma karşı müddeti zarfında itiraz eden 
Afyon Milletvekili Halûk Nur Bâki'nin itirazı incelendi : 

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

1936 sayılı kararımız yeniden gözden geçirilerek üzerinde lâzımgelen görüşme yapılarak bin-
netice mezkûr kararımızın değiştirilmesini icabettirecek her hangi bir durum tesbit edememiştir. 
Şöyle ki : Hak talebeden eski Samsun Senatörü Cemaletttin Bulak'm 11 . 1 . 1965 tarihli dilek
çesinde birinci derece Devlet memurlarının aylığının 2 700 -I- 100 + 100 4- 100 + 800 olarak 
hesaplanması lâzımgelirken 800 lira hariç hesaplandığını ve bu suretle devam eden senatörlük 
müddetine ait noksan olarak ödemenin yapıldığını ve binaenaleyh bu 800 lira farkın da kendisine 
tediyesini istemiştir. 

Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından bu dilek hakkındaki görüşünü istemiş 
ve Başkanlık 23 . 2 . 1965 tarih ve 4657 sayılı yazısiyle Hesapları İnceleme Komisyonu ve Baş
kanlık Divanının ve Zatişleri Müdürlüğünün mütalâanamesini göndermiştir. 

Hesapları İnceleme Komisyonu hukukî ve kanuni görüşlere dayanarak Büyük Millet Mec
lisi üyeleri maaşlarını Anayasanın 82 nci maddesi sarahati muvacehesinde aylık ve ödenek ola
rak tesbit ettiğini ve buna göre eksik verilen 800 lira ödeneğinin dilekçiye ödenmesi lüzumunu 
karara bağlamış ve Başkanlık Divanınca da mesele bütün derinliği ile ele alınmış ve esas ola
rak birinci derecedeki memur nazarı itibara alınarak almakta oldukları aylık ile beraber 7244 
sayılı Kanunun dışında memur, hâkim, Danıştay üyelerine ödenen ve muhtelif isimler alan öde
nek mânasının Büyük Millet Meclisi üyelerine de şâmil bulunduğunu ve 800 lira ödeneğin öden
mesi lâzımgeleceğini Hesapları İnceleme Komisyonunun görüşüne uygun olarak beyan etmiş ve 
bu her iki teşriî organ Zatişleri Müdürlüğünün yalnız 3 ncü 100 lira hakkındaki görüsüne uy
muş ve ödenek hakkındaki tatbikata ait mütalâayı tebarüz ettirdikleri kanuni ve hukukî görüşlere 
uygun bulmamıştır. 

Genel Kurulumuz bu görüşleri incelerken Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin 
ve miktarının ne olabileceğini evvelâ Anayasanın 82 nci maddesindeki ruh ve ifade eylediği mâna
yı ele almıştır. 82 nci madde aynen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları 
kanunla düzenlenir, ödeneğin aylık tutarı birinci derecedeki Devlet memurunun aylığını aşamam. 
Demek suretiyle açıkça tesbit etmiştir. Bu hükme göre birinci derecedeki Devlet memurunun aylı
ğı her ne nam altında olursa olsun bu derece memurun eline geçen aylık miktarıdır. Bunun hilâfına 
mütalâa Büyük Millet Meclisi üyeleri için ileri sürülemez. Devlet memurlarının maaş statüsü tevhit 
ve teadül kanunlarına mutlak surette tabi iken Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylıklarını Tevhit ve 
Teadül kanunları dışında ve ödenek namı altında bir mânada ve birden bire birinci derece memur 
aylığına bağlanmıştır. Görülüyor ki, memur ve maaş statüleri nazara alınmamıştır. Bu durum muva
cehesinde yalnız ve münhasıran birinci derece memurlarına hususi bir kanunla bahşedilen 
100 + 100 + 100 bu açık prensipler dolayısiyle Büyük Millet Meclisi üyelerine de teşmili kabul 
olunmuş ve ödenmiş ve ödenmektedir. Görülüyor ki, birinci derece memurların ellerine geçecek adı 
ne olursa olsun aylık miktardır. Binaenaleyh 100 4- 100 + 100 hukukî karakteri itibariyle hangi 
mânada ele alınırsa alınsın bir hak olarak tecelli etmiş ve bu hakkın anamefhumuna + 800 de 
kendiliğinden dâhil olmuştur. Bu itibarla Komisyonumuz dilekçinin noksan aldığı anlaşılan 800 
liranın da kendisine verilmesi lâzım geleceğine karar vermiştir. 

Etraflıca incelenmediği hakkındaki itiraz bu suretle yerinde görülmemiş ve eski kararın değiş-

M. Modfci (R Sayısı: 917) 
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tiriimesini icabettirecek bir cihet de mevcııdolmaması hasebiyle itirazın reddine ve karanınız dâhilinde 
muamele icrası lâzımgeleceğine ittifakla karar verilmiştir. 

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

Başkam 
Urfa 

V. Gerger 

Sözcü 
Burduır 

M. özbey 

Kars 
L. Aküzüm 

Adıyaman 
M. Deniz 

Başkan vekili 
Aydın 

R. özarda 

Kâtip 
Hakkâri 
A. Zeydan 

Mardin 
A. Boyar 

« > 

U r f a 
8. Kılıç 

Sözcü 
Siirt 

A. Kmah 

Bize 
0. M, Agun 

Ankara 
N. Berkkan 

M 
Tabiî Üye 
. Yurdakult 

Sözcü 
Yozgat 

/. Yeşilyurt 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Bolu 
A. Çakmak 

ir 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar, Kom. Rapor No. : 67 

MİLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 
12 . 3 . 1965 

Afyon Milletvekili Halûk Nuribâki'nîn vâki itirazı üzerine tanzim edilmiş ölüp Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 11 . 3 . 1965 tarihli 52 nci Birleşimindie kabul ıbuyuruimuş olan 
Cemalettin Bulak hakkındaki 5 . 3 . 1965 tarih ve 67 sayılı raporumuz, Komisyonumuz Genel 
Kurulunun 12 . 3 . 1965 tarihli toplantısında tekrar görüşülmüş ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesine uyularak aynen Millet Meclisi Genel Kurulunun Yüksek tasviplerine sunulmasına 
ve takdimen, tercihan görüşülmek üzere karar verilmiş olduğundan işbu raporumuz tanzim 
kılınmıştır. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Urfa Senatörü 
Vasfi Gerger 

Başkan V. 
Aydın 

Reşat özarda 

Sözcü 
Siirt 

Abdurrahman Kavak 

Sözcü 
Burdur 

Mehmet özbey 

Kâtip 
Hakkâri 

Ahmet Zeydan 
Mardin 

Abdurrahman Bay ar 

Ankara 
Nihat Berkkan 

Zonguldak 
Ahmet Fuat Ak 

Sivas 
İbrahim Göker 

Samsun 
ffamit Kiper 

Tabiî Senatör 
Muzaffer Yurdakuler 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

M. Meclisi ( S. Sayı» i 917). 




