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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Nurullah Esat 
Sümer ile Rifat özdeş'e izin verilmesi ve 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin olan 
C. Senatosu İstanbul Üyesi Nurullah Esat Sü
mer'in tahsisatının verilebilmesi hakkında C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi okundu ve kabul 
edildi. 

Trafik kazası geçiren Rahmi Arıkan (Bolu) 
ile hasta bulunan Nurullah Esat Sümer (İstan
bul) ve Rifat özdeş (Kocaeli) in Başkan tara
fından ziyaret edildiği ve âcil şifalar temennisin
de bulunulduğu bildirildi. 

NATO Parlmanterleri Konferansına katılan 
Türk Parlmanter Heyetinin verdiği rapor üzerin
de Tabiî Üye Haydar Tunçkanat izahat verdi. 

Ek ödenek ve Aktarma kanunlarına dair C. 
Senatosu Başkanlık Divanı ile içtüzük Komisyo
nunun müştereken hazırladığı rapor üzerinde gö
rüşüldü ve kabul olundu. 

(Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1961 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması ve 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi idare 
âmirlerinin, 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifleri, maddeleri kabul oluna
rak, açık oya tondu. Tasnif sonunda yeter sayı 
'bulunmadığından her iki teklifin de gelecek bir
leşimde tekrar açık oya sunulacağı bildirildi. 

18.1.1962 Perşemlbe günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Niğde 

îh&an Hamit Tigrel Kudret Baykan 
Kâtip 

Zonguldak 
Tank Remzi Baltan * 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi ih

san Sabri Çağlıyangil'in yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/37) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne
dim Evliya 'nm yasama dokunulmazlığı hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/38) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 

Rapor 
3. — Cumhuriyet "Senatosu ve Millet Meclisi 

idare Âmirlerinin, T. B. M. M. üyeleri, Senato ve 
Millet Meclisi Başkanlariyle, Başkanvekilleri, 
idare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Divanı 
Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin istih
kakları hakkında Millet Meclisince kabul olunan 
kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
iktisadi işler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/7, C. Senatosu 2/1) (Gündeme) 



BÎBÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli İhsan Hamit Tigrel 
KATİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Şevket Koksal (Ordu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Otum-

mu açıyorum. Gündeme geçmeden evvel bir 
noktayı arz etmeme müsaadenizi rica ederim. 
Büyük ekseriyetle Senato açılıyor. Müzakereler 
devam ederken arkadaşlarımız oturumu terk 
ediyorlar. Bu sebeple acele çıkartmak mecburi 

yetinde bulunduğumuz iki kanun geçen celsede 
ekseriyet temin edilemediği için geriye kalmış
tır. Senatonun kanunları geç çıkarmaya sebebi
yet verdiği durumuna düşmemek için Heyeti 
Celilenizden müzakere sonuna kadar Meclisten 
ayrılmamalarını bilhassa istirham ediyorum. 

Gündeme (geçiyoruz efendim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Enver 
Kök ile Veysi Yardımcıya izin verilmesi hakkın
da C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/36) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 15/17 .1.1962 ta
rihli toplantılarında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
ıSuad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Enver Kök; 10 
gün, hastalığına binaen, 11.1.1962 tarihinden 
itibaren. 

Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yar
dımcı; 20 gün, hastalığına binaen, 16 .1.1962 ta
rihinden itibaren. 

BAŞKAN — İzinleri ayrı ayrı okuyup oyla
rınıza arz edeceğim. 

Enver Kök, 10 gün, hastalığına (binaen, 1 1 . 1 . 
1962 tarihinden itibaren. 

Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Veysi Yardımcı, 20 gün, hastalığına binaen, 
16 .1.1962 tarihinden itibaren. 

Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiş 
tir. 

2 — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Baki 
Güzey'in, memleketimizin kalkınmasında ziraa-
timizin rolü, zirai meselelerimiz ve zirai Gelir 
Vergisi hakkında Senatoda genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/2) 

BAŞKAN — Gündemin ikinci maddesi; 
«Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Baki Gü
zey'in, memleketimizin kalkınmasında ziraati-
mizin rolü, zirai meselelerimiz ve Zirai Gelir 
Vergisi hakkında Senato'da genel görüşme açıl
masına dair önergesi» dir. önergelerini okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1. Memleketimizin kalkınmasında ziraati-

mizin rolü ve zirai meselelerimiz. 
2. Zirai Gelir Vergisi. 
Hakkında; Senatomuzda açık ve umumi ko

nuşma yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Baki Güzey 
Senato Bursa Üyesi 

— 867 



C. Senatosu B : 
BAŞKAN — Yüksek Heyetinizin malûmu

dur ki, bu teklif, geçen oturumlardan birinde, 
reylerinize arz edilmiş ve kabul edilmişti. Fa
kat bilâhara hazırlıklarının ikmali için geri alın
mış bulunuyordu. Şimdi yeni bir teklifle geli
yorlar. Memleketimizin zirai durumu hakkında 
genel görüşme açılması isteniyor. Gündeme alın
masını reylerinize sunuyorum. Kabul edenler 
lütfen işaret etsinler. (Bütçeden sonra, bütçe
den sonra olsun sesleri) 

BAKI GÜZEY (Bursa) — İzah için söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem sena

tör arkadaşlarım: bu önerge, bütün senatör 
arkadaşlarımızın, zirai meseleler hakkındaki fi
kirlerini ortaya koyabilmeleri için verilmiştir. 
Bir soru mevzuu değildir Bütçeden sonra mü
zakere edilmesi meselesine gelince, bunu Ta
rım Bakanı arkadaşımız istemişlerdi. Tarım Ba
kanlığı bütçesi, Bütçe Karma Komisyonunda 
görüşülmüştür. Balkanın isteği, bütçenin Ko
misyondan geçmesine matuftu. Ziraat politika
cının görüşülmemesi için bir mesele kalmamış
tır. 

Sonra, bütçenin Meclislerde konuşulmasın
dan, önce, bu konunun görüşülmesi çok iyi ola-
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çaktır, lüzumludur. Ayrıca bu konu Gelir Ver
gisi ile de ilgilidir. 

Bu bakımdan da bütçe ile alâkalıdır; büt
çeden evvel konuşulması daha faydalı olacak
tır. 

Hürmetlerimle.. 
BAŞKAN — önerge sahibi konuştu. Başka 

söz istiyen arkadaşlarımız var. Ancak, İçtüzü
ğümüze göre, önerge sahiplerinden başka, si-
yaısi parti grupları adına konuşacak üyelere, 

• Bakanlar Kurulu adına Başbakana veya yetkili 
kıldığı bir bakana söz verilebilir. Binaenaleyh, 
parti grupları adına konuşacak arkadaşlara 
söz verebilirim. Bunun dışında söz alan arka
daşlara söz veremem. (Reye reye sesleri) 

Gruplar adına söz istiyen olmadığına göre 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler 
lütfen İşaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... 
30 a karşı 45 oyla bu önergenin gündeme alın
ması kahul edilmiştir. 

Bir hafta içinde bu önergenin gündeme alı
nın görüşülmesi Başkanlık Divanmızca muva
fık görülüyor. Gelecek Perşembe gününün gün
demine alınmasını kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Kahul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — ÎKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

1. — 1961 yılı Bütçe Kanununa fyağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (M-îfUt Meclisi 2/21, C. Senatosu 
2/2) 

2. — 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (Millet Meclîsi 2/6. C. Senatosu 
2/3) . 

BAŞKAN — Efendim, geçen toplantıda ni-
sabolmadığı için yarı kalmış olan iki ikamın 

hakkında reyinize müracaat edilecektir. Kutu 
dol aştırılmak suretiyle oy toplanması daha ev
vel kabul edilmişti. Kanunları kahul edenler 
beyaz, kabul etmiyenler kırmızı, müstenkifler 
yeşil rey ^atacaklardır. Matbu oy. kâğıdı yoksa 
yalnız kabul diye yazmak kâfi değildir. Oyunu 
kullanacak arkadaşın ismini ve hangi yer Se
natosu olduğunu da yazmak lâzımdır. 

Kanunlar açık oyunuza arz edilmiştir. 
Kanunlara oy vermiyen varsa lütfen kullan

sınlar. Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Tasnif yapılırken gündeme ge
çiyoruz. Bütçe Komisyonu Başkanı Hıfzı Oğuz 
Bdkata tarafından verilmiş bir takrir vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtların (3) sıra sayısında kayıtlı 

'bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin ödenek ve yollukları hakkındaki kanun 

368 -



C. Senatosu B : 
teklifinin müstaceliyetine binaen, gündeme alı
narak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

18 .1 .1962 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Ankara 

ı Hıfzı Oğuz Rekata 

BAŞKAN — Bahis mevzuu olan ödenek 
Kanunu bu sabah azalara dağıtılmıştır. Ara
dan 48 saat geçmeden kanunların müzakeresi
ne geçmek içtüzük ahkâmı mucibince caiz de
ğildir. Ancak Meclis daha evvel müzakere edil
mesine karar verirse, müddetle mukayyet ol
maksızın müzakereye başlanabilir. Bu itibar
la Sayın'Hıfzı Oğuz Bekata'nm takririni rey
lerinize arz edeceğim. Milletvekilleri ile ka
nunda bahsedilen diğer müesseselerin ödenek
leri hakkındaki teklifin gündeme alınarak bu
gün görüşülmesini kabul edenler.... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

1. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Âmirlerinin, T. B. M. M. üyeleri, Senato 
ve Millet Meclisi Başkanlariyle, Başkanvekil-
leri, İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Di
vanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin 
istihkakları hakkında Millet Meclisince kabul 
olunan kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 2/7, C. Senatosu 2/1) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu raporunda 
teklifin öncelikle görüşülmesi teklif 'edilmek
tedir. Bu teklifi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, teklif tevzi edilmiş bulunmakta
dır. Bununla beraber, teklifin gerekçesinin 
okunması hakkında bir arzu varsa, bunda fay
da mülâhaza ediliyorsa okutacağım. Bu husus 
için oyunuza başvuracağım. Ancak, biri Ma
liye Komisyonunun diğeri de Bütçe Komisyo
nunun olmak üzere iki metin ve bunların da
yandığı iki gerekçe vardır. Binaenaleyh, bu
na göre, tasaniarın okunmasını kabul eden-

(1) 21 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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ler lütfen işaret buyursunlar. (Anllıyamadık, 
bir daha izah ediniz sesleri) 

Efendim, bunda anlaışılmıyacak bir şey yok. 
Tasarının gerekçeleri okunsun mu, okunma
sın mı? Mesele budur. Şimdi reylerinize arz 
ediyorum. Tasarı gerekçelerinin okunmasını 
kabul elenüer lütfen işaret etsinler. Kabul 
etmiyenler... Gerekçelerin okunması kabul edil
miştir. 

(Senato Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 
raporu ile Senato Bütçe Komisyonu raporu 
okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gerek 
Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu, ge
rekse Bütçe Komisyonu raporunu dinlediniz. 
Müzakereye geçmeden evvel maddelerin de 
okunmasını kabul edenler. (Lüzum yok, ses
leri) 

Efendim, içtüzük gereğince oya koymak 
mecburiyetindeyim. 

Maddelerin okunmasını kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, içtüzük gereğince en son gelmiş 
olan Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresi
ne geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Buyurun 'efendim. 

ETEM MENEMENCÎOĞLU (istanbul) — 
Efendim, huzurunuza bir hukuku esasiye me
selesi için çıkmış bulunuyorum. Senato ve 
Millet Meclisi yürütme organı değildir. Hal
buki bu kanunun son maddesinde, «Bu kanu
nu Senato ve Meclis yürütür» deniyor. Bu, 
benim âciz kanaatime göre, tamamiyle hu
kuku esasiyeye mugayirdir. Bu maddenin bu 
suretle konulması elbette bir sebebe müstenit
tir. Bu da âmiri ita bulma meselesidir. Me
deni Kanuna bir madde ilâve etmemiz hakkı
na ben şahsan evet diye, kabul diye rey ver
me hakkına sahip değilim. Binaenaleyh, bu 
cihetin teemmül buyurulmasmı rica ediyorum. 
Madem ki, kanun yapılıyor, ve bu kanun 
Senatoya gelmiştir böyle bir maddenin konul
ması bence hukuku esasiyeye tamamiyle mu
gayirdir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Menemencioğiu'nun be
yanatı maddeye taallûk ettiğinden orada mese
leyi tezekkür ederiz. Şimdi "heyeti umumiye
si hakkında başka söz istiyen var mı ? Yok. 
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C. Senatosu B : 
Bir takrir var onu okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonunun ha

zırladığı metnin görüşülmesini arz ve teklif 
ediyoruz. 

18 . 1 . 1962 

Erzurum 
Âmil Artus Nihat Pasinli 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz. İki arka
daşımız Bütçe Komisyonunun tanzim, ettiği 
maddeleri değil de, İktisadi ve Malî Komisyon 
raporlarının müzakeresini teklif ediyorlar. 

HIFZI OĞUZ BEKATA — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, 
C. SENATOSU BÜTÇE KOMİSYONU BAŞ

KANI HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlar, komisyonlardan geçtik
ten sonra Meclislerin huzuruna gelmiş her han
gi hir kanun teklif veya tasarısının müzakere
sinde esas alman, son komisyonun kaibul ettiği 
metindir; usul budur. Şimdi olduğu gibi, bir 
başka encümenin metni müzakere konusu olsun 
diye bir talep olursa, bunun üzerindeki görüş
ler ileri sürülür. Ondan sonra, şüplhesiz karar 
Yüksek Meclisindir. Mevzuun mahiyeti itibariy
le, Bütçe Komisyonu, meseleyi tezekkür eder
ken, Anayasa Komisyonuyla istişare etmiş, en
cümenin huzurunuza getirdiği metin üzerinde 
bir mutabakata varmıştır. Yani bu konuda Ana
yasa Komisyonunun mütalâasını ayrıca almış
tır. Ben, Maliye Komisyonu metniyle, bunun 
arasındaki 'bir, iki farkı" kısaca izah edeceğim. 
Şüphesizki konu, kararınız için reylerinize arz 
edilecektir. Bu vesileyle biraz evvel konuşan 
muhterem hatibe de cevap verilecektir. 

Biliyorsunuz ki, Anayasamıza göre, her han
gi bir kanun teklifi Millet Meclisinde bir kara
ra bağlanır ve Senatoya gelirse (bu, aynen ka
bul edildiği takdirde kanuniyet kes«beder. Ay
nen kabul edilmezse, Senato bir değişiklik 
yaparsa tekrar Millet Meclisine gönderilir. Bu 
değişiklik, Millet Meclisince aynen kabul edil
diği anda, tasarı yine kanuniyet kesbeder. Biz 
bu tasarıda, Millet Meclisi ile prensiplerde, 
ana noktalarda mutabıkız. Fakat kanun tek
niği bakımından ve bâzı 'hususlarda ayrılıyo
ruz. Halbuki Malî ve İktisadi İşler Komisyonu
muz, Millet Meclisinden gelen metni aynen ka-
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bul ettiğine göre, bu görüşle bizim metnimiz 
arasında da ayrılık vardır. 

Bu ayrılıklar şunlar için: 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ana

yasamızın ilgili maddesine göre, Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisinden kuruludur. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi müzakeratmi, Millet 
Meclisi Başkanı idare eder. Nerede? Içtimalar-
da. Türkiye Büyük Millet Meclisinin müşterek. 
tek hir bütçesi mevzuulbahis değildir. Millet 
Meclisinin ayrı bütçesi vardır. Cumhuriyet Se
natosunun ayrı bütçesi vardır. Tıpkı, Sayıştay-
la Danıştaym ayrı ayrı bütçeleri 'olduğu gibi. 
Musasebei Umumiye Kanununa göre, ayrı büt
çelere sahip bulunan dairelerin ita âmirleri; o 
bütçeler nereye aitse oranın ita âmiridir. 

Cumhuriyet Senatosunun bütçesi ayrı; Mil
let Meclisinin bütçesi ayrı olduğuna göre, ita 
âmirleri de ayrılıyor. Halbuki Millet Meclisin
den gelen metinde, bu kanunu T. B. M. Meclisi 
yürütür deniliyor. Bunun hukuki imkânsızlığı 
yanı (başında bir de fiilî imkânsızlığı var. Ana
yasamızın bir maddesi diyor ki: «Meclis Hükü
mete şu kadar müddet zarfında üç defa ademi 
itimat reyi verirse o takdirde Başbakan, Cum
hurbaşkanından Millet Meclisi seçimlerinin ye
nilenmesini istiyebilir.» O halde, bir an için 
Anayasanın hu hükmünün Millet Meclisinde 
tatbik edildiğini farz edelim. O takdirde T. B. 
M. Meclisi olarak mefruz ita âmiri de yoktur. 
HaDbuki Senatonun hukuki varlığı devam et
mektedir. Bu durum fiilî imkânsızlığı da orta
ya çıkarıyor. Demek ki; teklifin son tatbik mad
desi hukuki tatbikata ve fiilî imkânlara uy
gun değildir. 

Mademki C. Senatosunun ve Millet Meclisi
nin bütçeleri ayrıdır; şu halde mevzuata ve 
Muıhasebei Umumiye Kanununa »göre, ita âmir
lerinin de ayrı olması tabiî ve zaruridir. 

Anayasanın hükmüne göre, fiilen, Meclisin 
her hangi bir şekilde ademimevcudiyeti ha
linde, Senato devam ettiği takdirde ita âmirle
rinin ayrılığı lüzumu meydana çıkar. Bununla 
alâkalı mevzuu arz ettikten sonra, bir de işin 
asıl metniyle ilgili noktayı arz edeceğim. 

2. — Anayasamızın 82 nci maddesi sarihtir. 
Bu madde ile münhasıran milletvekilleriyle sena
törlerin ödeneklerini ve yolluklarını tesbit et
mek için esas vâz 'edilmiştir. Bu maddeye daya
narak, -gelen bir teklifin milletvekillerinin ve 
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ikinci nokta ita âmiri meselesidir. Bu me

seleye gelince, ita âmirleri kendi husus
larındaki safahatı, âmiri itâ olarak imza et
mektedirler. 

Üçüncü hususa gelince, kanunun sureti sev
kı, Anayasanın 82 nci maddesine göre, yalnız 
mebus ve senatör maaş ve ödenekleri hakkın
da tasrihen sevk edilmiş bir kanun olmayıp, 
başlıkta da gösterildiği üzere bunlarla birlikte 
yine menşeleri mebus ve senatör olanların, 
tazminatları ve sair hususları hakkındadır. Bir 
kanun, Anayasanın veya her hangi bir kanu
nun muayyen bir maddesine istinadetmeyince 
aynı işle alâkalı muhtelif hak ve alâkalıları ih
tiva eden kül halinde bir kanun olabilir. Buna 
mâni hiçbir hüküm yoktur. Şu sebeple ki, ken
dileri de, raporlarında, Anayasanın • 82 nci 
maddesinde musarrah bulunmıyan, vefat ha
linde verilecek tazminat gibi bir hükmü, almış 
bulunmaktadırlar. Bu suretle kendi iddialarının 
dışına çıkmış bulunuyorlar. Bu sebeplerle, hu
kuki anlayışımız bakımından bu anlayışa işti
rak etmiyoruz. Müzakere hususuna bir diye
ceğim yoktur. Yalnız bu anlayışa iştirak etme
diğimi arz ederim. (Alkımlar) 

C. Senatosu B : i 
senatörlerin Ödenekleri dışında kalan meseleleri 
derpiş etmesi, mesnedi 'hukuki bakımından da 
yadırganacak bir manzara arz etmektedir. Ni
tekim, 'T. B. M. Meclisi üyesi olmıyan ve ha
riçten alman bir Bakan için dahi, Millet Mec
lisinden 'gelen metin içinde, ödenek tesbit edil
mektedir. Halbuki Anayasanın 82 nci maddesi " 
münhasıran, senatör ve milletvekilleri ile ilgili 
ve bununla mahdut ödenek ve yollukları der
piş etmektedir. Böyle olunca, Meclis Reislerinin, 
Eeisvekillerinin, Bakanların, idare Âmirleri
nin, Kâtiplerin, Denetçilerin ve hariçten alına
cak Bakanların ödenekleri nasıl verilecektir? 
Tetkik ettik gördük ki, Cumhuriyetten bu ya
na, 'bunlar daima ayrı ayrı kanunlara mevzu 
olmuşlardır. Bu teklif içinde bunlar hep birlik
te olursa, şekli zahiride her hangi bir şey yok
muş gibi görünebilir. E'akat Anayasanın 82 nci 
maddesinin, bu cins ve vasıflarda ödenekler tâ
yini için müşterek mesnet olamıyacağı kanaa-
tm4a komisyonumuz birleşmiştir. 

Bu ve gerekçede izah olunan diğer sebep
lerle Millet Meclisinden gelen metnin değişti
rilmesi zaruri görülmüştür. Netice olarak; yer 
alması ve Anayasanın 82 nci maddesine bağdaş
ması mümkün görülmiyen ödenekler, ayrı ka
nunların içinde yer alacağı düşüncesiyle bu 
tekliften çıkarılmıştır, ita âmiri bakımından 
yürürlük maddesi düzeltilmiştir. Tatbikatın 
zaruri kıldığı diğer bir kısım değişiklikler de 
yapılmıştır. Millet Meclisindeki arkadaşları
mızın üzerinde birleştikleri ana prensiplerden 
hiçbirinde değişiklik yapılmamıştır. Bu iti
barla komisyonumuzun hazırladığı metin yük
sek senatör tarafından da itibar görür, kabul 
edilirse, Millet Meclisiyle, zaten prensiplerde 
mutabık kaldığımız için, bu metnin Millet 
Meclisinde aynen kabul edilerek kanunlaşaca
ğına inanıyoruz. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun Saim Sarıgöllü. • 
SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem 

Başkan, Muhterem Senato üyeleri, mâruzâtım, 
komisyon sözcüsünün anlayışına iştirak etme-
diğimizdir. Yoksa reylerimizin şekline ait bir hu
sus değildir. Şunu demek isterim ki, arkadaşı
mız ayrı iki bütçeden bahsetmektedirler. Hal
buki 1961 yılı bütçesi, Türkiye Büyük Millet ; 
Meclisi bütçesi olarak halen devam etmektedir. ! 

BAŞKAN — Buyurun Suphi Batur. 
SUPHİ BATUR — Efendim, Bütçe Komis

yonu Başkanı Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımın 
izahatından bendeniz bütçeye ileride yeni bir 
külfet daha tahmil edeceğimiz kanaatini ve 
mülâhazasını çıkardım. Şöyle ki : 

Bütçeler ayrı olunca yani Senatonun bütçesi 
ayrı, Millet Meclisinin bütçesi ayrı olunca mu 
hasebeler de ayrı olacaktır. Muhasebeler ayrı 
olunca da oraya bir kadro buraya bir kadro 
vermek vaziyeti hâsıl olacaktır. Zaten bizim 
kadromuz 600 ü buluyor. Bu kadroyu 800 e çı
kardığımız takdirde bunlara maaş vermek için
de bütçeye 5 - 6 milyon bir külfet tahmil edi
lecektir. 

7 nci maddeye de iştirak etmiyorum. Kanaa
time göre orada diyor ki : «Bu kanunu Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi yürütür.,» Şimdi 
itâ âmirleri bakımından belki doğru olabilir. 
Ama bu bütçeyi Millet Meclisi Başkanı yürü
türse ne olur. Bir mucip sebep söylediler. De
diler ki; seçim yenilenir. O halde ne olur? Se
çimin yenilenmesiyle' Millet Meclisi-fesih mi 
oluyor ? Yine Meclîs öteki seçime1 • kadar vazji-

- 371 -



18.1.İ962 0 : 1 
nuzdur. Bir arada yapılması için bir zaruret 
yoktur, tabiî bir irtibat vardır. Fakat ayrı ya
pılması için de bir zaruret yoktur. Bir arada 
yapılarak sevk edildiğine göre bunu ayırmak 
için kuvvetli bir mesnediniz yok. Dışardan ge
len Bakanlar, kabul buyurursunuz ki, çok na
dirdir. Bunlar hakkında burada bir hüküm 
sevk etmek her halde mevzuatta alışılmış olan 
geleneklere aykırı düşmese gerektir. Biraz ev
vel Saim Sarıgöllü arkadaşımın bahsettiği şekil
de, Bütçe Komisyonunun kendi ileri sürmüş ol
duğu tezle, sevk ettiği metin arasında mübaye-
net vardır. Bu da şudur : Deniliyor ki, 82 nci 
maddeye göre teklifin yalnız senatör ve millet
vekillerine ait hükmü ihtiva etmesi lâzımdır. 
Fakat görüyoruz ki,. bir senatörün vefatı ha
linde ailesine ödenecek olan bir senelik tazmi
nat hükmü de buraya girmiş bulunmaktadır ki 
82 nci maddede bu yoktur. O halde 82 nci mad
denin dışına zaten bu madde ile çıkılmış oluyor. 
O halde bunların hepsini bir arada mütalâa et
mek mümkündür ve yerindedir. 

Bu sebeplerle takririmin kabulünü istirham 
ediyorum. 
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fesine devam... (Fesih, fesih sesleri) Affedersi
niz ben yanılmışım. Ama diğer encümende 5 - 6 
milyon lira bütçeye bir külfet tahmil ediyo
ruz. Masrafları ayarlamakla.. (Feshediliyor 
sesleri) Pekâlâ efendim. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz istiyen var mı? Buyurunuz Sayın 
Âmil Artus. 

ÂMlL ARTÜS — Muhterem arkadaşlar, bir 
kanun geliyor bu kanunda, Cumhuriyet Sena
tosu üyeleriyle, Millet Meclisi üyelerinin öde
nekleri ve aylıkları hakkında hükümler ol
duğu gibi, milletvekili ve senatörlerin, Başkan, 
Başkanvekili, İdare Âmiri ve Denetçi olarak ifa 
ettikleri vazifeler dolayısiyle alacakları ek öde
neğe ait hükümler de mevcuttur. Bunun yanın
da bir de yine bu zevatın yani, senatör ve mil
letvekillerinin Hükümette vazife aldıkları 
zaman, ayrıca kendilerine ödenmesi gereken öde
neğe ait hükümler mevcut. Şimdi, bizim Maliye 
Komisyonumuz bunları tetkik etmiş ve bir ay
rılığa tâbi tutmadan hepsini birden bir kanun 
olarak huzurunuza sevk etmiş bulunuyor. Bütçe 
Komisyonumuz ise, biraz evvel başkanının izah 
ettiği veçhile, bunun yalnız milletvekili ve se
natörlere aidolan hükmünü huzurunuza sevk 
ediyor, fakat, Başkan, Başkanvekilleri, Kâtip
ler, tdare Âmihleri, Denetçiler ve Bakanların 
ödeneklerine ait hükmü sevk etmiyor. Bunla
rın da bu kanunda mütalâa edilmesi kanun tek
niğine aykırıdır diyor. Şahsan bendeniz bu ka
naate iştirak etmiyorum. Bir takrir verdim. 
Bunu izah edeceğim. Arkadaşların fikrine ni
çin iştirak etmiyorum? Diyorlar ki; bu, Ana
yasanın 82 nci maddesine göre yapılmış bir ka
nundur. Evet Anayasanın 82 nci maddesine 
göre milletvekili ve senatörlerin maaş ve öde
nekleri en başta yer almıştır. Gerçi bu kimse
lerin teşriî faaliyet içinde almış oldukları bir 
ilâve vazife dolayısiyle, Başkanlık, Başkan ve
killiği, îdare Amirliği ve Kâtiplik vazifeleri 
dolayısiyle, kendilerine verilmesi mûtadolan 
ödeneklere ait Anayasada bir hüküm mevcut de
ğil. Fakat bu tarzda bir kanun Anayasaya ay
kırı olamaz. Esas itibariyle milletvekilleri ve 
senatörlerin bu sıfatla icra vazifeleri dolayı
siyle ek ödenekler almaları hakkında bir hüküm 
ısdar edilmesi Anayasaya aykırı olamaz. Bun
lar hakkında bir arada kanun yapılmasını men-
eden bir hüküm bulunmadığı yüksek malûmu-

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KÂZIM 

YURDAKUL (Sakarya) — Muhterem arkadaş
larım, mesele, bütçenin hazırlanmasından, iki 
Meclis bütçesinin beraber hazırlanmış olmasın
dan doğuyor. Biz Bütçe Encümeni olarak, Mil
let Meclisi Bütçesi ile Senato Bütçesinin ayrı 
ayrı olması kanaatine varmış bulunuyoruz. Bu 
itibarla, arkadaşımın izah ettikleri gibi 8 nci 
madde kabiliyeti tatbikiye bulamamıştır. Bu 
maddede daha evvel her iki bütçe aynı B. M. M. 
namiyle sevk edildiği için tasarıya da öyle geç
miştir. Ve bu bir hatadır. Âmiri ita emir ve
ren adamdır. Bu itibarla Muhasebei Umumiye 
Kanununun 72 nci maddesinde âmiri itanın 
kim olduğu tarif edilmiştir. Bir bütçeyle alâ-
ksı olmıyan bir organın başında bulunan bir 
zatın diğer bir bütçede hakkı tasarrufu yoktur. 

Sayın arkadaşımızın söylediği mevzua ge
lince, zanımça demek istedi ki; teşriî bir orga
nın Mecliste böyle icrai bir vazife görmesi lâ
zımdır. Halbuki mesele o değil. Teşriî orga
nın Meclis içinde icrai vazifeleri de vardır ve 
bu bakımdan bunların âmiri itası da teşriî şa-
h ıslardan olabilir. Âmiri itanın teşriî Meclis-
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ten olamıyacağı hakkında hiçbir kanun mad
desi mevcut değildir. 

Tazminat meselesine gelince : 
Muhterem arkadaşlarım, tazminat milletve

killeri veya senatörlere ödenen bir para değil
dir. 82 nei madde ise milletvekiline ödenek 
ve yolluk olarak ödenen paranın 'tarifini yap
maktadır. Tazminat, veresiye ödenen bir para 
dır. Ödenek mahiyetinde bulunmadığı için, iti
raz ettikleri noktaya uymamaktadır. Yalnız bil
ûmum memur maaşlarını ilgilendiren kanunlar, 
memurun vefatı halinde ödenecek tazminatı 
bünyelerinde toplamışlardır. Bugüne kadarki 
tatbikat, böyledir. Bu itibarla, ölüm tazminatı 
için ayrı bir kanun yapılması yolu «tercih edil
memiştir. Ve bu kanuna da uygunsuzluğa yok
tur. Anayasayla uygunsuzluğu mevcut değildir. 

Son olarak şunu arz etmek isterim ki, Sayın 
Amil Artus Beyin nıütalâasiyle, Anayasa Ko
misyonunun mütalâası, bizim bu mütalâamıza 
uymamaktadır. Maliye Komisyonundaki arka
daşların ekseriyeti, bizim mütalâamıza uymaık-

• tadırlar. Bu itibarla, kendi komisyonlarını ka
bul etmek, bizim kanun teklifimizi kabul etmek 
veya etmemekte serbest bırakmışlardır. Israr 
etmemektedirler. Bunu da ayrıca arz ederim. 
Kanunda gördüğümüz noksanlıkları maddeledre 
ayrıca arz ederiz. Hürmetlerimle, 

RİFAT ETKER .('(Ankara) — Sayın arkadaş 
lar, bendenize Senatonun malî ve iktisadi ko
misyonunda vazife vermiş olduğunuz için böyle 
bir kanunun komisyonunuza geleceğini daha 
evvelden düşünerek nasıl bir karar vermek lâ
zımdır; bunun üzerinde kendimi hazırladım. 
Millet Meclisinden gelen bu kanun kanaatimce 
Anayasanın 82 nci maddesiyle birinci derecede
ki Devlet memurunun kaderine bağladığı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerine verilecek 
ödenekler mütenasip değildir. Orada teferru
atlı olarak izahat verdim ve komisyon raporunu 
verirken de bâzı hususlara muhalifim, söz hak
kım mahfuzdur dedim. Her şeyden evvel Mille', 
Meclisi üyeliği vasfı evvelâ doğar. Yani bu Meali
sin teşekkülünden beri bu Mecliste vazife aimır. 
olanlar Millet Meclisi üyeliği sıfatını taşırlar. 
Bunlar içerisinde bu sıfatla Bakamlar Kurtlun
da ve Meclis îdare heyetlerinde görev alabilirler. 
İşte bütün bunlara verilecek ödenek Anayasanın 
82 nci maddesinde gösterilmiştir. Onların ka
deri 1 nci derecedeki Devlet memurunun kaderi 
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ile beraber olacaktır. Ve btı şekilde hepsi 'bir
likte yapılır, düşünülebilir. Bunun teferruatını, 
eğer Maliye Komisyonu raporunun müzakere
sini kabul ederseniz, maddelerde ve sırası gel
dikçe ayrı ayrı delilleriyle arz edeceğim. 

Hürmetler. 
(Oya oya, sesleri.)" 
KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Efendim, 

usûl bakımından, müzaekre açılmadığı içLı be
yefendinin izahatına 82 nci madde bakımından 
lüzum olmadığını arz ederim. 

SUPHİ BATUR (Sinob) — Efendim, söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, Sayın 

Hıfzı Oğuz Bekata Meclisin feshinden bahsetti 
galiba, bana öyle geldi. Halbuki'Anayasanın 69 
ncu maddesi: «Yenilenmesine karar verilen Mec
lisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar 
sürer,» der. Millet Meclisi Başkanı vazifesini bı
rakacak olursa, olağan üstü bir hal vukuunda, 
bir harb halinde Meclisi kim toplıyacak. Elbet
te, Anayasa hükmüne göre, 7 nci maddede ileri 
sürülen mütalâa, bütçeye ağır yük teşkil edecek 
bir meblâğa sebebiyet vereceği muhakkaktır. 

BAŞKAN — Buyurun, Kâmil Karavelioğlu. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Efendim, Bütç Komisyonu Sözcüsünün bir cüm
lesini açıklamak için söz almış bulunuyorum. 
Bilindiği gibi, önümüzdeki kanunun 7 nci mad
desinin yürürlük tarihi 15 Ekimdir. 1961 malî 
yılı sonuna kadar müstakil bir bütçe mevzuu-
bahis değildir. Müşterek İçtüzük, başlıca yetki
ler mevzuunda müşterek yapılır. O halde müsta
kil bir bütçe düşünülemez. Bundan sonraki büt
çe tatbikatı da şöyle olacaktır : Senato Başkan
lık Divanı ile Millet Meclisi Başkanlık 
Divanı her iki Meclisin salâhiyet ve yetkile
rini bir dereceye kadar ve mümkün olduğu ka
dar ayırmak maksadiyle Teşkilât kanunlarını 
yeniden düzenlemiş ve teklif etmişlerdir. Buna 
göre de bütçeleri tanzim ve teklif edilmiştir. 
Ancak Teşkilât kanunları hiçbir komisyonca he-
nüz; müzakere edilmemiştir ve Meclislerden geç
memiştir, ne olacağı belli değildir. 1962 bütçe 
tasarısı Maliyece dikkate alman teklif Millet 
Meelisi Başkanlık Divanınca Türkiye Büyük 
MijUet Meclisi için müştereken hazırlanan teklif 
ve tahsisat alınmış Senatonun ve Millet Mecli
sinin ayrıca tanzim ederek teklif ettikleri bütçe-
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nin tahsisatı henüz yoktur. Bütçe Komisyonu 
kabul edilmemiş bir Teşkilât kanununa .veya 
kabul edilmemiş teşkilât kanunlarına göre tek
lif edilen,,ki daha evvelki tekliflere nazaran 
5 - 6 milyon lira fazlaya mal olacak olan bütçe 
kanunlarını müstakillen müzakere edecek ve ka
bul edcek mi, etmiyecek mi belli değildir. Sena
to Başkanlık Divanı, Senatonun yetki ve görev
lerine sahip çıkmak maksadiyle, Teşkilât Kanu
nunu hazırlamış, Bütçe Kanununu hazırlamış, 
takdim etmiştir. Kabul edilip edilmiyecği belli 
değil, arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bir yeterlik önergesi 
var; bunu okutacağım, fakat daha evvel komis
yon namına Yurdakul arkadaşımıza söz veriyo
rum. 

Buyurunuz efendim. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂZIM YURDA

KUL (Sakarya) — Efendim, sözlerime başlama
dan evvel Suphi Batur arkadaşımıza cevap vermek 
istiyorum ki, ayrı olmakta hiçbir engel, hiçbir 
külfet yoktur, bütçelerimiz için, müsterih olsun
lar. Bilâkis tasarruf tam olmaktadır. Bu bakım
dan müsterih olmanızı rica edeceğim. Senatoyu 
ve Millet Meclisini ayrı ayrı organlar olarak te
lâkki edip, ayrı ayrı bütçelerinin yapılması Ana
yasanın âmir hükmüdür. Bugün, 1962 bütçesin
de, her iki Meclisin aynı bütçeden mütalâa edil
miş olması da geçmiş bütçenin bir noksanlığı 
olarak mütalâa edilebilir. Bu bakımdan her iki 
Meclisin İdare Âmirleri, âmiri ita vazifesini gör
mektedir. Fakat, ayrı ayrı- mütalâa edildiği za
man bu mümkün olmamaktadır. Teşkilât Kanu
nunu görmediğini söyliyen bir arkadaş «bütçe
nin yapılmış olması için, Teşkilât Kanununun 
mutlaka yapılmış olması icabeder» diyor. Ba
sın - Yayın Bakanlığının halen Teşkilât Kanunu 
yapılmamıştır, ama bütçesi yapılmıştır. Benim 
maksadım, uzun münakaşalardan kaçınmaktır. 
Bu bakımdan, gerekçesini arz ettiğimiz kanun 
teklifinin heyeti âliyemizce kabulünü rica edi
yoruz. 

BAŞKAN — Müzakerenin heyeti umumiye-
sinin kifayeti hakkında bir teklif vardır. Ancak 
başka söz istiyen olmadığı için bu teklifin reye 
konmasına mahal yoktur. 

Şimdi Âmil Artus ve Nihat Pasinli arka
daşımızın iktisadi ve Malî işler Komisyonu ra
porunun müzakerelere esas tutulması hakkın
daki tekliflerini oyunuza arz edeceğim. Kabul 
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edilirse onun müzakeresine geçeceğiz, kabul edil
mediği takdirde Bütçe Komisyonu raporunun 
maddelerine geçeceğiz. Şimdi teklifi okutuyo
rum. 

(Âmil Artus ve Nihat Pasinli'nin önergeleri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi bu teklifi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.., 
Kabul edilmemiştir. Şimdi raporun heyeti umu-
miyesini reylerinize arz ediyorum. Kabul edildi
ği takdirde maddelere geçilecektir. Heyeti Umu-
miyeyi kabul denler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ivedilik de istenmektedir. Bunu oyunuza su
nacağım. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
ivedilik kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öde
nek ve yollukları hakkında Kanun 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin aylık ödenekleri, 7244 sayüı Kanunun 
birinci maddesindeki cetvelde yazılı, kadrosu bi
rinci derece olan Devlet memurunun aylığına 
ve yollukları ise bunun yarısına eşit olarak he
saplanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
EŞREF AYHAN (Ordu) — Efendim, usul 

hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz -efendim. 
EŞREF AYHAN (Ordu) — Çok muhterem 

arkadaşlar, bu tasarının müzakeresi yapılabilir. 
Fakat, kiyaset Divanı bunu oya koyamaz. 

Anayasanın 92 nci maddesi buna mânidir. 
Eğer, bu maddeyi biz lâf zan anlarsak, lâf zan 
tefsir edersek de böyledir; kanun vâzımın mak
sadına göre anlarsak da yine böyledir. Onun 
için Riyaset Divanı, re'sen bunu oylamaya ko
yamaz. Kaldı ki, bunun müzakeresi yapılabilir
di, fakat bu müzakerenin yapılmasını karara bağ
lamak demek değildir. Bu iş, Millet Meclisinde 
ivecÖilikle ayın (1) inde görüşüldüğüne göre, 
ayın 20 sinden evvel Senatoda görüşülemez. Ve 
bu bakımdan Anayasanın 92 nci maddesini oku
mak istiyorum. 

Madde 92, Fıkra 10. — Cumhuriyet Senato
su, kendisine gönderilen bir metni, Millet Meclisi 
komisyonlarında ve genel kurulundaki görüşme 
süresini aşmıyan bir süre içinde karara bağlar;,, 
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bu süre üç ayı geçemez ve ivedilik hallerinde on 
beş günden, ivedi olmıyan hallerde bir aydan 
kısa olamaz. Bu süreler içinde karara bağlan
mayan metinler, Cumhuriyet Senatosunca, Mil
let Meclisinden gelen şekliyle kabul edilmiş, sayı
lır. Bu fıkrada belirtilen süreler Meclislerin 
tatili devamınea işlemez. 

Burada on beş günden aşağı olmaz deniyor. 
Bunun elbette vaz 'edilişinin bir hedefi vardır. 
Tek meclis devrinde, bir günde mütaaddit kanun
lar çıktığı için burada kanun vâzıı, bir iki gün
de kanun çıkmaması dçin on beş gün müddet 
koymuştur. Bir parti her iki mecliste de büyük 
bir ekseriyet sağlıyabilir. Meclisten bir iki gün
de bir kanun çıkartınca Senatodan da çıkarabi
lip. Onun için, kanun vâzıı on beş gün müddet 
koyuyor ki, bu müddet içerisinde basında, ef
kârı umumiyede gerekli tepki yaratılsın ve ge
lişi güzel kanunlar çıkmasın. Bu bakımdan Ri
yaset karara bağlıyamaz. Bunu oylamaya geçe
mez. 15 günü beklemeye mecburdur. Evvelâ bu 
cihetin bir karara bağlanması iktiza eder. Maru
zatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Eşref Ayhan arkadaşım eğer 
neticeye kadar beklemiş olsalardı zannederim 
kürsüye çıkıp konuşmaya ihtiyaç duymıyacak-
lardı. Anayasada zikredilen bu 15 gün âzami mi
dir, asgari midir? Bu meseleyi daha evvel reyi
nize' vaz 'edecektim, mütalâanızı alacaktım. Kanun
lar madde madde müzakere edilir. Heyeti umu-
miyesini reyinize koymak istediğim zaman bu
nun hakkında konuşabilirlerdi. Ama ben daha 
karar almıyorum. Madde madde müzakereden 
sonra heyeti umumiyesini kararınıza arz edecek
tim. 

Araya fasıla girdiği için birinci maddeyi tek
rar okutacağım. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi oyunuza sunu-
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — ödenekler Ve yolluklar, üç aylığı 
birlikte, peşinen ve çekle ödenir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. .— Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri, bu sıfatı iktisabettikleri aydan itibaren 
bu kanunla derpiş olunan ödenek - ve yolluklara 
hak kazanırlar. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Her hangi bir sebeple Büyük 

Millet Meclîsi üyeliği sıfatı kalkanların istih
kakları, bu sıfatın 'kalktığı ayı takibeden ay ba
şından itibaren verilmez. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Efen
dim, bu madde hakkında bir önerge var. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun efendim. 
VASFI GERGER (Urfa) — Efendim, öner

ge okunsun önce. 
BAŞKAN — Peki efen'dim. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin sonuna eklenmesi gerekli 

aşağıdaki hükmün 4 ncü madde sonuna ilâvesi 
arz ve rica olunur. 

Ankara C. S. 
Hıfzı Oğuz Bekata 

«Ancak; ölüm ve çeşitli sebeplerle genel se
çimin yenilenmesi halinde, önceden aldıkları üç 
aylık ödenek ve yolluklar geri alınmaz.» 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 
OĞUZ BEKATA (Ankara) — Efendim, izah 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 

OĞUZ BEKATA (Ankara) — Efendim, Millet 
Meclisinden gelen metinde de bu aynen vardır 
ve Bütçe Komisyonunda da müzakere konusu 
olmuş ve kabul edilmiştir. Fakat, sehven girme
miştir: O itibarla arz ederim ki, Bütçe Komisyo
nu bunun girmesinde mutabıktır. 

BAŞKAN — Okunan önergeyi kabul eden
ler... Etmiyenler,.. Şu halde bu madde komisyo
na gidecektir. (Kabul ettik, ilâve olunsun, an
ladık sesleri) 

Peki efendim, maddeyi kabul edilen önerge 
gereğince yeni şekliyle okuyoruz. 

Madde 4. — Her hangi bir sebeple Büyük 
Millet Meclisi üyeliği sıfatı kalkanların istih
kakları, bu sıfatın kalktığı ayı takibeden, ay .ba
şından itibaren verilmez. 

Ancak; ölüm ve çeşitli sebeplerle genel se
çimin yenilenmesi halinde, önceden aldıkları üç 
aylık ödenek ve yolluklar-geri alınmaz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, 
maddeyi komisyona verelim. (Lüzum yok, tek-
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lif komisyondan geldi sesleri) Madde komisyo
na verilmiştir. 

Beşinci maddeyi okuyoruz. 
Madde 5. — Türkiye Büyük Bİllet Meclisi 

üyeliğine, ölümleri halinde, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyesi ödeneğinin on iki aylık tutarı, 
ölüm tazminatı olarak, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi bütçelerinden, usulü dairesinde 
ve re'sen ödenir. 

Bu maddenin tatbikinde, 20 Haziran 1944 
tarihli ve 4598 sayılı Kanunun ilgili hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

Yalnız burada bir hata var, 20 Haziran, 24 
Haziran olacaktır. Maddeyi bu tashihle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dördüncü madde düzeltilerek geri geldi. Son 
şekliyle tekrar okutuyorum. 

(4 ncü maddenin tashihli şekli tekrar okun
du.) 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Bu mad
de hakkında bir kelime ilâvesi var. 

BAŞKAN — Efendim, bir takrir var, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Madde dörtteki «Büyük Millet Meclisi» tâ

birine «Türkiye» kelimesinin ilâvesini talebede-
rim. 

Aydın 
Fikret Turhangil 

BAŞKAN — Takriri oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklikle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Bu kanun, 15 Ekim 1961 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunu Cum(huriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi yürütür. 

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

ikinci defa oya konulan tasarılara verilen 
oyların sonucunu arz ediyorum : 

1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında^5 

Kanunun oylamasına (116) arkadaş iştirak et-
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mistir. (110) kabul, (6) çekimser vardır. Ret 
yok. Muamele tamam. Kınım, Cumlhuriyet Se
natosunca kabul edilmiştir. 

1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılımaısı hakkındaki 
Kanuna (114) oy verilmiştir. (107) kabul, (7) 
çekinser vardır. Ret yoktur. Muamele tamam-' 
dır. Kanun, 'Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilmişttir. 

Mubterem arkadaşlar, şimdi bir mâruzâtım 
var. Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz 
etmeden evvel bir hususu, Eşref Ayhan arkada
şımızın konuşmaları üzerine, arz etmek istiyo
rum. Anayasanın 92 nci maddesinin bir fıkrası 
.son derece iltibasa mahal vereceik şekildedir. Bu 
fıkrayı müsaadenizle okuyacağım : 

«Cumlhuriyet Senatosu, kendisine gönderi
len bir metni, Millet Meclisi komisyonlarında 
ve Genel Kurulundaki görüşme süresini aşnıı-
yan bir süre içinde karara bağlar. Bu süre 
3 ayı geçemez. Ve ivedilik hallerinde 15 gün
den, ivedi olmuyan hallerde, bir aydan kısa ola
maz.» 

Bu okunduğu zaımaıı anlaşılan mâna 15 gün 
geçmeden evvel ivedilik hallerinde dahi kânunu 
Senatoda karara bağlamak mümkün değildir. 
Fakat, Meclis Riyaset Divanı ile bâzı arkadaş
larımız arasında bu hususta ihtilâf hâsıl oldu, 
onlar, 15 gün ve 1 ay da iddiada bulundıtlar 
ve hattâ dediler ki, siz kanunu 15 gün içinde 
çıkarmadığınız takdirde, biz, kanuniyet keşfet
miştir, diye Cumhurbaşkanının tasdikine arz 
ederiz. Çünkü, kanunda, Anayasanın bu mad
desinde kasıt budur, biz bunu böyle anlıyoruz, 
dediler. 

Bu meselenin bir ihtilâf konusu olrraıması 
için Anayasa ve Adalet Komisyonumuzun mü
talâasını alalım ve Heyeti Umumiye nasıl mü
nasip görürse o şekilde bir neticeye varırız de
dik. Anayasa Komisyonunun kararını almadan 
bir karara varmak doğru olamazdı. Bu düşünce 
ile Anayasa Komisyonundan, kanunun bu mad
desinin ne mânaya geldiği hakkında bir mü
talâa istedik. Komisyon raporu gelmiştir. Şimdi 
Yüksek Hey eltinize arz edeceğim. Bu rapor üze
rime eğer bizim Anayasa Komisyonunun kararı 
kalbul edilirse 15 gün beklemeye lüzum kalma
yacak. Kabul edilmediği 'takdirde buna göre 
muamele yapılacaktır. 

Raporu okuyoruz ; 
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Cumhuriyet Senatosu 

Genel Sekreterliği 18 . 1 . 1962 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı: 286 

CUMHURİYET SENATOSU SAYIN ÜYELERİNE 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 Ocak 1962 günkü 23 ncü Birleşiminde okunarak ka
bul edilen Cumıhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun 17 Ocak 1962 tarih ve 2 sayılı 
karar sureti ilişik olarak gönderilmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 17 . 1 . 1962 

Esas No: 17 
Karar No : 2 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

16.1.1962 tarih ve Gen. Sek. Kanunlar Md. îüğü 286 sayılı yazıları, Anayasa ve Adalet Komis
yonumuzun 17.1.1962 Çarşamba günü yaptığı toplantıda okunmuş ve istenilen mütalâa, gerekli gö
rüşmelerden sonra, tasdikli örneği ekli yazıda belirtildiği üzere tesbit edilmiştir. 

Saygı ile arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Adalet ve 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Bursa Milletvekili 

Şeref Kayalar 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu, 17.1.1902 Çarşamba günü saat 10 da ad
ları aşağıda gösterilen zevattan terekkübetmek ürkere, Şeref Kayalar'm Başkanlığında toplanmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından gelen ve Anayasanın 92 nci maddesi hakkında istişâri ma
hiyette mütalâa istiyen 16.1.1962 tarih ve Genel Sek. Kanunlar Müdürlüğü 286 sayılı yazıları okun
muştur. 

Gerekli görüşmelerden sonra komisyon, sorulun husus hakkındaki mütalâasını aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde tesibit etmiştir. 

Bir metnin Millet Meclisindeki (Komisyonlarda ve Genel Kurulda) görüşülme süresi üç aydan faz
la olduğu takdirde Cumhuriyet Senatosunda'ki (Komisyonlarda ve Genel Kurulda) görüşülme süresi 
üç ayı aşamaz. 

Şayet o metnin, Millet Meclisindeki" görüşülme süresi üç aydan eksik ise, Cumhuriyet .Senatosun
da'ki görüşülme süresi Millet Meclisindeki süreye kaideten müsavi olmak gerdkir. Ancak; bu süre mü
savatının biri ivedi olmıyan ve biri de ivedi olan hale münhasır olmak üzere iki istisnası vardır. 

Bir metin, Millet Meclisinde ivedi olmıyan haldi bir aydan kısa bir ?aman içinde görüşülmüş ise; 
aynı metnin Cumhuriyet Senatosunda, görüşülmen içm kabul edilen süre, bir aydan kısa olamaz. 
Yani, Millet Meclisindeki görüşülme süresi ister bir gün, ister otuz gün olsun, Cumhuriyet Senatosu 
bu metni 1 - 30 gün içinde görüşüp karara bağlamak salâhiyetine sahiptir. 
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Eğer metin, Millet Meclisinde ivedi olan halde, 15 günden kısa bir zaman içinde görüşülmüş ise, 

aynı metnin, Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi için kabul edilen süre. on beş günden kısa olamaz. 
Yani, Millet Meclisindeki görüşme süresi ister bir gün ister on beş gün olsun. Cumhuriyet Senatosu 
bu metni 1 -15 gün içinde ıgörüşüp karara bağlamak salâhiyetine sahiptir. 

Esasen 92 nei maddenin konu ile ilgili fıkrası dikkatle okunulduğu takdirde, ivedi olmıyan haller
deki, bir aylık ve ivedi olan hallerdeki on beş günlük sürenin Cumhuriyet Senatosunda görüşülmeye 
başlama süresi olmayıp, görüşmeyi bitirme süresi olduğu vuzuhla anlaşılmaktadır. Aksi mülâhaza, ka
nun koyucusunun, işleri mümkün olan süratle neticelere bağlama yolundaki maksadına aykırı düşer, 

Netice : 
92 nci maddenin ilgili fıkrasındaki bir aylık ve on beş günlük süreleri, Millet Meclisinin, bir tasa

rıyı ivedilik olmıyan halde bir aydan az v.e ivedili olan halde de on beş günden az bir süre içinde gö
rüşüp kanunlaştırması halinde, Cumhuriyet Senatosunu, aynı süreler içerisinde görüşüp neticeye bağ
lama mecburiyeti ile karşı karşıya bırakmamak maksadiyle verilmiş süreler olduğunda ve Cumhurivet 
Senatosunun bu süreler içerisinde tasarıları görüşüp .neticelere bağlama mecburiyetinde bulunduğun
da ve görüşüp neticeye bağlama işini bu süreler içerisinde bitiremediği takdirde metinlerin Millet 
Meclisinden gelen şekilleriyle kabul etmiş sayılacağında komisyon, ittifaka varmıştır. 

Başkan Sözcü Kâtip Tabiî Üye 
$. Kayalar Z. Betti ' H. Ağar R. Aksoyoğlu 

Cumhurbaşkanlığınca 
seçilen üye 
Â. Artus t. Bir and ö. L. Bozcah F. Başak 

Z. Kumrulv 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyo
numuzun ittifakla vardığı karar ivedilik ha
linde 15 günden evvel ve ivedilik olmıyan hal
lerde bir aydan evvel kar.unları müzakere ede
bileceğimiz ve karara varabileceğimiz merke
zindedir. Bu izahat karşısında eğer Eşref Ay
han arkadaşımızın bir itirazları varsa şimdi 
daha sarahatle ifade edebilirler. Kararınızı ala
cağım. 

EŞREF AYHAN (Ordu) — Efendim, Ko
misyon raporu meseleyi kararlaştırmış durum
dadır. Halbuki Anayasanın bu fıkrası çok sa
rihtir ve bu kadar karıştırmaya lüzum dahi 
yoik. 

Şimdi birinci durum şu, gayet sarih: «Cum
huriyet Senatosu, kendisine gönderilen bir met
ni, Millet Meclisi komisyonlarında ve Genel 
Kurulundaki görüşme süresini aşmıyan bir sü
re içinde karara bağlar;» Bu noktalı virgül 
olan kısma kadar gayet sarihtir. Şimdi ondan 
sonra ikinci.kısım geliyor. Şayet Millet Mec

lisindeki görüşme, üç aydan fazla ise, Senato
da bu zaman üç ay olacak demektir. Sonunda 
ise bütün bu hallerin hepsini beraberce derpiş 
.etmiştir. Bir karara bağlanması acele olmıyan 
hallerde bir ay, ivedilik hallerinde on beş gün
den eksik olamaz. Bunun mânası yoktur. 

Evvelâ izah etmiş, sonunda eksik olamaz di
ye bir karara bağlamıştır. Bu kadar sarih bir ka
rara bağladıktan sonra zorlanarak biz Millet 
Meclisindeki bir süre içinde de burada karara 
bağlarız, denirse, diyeceğim yoktur. Ama Ana
yasanın şu ifadesine göre karara bağlanmama
sı lâzımgelir. Ama takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNÎ BETİT, (Tokat) — Muhte
rem arkadaşlarım, Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun Sözcüsüyüm. Biraz evvel Sayın Başka
nın okuduğu istişari mütalâa dün, Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarında görüşüldü; benim de 
iştirakimle kaleme alındı. 
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Muhterem Eşref Ayhan arkadaşım yanıl

maktadır. 92 nci maddenin hâdise ile ilgili fık
rası aynen «Cumhuriyet 'Senatosu, kendisine 
gönderilen bir metni, Millet Meclisi komisyon
larında ve genel kurulundaki görüşme süresini 
aşmıyan bir süre içinde karara bağlar.» Bir sü
re içinde!.. Eğer bir kanun tasarısı Millet Mec
lisinde üç aydan fazla bir zaman içinde görü
şülmüşe Senatoya tanınan müddet üç aydan 
ibarettir. Bunun muhalif mefhumundan anlaşı
lan mâna, gene açıktır. Eğer bir tasarının Mil
let Meclisinde görüşülme süresi üç aydan az 
ise Senatoya tanınan müddet Millet Meclisine 
tanınan müddetin aynıdır. Ancak Millet Mec
lisi ivedilik hallerinde 15 günden kısa bir za
man zarfında. tasarıyı görüşüp karara bağla-
mışsa, Senatoyu Millet Meclisindeki görüşme 
.süresinden dar müddet içerisinde görüşme mec
buriyeti ile karşı karşıya bırakmamak için ka
nun vazıı Senatoya 15 günlük bir görüşme ve 
kabul etme süresi tanımıştır, ivedilik olmıyan 
hallerde ise bu süre bir aydan ibarettir. Fıkra
yı okurken «süre içinde» diyor. Süre içinde 
sözü fikranm devamında da mevcuttur. Diyor 
ki, «Bu süreler içinde karara bağlanmıyan me
tinler, Cumhuriyet Senatosunca, Millet Mecli
sinden gelen şekliyle kabul edilmiş sayılır.» 
Fıkrada sözü edilen 1 ay veya 15 gün; Cum
huriyet Senatosunu bir ay veya 15 gün sonra 
müzakereye başlama mecburiyeti ile karşı kar
şıya koymuştur. Bir ay zarfında görüşüp kara
ra bağlıyabilir diyor. Cumhuriyet Senatosuna, 
Millet Meclisinde çok kısa zamanlarda görüşül
müş olan işlerin görüşülmesi bakımından ve 
zaman bakımından bir favör veriyor. Yoksa, C. 
Senatosunu çok kısa mehiller içinde görüşüp 
karara bağlaması mecburiyeti ile başbaşa bırak
mıyor. 

Buradaki kısa olamaz sözü; süre kısa ola
maz. Yani kısalık, süreye muzaftır, görüşme ve 
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I karar verme süresine muzaftır. Görüşme ve ka

rara bağlama süresi on beş günden fazla ola
maz, ivedi olmıyan hallerde bir aydan fazla 
olamaz. 

C. Senatosu isterse on beş gün zarfında ka
rara bağlar, ivedi olmıyan hallerde bir aydan 
evvel karara bağlar. Daha evvel karara bağla
ması için hiçbir mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun mütalâasını dinlediniz. Bu raporu tas
vibinize arz edeceğim. Tasvibedildiği takdirde 
ivedilik hallerinde on beş günü beklemeden, 
ivedi olmıyan hallerde bir ayı beklemeden Se
natoya gelen işleri karara bağlamak mümkün 
olabilecektir. Onun için Komisyonun mazbata
sını reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabuı edilmiştir. 

Bu, kabul edildiğine göre, demin maddele
rini kabul ettiğimiz ödenekler hakkındaki ka
nunun 15 gün beklemesine lüzum kalmıyor, 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen bulunmadığına göre reyinize arz ediyorum: 
Kanunun tümünü reylerinize sunyorum; ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmiyenler... Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

MEHMET ÎZMEN (Giresun) — Malî bir 
meseleye taallûk ettiği için açık oylama gerek
mez mi? 

BAŞKAN (Devamla) — Açık oya lüzum 
yoktur, esasen açık oylama için 15 kişinin im
za vermesi lâzımdır. Bir şeyi iltizam etmemek
tedir. Lüzum yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kanun vardır, 
hayli de uzundur. întacetmek matlupsa, salonu 
terk etmemenizi rica ederim. (Ara verin ses
leri) 

15 dakika sonra toplanmak üzere oturuma 
ara veriyorum. 

Kapanma saati: 17,05 



Î K İ N C I OTURUM 
Açılma saati: 17,20 

BAŞKAN — Başkanvekili îhsan Hamit Tigrel 
KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Şevket Koksal (Ordu) 

[BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Birinci Oturuim kapanırken on beş dakika 

aralık verilmişti. Aradan 22 dakika geçtiği hal
de arkadaşların gelmedikleri, salonda mevcud-

olmadıklan görülimektedir. Binaenaleyh, 23 Ocak 
Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşi
me sıon veriyorum. 

Kapanma saati: 17,22 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. -- Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi 
A. Bahattin Özbek'in, kadrosuzluk yüzünden 
terfi edemiyen vilâyet ve kaza tahrirat kâtipleri 
ile idare heyeti kâtiplerinin miktarlarının ne ka
dar olduğuna dair yazılı soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun cevabı (7/14) 

'Cumihuriye't Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki huisusların Dahiliye Vekili tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile arz ederim. 

4 . 1 . 1962 
Kütahya C. Senatörü 

Bahattin özjbek 

1. Kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen 
vilâyet ve kaza tahrirat kâtipleri, idare heyeti 
kâtiplerinin miktarı ne kadardır? 

2. Sözü edilen memurların terfilerinin sağ
lanması maksadı ile Dahiliye Vekâletince ba
rem esasına göre bir kanun 'tasarlısının hazır
lanıp hazırlanmadığı ? 

3. Hazırlanmış ise Yüksek Meclise ne za
man getirilecektir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 17 .1.1962 

Öz. İş. G. M. 
1. Ş. M. Muamelât 
Sayı : 511/699 -13&2 

Cıumlhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 6 . 1 . 1962 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 238/7-14/306 sayılı 
yazılarına. 

Cuımlhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Bahat
tin özibek'in, kadroıspzluk yüzünden terfi ede
miyen vilâyet ve kaza tahrirat kâtipleri ile ida
re heyeti kâtiplerinin miktarlarının ne kadar 
olduğuna, bunların terfilerinin sağlanması için 
Bakanlığımızca bir kanun tasarısının hazırlanıp 
hazırlanmadığı ve hazırlanmış ise Yüksek Mec
lise ne zaman getirileceğine dair yazılı önerge
sine cevaplarımı arz ediyorum. 

1. Halen bulundukları kadrolarda iki üst 
derece maaş alan ve terfi müddetlerini doldur
muş olup kadrosuzluk yüzünden terfii edememiş 
bulunan 20 vilâyet tahrirat kâtibi, 134 kaza tah
rirat kâtibi ve 20 idare heyeti kâtibi mevcuttur. 

2. Bunların terfilerinin sağlanması mak
sadı ile Bakanlığımızca hazırlanan kanun tasa
rlısı Yüksek Meclise sunulmak üzere bulunmak
tadır. 

Keyfiyet bilgilerimize arz olunur. 
Ahmet Topaloğlu 

İçişleri Bakam 
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1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna 

verilen oyların sonucu 
(Karnın kabul edilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğhı 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahîiiet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇÎ-
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avgar 
Mehmet Üııaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yümaz İnee-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğiu 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Samı Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katümıyanlar 
Açık üyelikler 

180 
i 16 
Î Î Ü 

68 

[Kabul 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talat Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlıı 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzmüıasaiinoğiii 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 

! Şeref Kayalar 
j Cahit Ortaç 

I ÇANAKKALE 
S Âli Aksoy 
| Haliit Sarıkaya 
İ ÇORUM 
' Zeki Arsan 
I DENİZLİ 
\ Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Aami Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Haşini Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuîksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

edenler] 
| GAZİANTEP 
| Zeka İslâm 
İ Nizamettin özgül 
| GÎRESUN^ 
1 Mehmet îzmen 
| İSTANBUL 
j Şevket Akyürek 
1 Celil Gevherioğlu 
] Ethem Menemencioğlu 
î Rifa't öztürkçîme 
] Sabahattin Tanınan 
| Berç Turan 
j İZMİR 
I İzzet Birant 
j Ömer Lûtfi Bozca'h 
| Enils Kansu 
i Cahit Okurer 
j Hilmi Onat 
| KASTAMONU 
; Mehmet Çamlıca 
İ KAYSERİ 
| Hüsnü Dikeçlilgil 
) Hüseyin Kalpaklı oğlu 

İ KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç; 
.Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahat'tin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tullunay 

MANİSA 
Ferit Alpisktendcr 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim. SaraçoğlÜ 

MUŞ 
İhsan Akpoiat 

NEVŞEHİR 
İ bra'Mm Şevki -Ait asa ğıı 11 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
I'/.zot Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Damşoğhı 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Comaletjtliin Bulak 
Kuthi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAG 
Cemal Tarlan 
Selâmı üren 

TOKAT 
Zihni Bctİl 
O'sinan Uatcıhalo^hi 

381 
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TRABZON 

Y usuf DeiîTiüırdag 
Boşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UEFA 
V'iKaiı Gerger 
Ksat Malh;>:um Kavakıu t 

TABİÎ ÜYELER 
H-i-- l'et Aksoyo &hı 

TABU ÜYELEB 
Ekrem. Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Oısman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tcvfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (1.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
ibrahim Saffet Omay 
MaaDsur Ulusoy 

ABTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Bahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

| UŞAK 
1 Kfvnıjî! Ooişlkunoğlu 

1 VAN 
Faruk Işıık 

i YOZGAT 
| Sadık zVrtuknıaç 
| Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfiik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Oevat Açıkıaiın 
Enver Akoğiu 

[Çekinserler] 
S Mudii» Ataklı 

töııınmiillah. Çele'bi 
Mehmet Şükran Uzkayu 
Haydar Tunç kanat 

[Oya katılmtyanlar] 
j ÇANKIRI 
l Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alaattân Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 

/(T"> ~ 1 — TT \ 
.({Başkan V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Oelâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehimi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon (I.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdü Türkoğlu (I.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

TaJip özdolay 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Fethi Başak 
Nurollaîı Esat Sümer 
(t) 
özel Şahingiray 

İZMİR 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Basan V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
'(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Uiusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (1.) 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergül 
Kâzum Orbay 
Necati Özdeniz 
Nevzat Scngcl 

AFYON KARAHİSAR 
Basım Haneîoğhı 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süerean 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğkı 

ORDU 
ZeM Kumralu 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Bifat öçten 
Ziya önder 
Hulûsti Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.; 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan (B.) 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Hasan Kangal 
Enver Kök (I.) 
Sahir Kurutluoğlu (B«) 
Ragıp Üner 
Burhanetfefcı Uluç 
Âdil Ünlü 
Vehbi Aksoy 

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 | Samsun 1 
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1961 yib Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapüması hakkındaki Kanuna 

verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveMoğlu 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SECİ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişîroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangü 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul CMİeıVk'i" 
Reddedenler 
Çekinse r it* t-

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

186 
114 
107 

O 
7 

7ü 
2 

(Kabul 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamtla Oğıubeyoğlu 
Kadri Özlaş 

BİLECİK 
Talat Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Tojjçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geiboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzurıhasanıoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
HaJJit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasilm Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa. 
Nihat Pasdnli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

edenler] 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nızamettiîi Özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izıuen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ceîil Oevherioğlu 
Ethem Menemeneioğlıı 
Rifat öztürkçsilrıe 
Sabahattin Tanman 
Bere. Turan. 

İZMİR 
İzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin özbulak 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpkkender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Onal 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
IbmiMm Şevki Atasağım 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

•Rt7.Tg 

Necip Danişoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

383 
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Osman EEacıbaloğlu 

TRABZON 

Yusuf Detmirdağ 
Re#at Zalöğlu 

TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 

TABtî ÜYELER 
tokroiiı Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Güısoytrak 
Osm an Koksa! 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüııeş 
Sıt'kı Ulay 
Muzaffer Yurdakule r 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdera-
>ğiu. 

AFYON KARÂHÎSÂR 
<"e]iU Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (I.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
lehimi Alpaslan 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

ÜRFA 

Vastfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 

Sadık ArJtukmaç 
Neşet Çetüntaş 

UŞAK 

Kâmil Goş'kunoğlu 

VAN 
Faruk Işı'k 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHİSAR 
Rasüım Hancıoğiu 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
TevJjik İnci 

Emanullah Çelebi 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

[Oya katılmıyanlar] 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
ÇORUM 

Alaıuttin Çetin 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
DlYAREAKIÜ 

İhsan Haııiıit Tigrel 
(Başkan V.) 

EDİRNE 
Tahsiin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Geiâl Ertuğ 

"ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Naci Toroıs 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon (1.) 

GÜMÜŞANE 
Ilalıit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu (t.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Oavi't Tevfik Okyayuz 
Taklip Özdolay 

] İSPARTA 
j Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Nıırullah Esat Süm«r 

\ Özel Şahiugiray 
İZMÎR 

Nevzaıt üzerdemli 
KARS 

J Sırrı At al ay (Basan V.)| 
j Turgut Göle ! 

ı 
] Mdhmet Hazer , 

KASTAMONU j 
\ Ahmet Nusret Tıunı ; 

KAYSERİ 
Sua;d ITayri ÜrgübHi 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (I.) 
liûtfi. Tokogiu 

KÜTAHYA 
Osman Cevdel Hrkut 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Gev at Açıkalın 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Kâzım Orbay 
liagıp Üner 
Necati Özdeiıİz 
Nevzat Seugel 

MARAŞ 
Nedim '^vl'îv^ 

MALATYA 
Aiıvit Yetkin 

MANİSA 
Kmiiiı Açar 
Orhan SİK'T^ÎH 

Refik Ultusoy 
MUĞLA 

Muafla AkjH''(;;î 
î lahlun Monie^ooğkı 

OEDU 
Zeki 'Kumrıiiıı 

SİVAS 
A i l t l i e l ' * j< 'kO'iiM )!'. i l i 

İviıait Öçten 
7Â'yn Önder 
SİUİÛSİ SojdeiiKîZOgİll 

TEKİRDAĞ 
C.ıinal. Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEÎT ÜYELER 
Rnver Akoğlu 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergül 
Hasan Kangal 
Enver Kök (t.) 
Sahir Kumtluoğln (BA 
Üıırhanottim Ulue 
Âdil fTnilü 

(Açık üyelikler] 
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Dönem : 1 
Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmir
lerinin, T. B. M. M. Üyeleri Senato ve Millet Meclisi 
Başkanlariyle, Başkanvekilleri, İdare Âmirleri, Denet
çiler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu 
üyelerinin istihkakları hakkında Millet Meclisince kabul 
olunan kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 

İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2 /7 , C. Senatosu 2/1) 

Mîllet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5.1.1962 

217 
Sayı : 175 -194 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Senato, Millet Meclisi Başkanları ile, Başkanvekilleri, 
"idare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin istihkakları 
hakkındaki kanun teklifinin, Millet Meclisi Genel Kurulunca 5.1.1962 tarihli 29 ncu Birleşimde 
ivedilikle kabul edilen metni ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

No : Bu teklif Millet Meclisinin 25, 27.12,1961; 3, 5.1,1962 tarih ve 26, 27, 28, 29 ncu Birleşimle
rinde görüşülmüştür. 

Malî ve İktisadi îşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve tk. İşler Komisyonu 12.1.1962 

Esas No : 2/1 
Karar No : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisince görüşülerek 5.1.1962 tarihindeki Birleşimde ivedilikle kabul Duyurulan Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Senato ve Millet Meclisi Başkanları ile Başkanvekilleri, İdare 
Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin istihkakları hak
kında kanun teklifine mütedair metin Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 8.1.1962 tarihli yazıla
rıyla komisyonumuza havale edilmiş bulunmakla gereği görüşüldü. Şöyle ki : 
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Millet Meelisinee ivedilikle görüşülüp kabul edilmiş olan metin, Anayasanın ödenek ve yolluk
lar hakkındaki 82 nci maddesi hükmüne uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Ancak; aylığın miktarını tâyin eden metnin birinci maddesindeki (... kadrosu birinci derecede 
olan Devlet memurunun aylığına...) kelimeleri istenilen sarahati ifade ettiği halde bu kelimelerden 
evvel (... 7244 «ayılı Kanunun birinci maddesindeki cetvelde yazılı...) kelimelerin metinde yer al
ması kanun tekniğine uygun görülmemiş olmakla beraber işin ivediliği bakımından maddede her 
hangi bir değişiklik yapılmasına lüzum görülme miş ve metnin 5 nci maddesinin sonundaki (re'sen) 
kelimesinin de 4598 sayılı Kanunun 7 nei maddesindeki (tediye emri aranmaksızın) kelimeleri ye
rine kullanıldığı mânasına kabul edilmiştir. 

Oy çoğunluğu ile kabul edilmiş olan işbu metin havalesi gereğince Bütçe Komisyonu mı tevdi 
edilmek üzere Yüksek 'Bakanlığa sunulur. 

Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu Başkanı 

Bursa 
C. Ortaç 

Ankara 
Bâzı hususlara muhali 

fim Söz hakkını 
mahfuzdur. 

R. Etker 

Mardin 
K. Oval 

-

Mu 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. İslâm 

Artvin 
/*. Alpaslan 

Siirt 
ha lifim şerh eklidir. 

L. Aykut 
Van 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Balıkesir 
ff. A. Türker 

Sinop 
S. Batur 

Tabii Üye 
$. özkaya 

Kütahya 
0. C, Erkut 

Sivas 
İzah edeceğim noktalat 

muhalifim. 
H. Söylemezoğlu 

MUHALKI'KT SKKHÎ 

Millet Meclisinin ve Senato Üyelerine verilecek maaş, yolluk ile her iki Meclis Baişkan, ikm-
kanve'killeri, Denetçi, Kâtip, idare Amirleriyle, Başbakan ve Bakanlara verilecek tazminata mü-
taallik kanun mıüzakeresinde bu kanunun ikinci ve 3 ncü maddesine aşağıdaki sebeplerden dola 
yi muhalif bul.unma.ktayim. 

Şöyleki : Anayasa Kanununun 82 nci maddesi sarahaten Senato ve Milletvekillerine verilecek 
maaş ve yolluğun 'hududunu tâyin eylemiş bulunmasına ve ayın kanun Meclis Keils, lieisvekilleri, 
Başbakan ve Bakanlarla Denetçi, İdare Âmiri ve Kâtiplere 'bu görevlerinden dolayı ayrı 'bir tah
sisat verilebileceğini kabul etmemiş olmasına ve kanunun zikri geçen maddesinin Kurucu Mec
liste vâki müzakeresinde de bu kabil eşhasa ayrıca bir ödenek verilmesi lâzımgeleeeği yolunda 
en ufak bir imayı ihtiva etmemesine ve esasen bahsi geçen zevatın esas sıfatlarının Senatör veya 
Milletvekili olup bulundukları mevki itibariyle sıfatlarının bir görev değişikliğinden gayrı bir 
mahiyet ihraz etmediğine binaen bunlara munzam ödeneğin verilmesine Anayasanın 82 nci mad
desinin metni müsaidolnıadığı mütalaasını beyan ederim. 

Hl . 1 . .1962 
Siirt 

L. Aykut 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 17 . 1 . 1962 

Esas No. : 2/7-2/1 
Karar No. : 1 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi tarafından, 5 Uçak 1962 tarihindeki 29 ucu Birleşimde ivedilikle kabul olunan 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Senato, Millet Meclisi Başkanları ile, Başkan" e kili eri, 
tdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin istihkak
ları hakkında Kanun» teklifi; Cumihuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu ile 
birlikte komisyonumuza havale buyurulmakla incelenip görüşüldü. 

Aşağıda arz olunan sebeplerle, Millet Meclisinden çıkan teklif metninin komisyonumuzca ay
nen kabulüne imkân görülememiştir. 

1. Bu teklif ile güdülen asıl maksat, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenekleriyle 
yolluklarının, Anayasanın 82 nei maddesine dayanılarak teshiridir. Gerçekten 82 nei madde, mün
hasıran buna ait ve bununla mahdut bir hüküm taşımaktadır. Böyle olunca, teklifin de Anaya
sanın bu âmir hükmünün dışına çıkmaması ve maksadı aşmaması gerekir. 

Halbuki Millet Meclisince kabul edilen metinde.: 
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya. dışından tâyin edilen Bakanlara; 
B) Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlarına, Başkanvekillerine, İdare Âmirle

rine, Denetçilere ve Kâtiplere de ödenekler tesbit edilmektedir. 
Anayasanın 82 nei maddesine istinaden hazırlanan bir kanun teklifinin bu makam ve sıfatları 

kapsayamıyacağı bedrindir. 
Kaldı ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğundan itibaren bugüne kadarki tatbikatta: 

Milletvekilleri ödenek ve yolluklar] için ayrı, Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyelerinin 
tazminatı için ayrı, Denetçiler için ayrı, Başbakan ve Bakanların makam ödenekleri için ayrı ka
nunlar tedvin edilmiştir. Bu itibarla mahiyetleri farklı; mesnetleri başka olan ve teklif ile teli
fine cevaz olmıyan bu makam Ödeneklerine ait hükümler için, şimdiye kadar olduğu gibi,, ayrı 
kanunlar getirilmesi tabiî bulunmuş ve fakat Anayasanın 82 ııci maddesiyle ilgili bir kanunun 
içine bu ıhükümlerin alınamıyacağı mütalâa olunarak, kanunun bünyesine aykırı düşen maddelerin 
metinden çıkarılması zaruri görülmüştü]". 

2. Millet Meclisince kabul edilen kanun metninin 8 nei maddesinde «bu kanunu Türkiye Bü
yük Millet Meclisi» yürütür denilmektedir. 

Kanun, bir ödenek ve yolluk kanunu bulunduğuna göre,, âmiri ita bakımından bu maddenin 
hukuki mesnedi yoktur. 

Zira Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosundan ve Millet Meclisinden kuruludur. Ve 
Meclisler Anayasanın tâyin ettiği hallerde birlikte çalışırlar. Ancak Cumihuriyet Senatosunun. 
bütçesi ayrı, Millet Meclisinin bütçesi ayrı bulunduğuna, göre, her iki bütçenin ita âmirlerinin de 
ayrı ayrı olması tabiî ve zaruri 'bir muhasebe kaidesidir. Böyle olunca, maddenin mevzuata uygun 
şekilde değiştirilmesi lüzumu hâsıl olmuştur. 

Bu ÂO aşağıda yazılı madde gerekçelerinde izah olunan diğer seheplere binaen kanun metni; 
Anayasanın 82 nei maddesinin mahdut çerçevesi içinde kalınarak ve zaruri görülen diğer bâzı 
değişiklikler yapılarak ilişik metindeki şekliyle kabul olunmuştur. 

Maddelerin gerekçesi : 
Kanun başlığı, yuikardaki izahata uygun olarak değiştirilmiştir. 
Bilinci madde ile, bu kanunla ve madde ile bağdaşamıyan hususlar çıkarıldıktan sonra, Mil

let Meclisi ve Senato Malî ve İktisadi İşler Komisyonu tarafından kabul edilen esas benimsene-

C. Senatosu ( S. Sayısı : 2X ) 
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rek, münhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödenekleri ve yollukları tesbii 
edilmiştir. 

İkinci madde ile, Millet Meclisinin birinci maddesinin son fıkrasında yer alan üç aylık tediye 
hükmü vuzuha kavuşturulmuş ve mahiyeti icabı ayrı bir madde halimi getirilmiştir. 

Üçüncü madde. Millet Meclisinden gelen metnin ikinci maddesi esas alınarak yeniden tedvin 
olunmuştur. 

Bu kanunla doğrudan doğruya ilgisi görülmediğinden ve ayrı bir kanun teklifinde yer alması 
gerektiği mülâhazasiyle, Millet Meclisinden gelen üçüncü madde tamamen çıkarılmıştır. 

Dördüncü madde, Millet Meclisinin 4 ncü maddesi esas alınarak, yazı İm ıştır. 
Beşinci maddede. Millet Meclisinin beşinci maddesi, benzeri tediyelerde tatbik edilen 4598 sa

yılı Kanonun ilgili 7 ve 8 nci maddelerinin uygulanması sarahatle belirtilmiş ve âmiri itayı tâ
yin bakımından, da madde vuzuha kavuşturulmuştur. 

Altıncı madde - Millet Meclisinin 7 nci maddesi, (5 ncı madde olarak küçük bir kelime de
ğişimi ile aynen kabul edilmiştir. 

Yedinci madde — Millet Meclisinden gelen 8 nci madde, Üııırihuriyet Senatosu ile Millet Mec
lisi bütçelerinin ayrı ayrı olmasının zaruri kıldığı âmiri ita bakımından madde, hukuki mesnedine 
kavuşturulmuş ve 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Netice olarak, yukarda arz ve izah olunduğu üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
Ödenek ve yollukları, Millet Meclisinin kabul ettiği esaslar dâhilinde, komıisyonu muzca da uygun 
mütalâa olunmuştur. 

Ancak bu. kanunun tedvin maksadiyle telifine cevaz görülemiyen hükümler, ayrı kanunlarda. 
yer alması gerektiği düşünülerek metinden çıkarılmıştır. 

Aynı zamanda kanunun tatbikini mümkün kılmak üzere, bâzı maddelerin vuzuha kavuşturul
masına lüzum görülmüştür. 

ıBu zaruri değişiklikler yapılarak komisyonumuzca da kabul ulunan ilişik kanun teklifi, Senato 
Umumi Heyetinde öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere. Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkaııvekiii "' Sözcü T. Üye 
Ankara Sakarya Sakarya F. Kuytcik 

H. O. Bekata T. Kapanh K, Yurdakul 

T. Üye Ankara Balıkesir Giresun 
II. Tunçkanat N. Ağırnash K. öztaş M. îzmen 

Kocaeli Konya Malatya 
L. Tokoğkı M. Kılıç N. Yetkin 

İ 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUI. 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri, Senato, Millet Meclisi 
Başkanları ile, BaşkanvekiUeri, 
İdare Âmirleri, Denetçiler, Baş
kanlık Divanı kâtipleri ve Ba
kanlar Kurulu üyelerinin istih

kakları hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri ile 
bu üyeler dışından tâyin edi
len bakanların aylık ödenek
leri 7244 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesindeki cetvelde yazılı 
kadrosu 1 nci derece olan Dev
let memurunun aylığına, yol
lukları ise bunun yarısına eşid-
olarak hesaplanır. Ödeneklerle 
yollukların üç aylığı birlikte 
peşinen ve çekle ödenir. 

MADDE 2. — Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyesi, Cum
huriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanı, Başkanvekili, 
İdare Âmiri, Denetçisi ve Kâ
tibi sıfatını kazananlar, bu sı
fatı kazandıkları ay; ve Baş
bakanlığa ve Bakanlığa ata
nanlar, görevlerine başladık
ları ay; kendileri için bu ka
nunla derpiş edilen ödenek, 
yolluk ve temsil ödeneğine hak 
kazanırlar. 

MADDE 3. — Her iM Mec
lisin Başkanlariyle Başbakana 
1 500 bakanlara 1 000, Baş-
kanvekillerine 600, îdare Âmir
lerine ve Denetçilere 500, Kâ
tiplere 300 er lira ayrıca her 
ay temsil ödeneği verilir. 

Başbakan ile bakanlara ait 
temsil ödenekleri deruhde eyle
dikleri bakanlıklar büçelerin-
den ödenir. 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER 
KOMİSYONUNUN 

DEĞİŞTİRİŞİ 
Türkiye Büyük Millet Mecisi 
üyeleri, Senato, Millet Meclisi 
Başkanları ile, Başkanvekilleri, 
İdare Âmirleri, Denetçiler, Baş
kanlık Divanı kâtipleri ve Ba
kanlar Kurulu üyelerinin istih

kakları hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYON l 
DEĞİŞTİRİŞİ 

I ÜN 

MADDE 2. — Millet Mecli 
sinoe kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödenek ve yollukları 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin 
aylık ödenekleri, 7244 sayılı 
Kanunun birinci maddesindeki 
cetvelde yazılı kadrosu birinci 
derece olan Devlet memurunun 
aylığına ve yollukları ise bu
nun yarısına eşidolarab hesap
lanır. 

MADDE 2. — Ödenekler ve 
yolluklar, üç aylığı birlikite 
peşinen ve çekle ödenir. 

MADDE 3. — Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri, bu 
sıfatı iktisabettileri aydan 
itibaren bu kanunla derpiş olu
nan ödenek ve yolluklara hak 
kazanırlar. 
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ACUlet Meclisi 

MADDE 4. — Herhangi bir 
sebeple Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyesi, Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanı, Başbakan, Bakan, her iki 
Meclisin Başkanvekili, İdare 
Âmiri, Denetçi ve Kâtibi sı
fatı kalkanların istihkakları, 
bu sıfatın kalktığı ayı takib-
eden ay başından itibaren ve
rilmez. 

Ancak; ölüm ve çeşitli se 
heplerde genel seçimin yenilen
mesi halinde önceden aldıkları 
üç aylılş ödenek ve yolluklar 
geri alınmaz. 

MADDE 5. — Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleriyle 
bu üyeler dışından atanan ba
kanlara, ölümleri hailinde, on 
Usi ayhk Türkiye Büyük Bellet 
Meclisi üyesi ödeneği tutarın
da ölüm tazminatı, 24 Haziran 
1944 tarihli ve 4598 sayılı Ka- | 
nunda gösterilen hak sahiple- ı 
rine, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bütçesinden ve usulü 
dairesinde re'sen ödenir. 

MADDE 6. — Emeklilik hak
kı tanınan bir vazifede iken 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri dışından atanan bakan
lar asli vazifelerinden izinli 
addolunurlar. Bunlarla daha 
önce emekli hakkı tanınan bir 
vazifede bulunmuş olanların 
bakanlıkta geçirdikleri süre
ler terfi ve emekliliklerine sa
yılır. 

MADDE 7. — Bu kanun 
15 . 10 .1961 tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve Bakanlar Kurulu yürütür. 

Ma. vv hk. İş. Ko. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Mecli
since kabul edilen 7 nci madie 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Mecli
since kabul edilen 8 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

W • < • > M 
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Bütçfe Ko. 

MADDE 4. — Her hangi bir 
sebepe Büyük Millet Meclisi 
üyeliği sıfatı kalkanların istih
kakları, bu sıfatın kalktığı ayı 
takibeden ay başından itibaren 

! verilmez. 

MADDE 5. — Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerine, 
ölümleri halinde, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyesi öde
neğinin on iki aylık tutarı, 
ölüm tazminatı olarak, Cum
huriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi bütçelerinden, usulü 
dairesinde ve re'sen ödenir. 

Bu maddenin tatbikinde, 20 
Haziran 1944 tarihli ve 4598 
sayılı Kanunun ilgili hüküm
leri uygulanır. 

İ 

MADDE 6. — Bu kanun, 
15 Ekim 1961 tarihinden itiba-
baren yürürlüğe girer. 

i 

| MADDE 7. — Bu kanunu 
| Cumhuriyet Senatosu ve Mil-
[ let Meclisi yürütür. 


