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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'un, Baş
kanlık Divanı Kürsüsünün arkasındaki duvara 
«Egemenlik Ulusundur» ibaresini taşıyan bir 
levhanın asılması hakkında evvelce verilen 
önergelerle ilgili gündem dışı demecine Başkan
lık adma Rafet Aksoy, bu hususta hazırlık
larda bulunulduğu yolunda cevap verdi. 

Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Büyük 
Millet Meclisinin bâzı Sayın üyelerinin Genel 
Af konusu ile ilgili demeçlerine dair konuşma
sını Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu cevaplan
dırdı. 

Savın üyelerden bâzılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi okundu, izinler kabul 
olundu. 

Petrol Ofisin lağvı ve Petrol Tevzi ve Satış 
Teşkilâtı kurulması hakkındaki kanun tasara 
smda, Sanayi Bakanının imzasının bulunmama
sı sebebiyle görüsülemiyeceğine dair Sanayi Ko
misyonu raporu ile, 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve 
Hemşirelik Yüksek Okul kuruluş kadroları ka
nun tasarısındaki şekil noksanı dolayısiyle gö
rüşülmesine imkân bulunamadığına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu ilgili 
bakanlıklara geriverildi. 

Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Basın 
meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar arasında
ki münasebetlerin tanzimi hakkındaki 5953 sa

yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan 212 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği gün
den bugüne kadar tatbik edilmiyen maddeleri 
hakkında ne yanıldığına ve işler hale getirilme
si için neler düşünüldüğüne dair sorusu, soru 
sahibi hazır bulunmadığından gelecek Birleşi
me bırakıldı. 

Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, Baş
bakan ve Bakan makam arabalarının kaldırıl
ması hakkındaki kararın askerî ve mülki ma
kamlara ait arabalara da teşmil edilip edilmiye-
ceğine dair sorusu ile 

izmir Milletvekili Osman Sabri Adal'm, lüks 
otomobillerin satılarak yerlerine ucuz ve küçük 
otomobiller alınmak hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna Devlet Bakanı Turhan Fey
zioğlu cevap verdi. 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'-
in, Karadeniz vilâvetlerine, bu meyanda Gire
sun, Ordu ve Trabzon halkına ucuz ekmeklik 
hububat verilmesi irin ne düşünüldüğüne ve ne 
gibi tedbirler alındığına ve 

Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'-
nun, halka ucuz fiyatla ekmek temini için tat
bik edilmekte olan usulden başka bir tedbirle 
fiyat indiriminin mümkün olup olmadığına dair 
sorularına Ticaret Bakanı ihsan Gürsan; 
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Hatay Milletvekili Sekip Inal'm, mahallî 
seçimlerin gününe, beraber yapılıp yapılmıya-
cağına ve tatbik olunacak kanunlara dair so
rusuna içişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu ce
vap verdiler. 

25.12.1961 Pazartesi günü saat 15 te Bü
yük Millet Meclisi toplantısından sonra topla-

Tasarı 

1. — Yüksek Adalet Divanının muhakeme 
usulüne ait 3 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin 
kaldırılması hakkında kanun tasıarısı (1/22) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarına) 
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Ortaokul ve liselerin paralı olması hakkımda 
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mi Onat ile Aydın Milletvekili Mehmeit Ya
vaş'm, 1111 sayılı Kanuna ek tahsil durumuna 
göre hizmet süresi ve hizmet süreslsin memuri
yet tkudemine sayılması hakkında kanun teklifi 
(2/48) (MM Savunma, Maliye ve Bütçe ko
misyonlarına) 

4. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol 
ve iki iarkadaşınm, Nakil vasıtalarında emekli
lere yapılacak tenzilât hakkında kanun teklifi 
(2/49) (^çişleri, Ulaştırma ve Bütçe komisyon
larına) 

5. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 
183 arkadaşının, Selçuk Üniversitesi adı ile 
Konya'da bir üniversite (kurulması hakkında 
kanun teklifi (2/50) (Millî Eğitim ve Bütçe 
komisyonlarına) 

6. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykanı ve 
70 arkadaşının, 7244 sayılı Kanunun.5 nci ımad-

mlmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Van 
Raf et Aksoy Muhlis Görentaş 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

desinin tadili hakkında kanun teklifi (2/51) 
(Bütçe Komisyonuna) 

7. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve Araştırma hastane
lerinde çalışan asistanlara tazminat verilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/52) (Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Bütçe komisyonlarına) 

8. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren ve iki 
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Kanunun kaldırılmasına dair kanun teklifi 
(2/53) (Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) 

9. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
68 arkadaşının, Tıp personelinin mukavele ile 
çalıştırılmasına dair kanun teklifi (2/54) (Sağ
lık ve Sosyal Yandım ve Bütçe komisyonlarına) 

10. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ve 14 arkadaşının, Kaçakçılığın meni ve 
takibine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair 6829 ısayılı Kanunun 2 nci mad
desiyle eklenen birinci maddesine bâzı fıkralar 
ilâvesi hakkımda kanun teklifi (2/55) (Güm
rük ve Tekel Komisyonuna) 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,11 

BAŞKAN — Bagkanvekili Meklri Keskin 
KÂTİPLER : Kadri özek (tzmir), Muslih Görentaş (Van) 

< • > 

BAŞKAN — Efendim, Millet Meclisi Birle- | simini açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanlıoğlu'-
na izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/44)' 

BAŞKAN — Verilmiş önergeler vardır, on
ları okutacağım. Evvelâ bir izin talebi vardır, 
onu okutuyorum. 

Geneli Kurula 
Ordu Milletvekili Şâdi Pehlivanlıoğlu'nun, 

hastalığına binaen, 11 . 12 . 1961 tarihinden iti

baren 29 gün izinli sayılması Başkanlık Diva
nının 25 . 12 . 1961 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Keyfiyeti tasviplerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu )ve Millet Meclisi 
îdare Âmirlerinin T. B. M. M. üyeleri, Senato 
ve Millet Meclisi Başkanları ile, Başkanvekilleri, 
îdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Divanı \ 
Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin istih
kakları hakkında kanun ieklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları {2/7) (1) 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 

üyelerinin ödenek ve harcırahları hakkıridaki 
Kanun şimdiye kadar çıkarılmamış olduğundan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu
güne kadar ödenek ve harcırah verilememiştir. 
Müstaceliyetine binaen bugünkü oturum gün
deminde yer alan işbu kanun tasarısının sözlü 
sorulardan evvel öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini, 

2. Maliye Encümeninin hazırlamış olduğu 
rapor Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapora 

dır. 
(1) 1 S. sayılı basmayazı tutanağın sonunda-

aykırı bulunmaktadır. Asıl İhtisas Komisyo
nunun Maliye Komisyonu bulunması ve Maliye 
Komisyonunun raporunun tatminkâr mucip se
beplere dayanması bakımlarından Maliye Ko
misyonunun hazırlamış olduğu raporun müza
kere ve oylamaya konulmasını arz ve teklif ede
riz. . * 

A. P. 
Edirne Milletvekili 

îlhami Erten 
C. K. M. P. 

Nevşehir Milletvekili 
Ramazan Demirsby 

Y. T. P. 
Mardin Milletvekili 

Esat Kemal Aybar 
C. H. P. 

Sivas Milletvekili 
ibrahim Göker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler maddesinde kayıtlı kanun teklifinin, sözlü 
sorulardan evvel öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Afyon Karahisar 
îlyas Seçkin Şevki Güler 

Yüksek Başkanlığa 
1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
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luıııun tasarısının sorulardan evvel görüşülmesini 
arz;" ve teklif ederim. 

Afyon Karaldsar 
Şevki Güler 

BAŞKAN :— Efendim, her üç önerge kanun 
tekliflerinin sözlü sorulardan evvel görüşül
mesini istemektedir. Evvelâ bu hususu oylarınıza 
arz edeceğim. Kanun tekliflerinin sözlü sorular
dan evvel görüşülmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN —- Efendim, istihkaklarla ilgili 
kanun tasarısının öncelikle müzakere edilmesi 
birinci önergede zikredilmiş idi. Tasarının 
öncelikle müzakere edilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Kanun hakkın
da Bütçe ve Maliye komisyonları raporları ve 
ekli cetveller arkadaşlara dağıtılmıştır. Eğer 
okunmasını arzu ediyorsanız, okuyalım. Yoksa 
heyeti umumiyesi üzerinde söz vereceğim. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı?.. Söz vermeden Önce bir noktayı daha oylâ -
rınıza arz edeceğim. 

önergede Maliye Komisyonu raporunun mü
zakereye konu olması isteniyor. Bu hususu da 
oylarınıza arz edeceğim. KaJbul buyuranlar... 
Kalbul etmiyenler... Maliye Komisyonu tasarısı
nın konuşulması kabul edilmiştir. 

• Buyurun Memduh Bey. 
MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
, üyelerinin ödeneklerine dair kanun tasarısı 

Maliye Komisyonunda konuşulmuş, aynı tasarı 
Bütçe Komisyonunda da müzakere edilmiştir. 

. Yüksek Heyetinizin de tetkik buyurduğu üzere, 
her iki komisyon ayrı ayrı mütalâada bulun
muştur. Maliye Komisyonu Anayasanın 82 nci 
maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin ödenek ve yolluklarına dair bir kanun 
tasarısını önünüze getirmiş bulunmaktadır. 
Bütçe Komisyonu ise tamamen bu Anayasanın 
metin ve ruhuna uygun bir kanun tasarısını 
huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. Bu itibar-' 
la her iki komisyon kanun tasarılarının, bu ko
misyonlarla da görüşmek suretiyle, Yüksek 
Meclis huzuruna müşterek bir görüş tahtında 
getirilmesini uygun görmekteyim, Maruzatım 
bu kadardır. 

BAŞKAN — Ahmet Aydın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

25.12.1961 0 : 1 
Muhterem arkadaşlarım, milletvekillerinin ve 
senatörlerin aldıkları ödenek ve yolluklar mik
tarının tesbitine matuf kanun görüşülürken 
bendenizce en mühim problem şudur : Bugün 
bütün ümitlerini parlâmentoya bağlamış bir 
Türk Milleti vardır. Bu parlâmentonun da müs
pet kararları tasarruf üzerine olacaktır. Bu 
yolda birlikte azimle verilmiş kararları bekle
mek, her şeyden evvel, parlâmentodan çıkmış 
kanunlar mutlak bir itibar ve mutlak bir itaat 
istemektedir. Maliye Komisyonunun karan bir 
tefsir tarzındadır. Bu muayyen bir nisbetten 
daha fazla ücret ve yolluk temin etmekte ise 
de, kanuna aykırı olan bir ileri tefsir mahiye
tindedir ve bir genişlik tesis edilmek suretyle 
karar alınmasına matuftur. 

Yarın Anayasa Mahkemesinde vatandaş ip
tal talebiyle karşımıza çıktığı zaman durum ne 
olacaktır? (Alkışlar) Binaenaleyh, • bendenizce 
hüsnümisal olmamız ve vazifelerimizi bihakkin 
görebilmemiz lâzımdır. Parlâmentonun Türki
ye'de de kurulduğunu dünyaya anlatabilmemiz 
için Bütçe Komisyonu raporunun müzakere 
mevzuu edilerek kanunlaşmasını arz ve rica 
ediyorum. % 

BAŞKAN — Bütün bunlar kabul edildi. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Daha evvel söz istemiştim, söz vermediniz. 

BAŞKAN — Sayın Abdülhak Kemal Yörük. 
ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (Ankara) — 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye Büyük Millet 
Meclisini teşkil eden bizlerin ödeneklerimiz hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle söz al
mış bulunmamızdan dolayı bir üzüntü hisset
mekte olduğumuzu arz etmek mecburiyetinde
yim. 

Bendeniz Anayasa Komisyonunun nâçiz bir 
üyesyim, keza Kurucu Mecliste Anayasa müza
kere edilirken orada da Kurucu Meclis üyesi 
olarak bulundum. Anayasa Komisyonunda, mil
letvekillerinin ve Senato üyelerinin alacakları 
talhsisatm miktarı tâyin ve tesbit edilmiş bulun
maktadır. En çok birinci derecede Devlet me
murunun almış olduğu aylığın tutarına, bunun 
yarısı nisbetinde yolluk ilâve olunmak üzere 
Senato üyelerine ve milletvekillerine aylık, öde-

.nek verilebileceği tasrih edilmiştir, Birinci de
recede Devlet memurunun maaşının ne olduğu 
esasen elimizdeki lâyihada gösterilmiş: bulun-

r r 
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maktadır. Binaenaleyh, Maliye Komisyonunun 
yapmış olduğu tasarıyı nazarı itibara alacak 
olursak Meclis tarafından tanzim edilmiş ve 
Meclisçe kalbul edilmiş bulunan Anayasaya 'ka
naatimce aykırı bir yol takibe'tmiş oluruz. Mem
leketin tasarrufa muhltaç bulunduğu bir zaman
da bizim kanunların bize tahsis etmiş olduğu 
sınırları aşmak suretiyle ücretlerimizin tâyin 
edilmesine mütedair bir hükmün Yüksek Heye
tinizce kabul edileceğine kaani değilim. Her
kes tasarruf beklerken bizim de tasarruf etme
miz esastır. Ancak, Anayasanın bize tâyin et
tiği sınırlar içinde kalınmak kaydı ile ödenek
lerimizin teöbit edilmesini uygun buluyorum. 
Bu mülâhazada bulunmak için huzurunuzu iş
gal ettim, özür dilerim. Hürmetlerimle. (Alkış
lar) , 

'BAŞKAN — Sayın Ahmet Oğuz. 
AHMET 03UZ (îstanlbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, mevzu; (milletvekilleri ve senatör 
arkadaşların ödenek ve yollukları bahsidir. 
Anayasa geçmiş yılların tesiri altında, millet
vekilleri mevzuatı için bir madde üzerinde has
sasiyetle durarak, bu maddeyi tedvin etmiştir. 
Bizim buradaki mevzuumuz, milletvekillerine 
verilen tahsisatın azlık veya çokluğu değildir, 
Anayasa ile tahdidedilen bu maaş haddi içinde 
/bulunup bulunmamamız meselesidir. Bir bakı
lma tetkik edilirse görülür ki, eski yıllardaki 
kötüye giden bir ücret sisteminin aksülâmeli 
olarak Anayasa bir politika, bir polemik mev
zuu haline getirilmiş, hadler aşağı tutulmuş 
olabilir. Anayasanın tâyin ettiği ücretler bugün 
Ankara^da bir milletvekilinin geçinmesini sağ-
lamıyabilir. Mevzuu bu yönden ele alacak du
rumda değiliz. Anayasanın bu mevzua ait mad
desi demektedir ki, «Milletvekilinin alacağı 
ödenek birinci derecedeki Devlet memurunun 
ımaaş haddini aşamaz, yolluklar da bunun yüz
de ellisini geçemez.» Kurucu Mecliste Anayasa
nın bu maddesinin tesbiti sırasında yapılan 
münakaşalara kısmen katılmış, buna ait zabıt
ları da gözden geçirmiş bir insan olarak biliyo
rum ki, vâzıı kanunun ımaksadı, Devletin bi
rinci derecesindeki memurun almış olduğu maa
şın üstüne çıkılmaması idi. Bu da o gün zam-
sız iki bin, % 20 zamlı olarak 2 400 idi. Vâzıı 
kanunun birinci derecede maaş alanlardan mak
sadı, iki bin ve zamlı iki bin dört yüz olacaktı. 
Şimdi bakıyoruz, Maliye Komisyonu tefsire gi-
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den yollarla, bundan anladığı mânalara kendi 
anladığı mânaları ve inanışları da katmak su-, 
retiyle, bu miktarı yükseltmektedir. Tahsisat 
lara geçiyor, birinci derecedeki arkadaşların 
aldıkları tahsisatları da ilâve ediyor, 2 400 ü 
3 600 e çıkartıyor. Buna 1 800 yolluğu da ilâ
ve ediyor ve 5 800 e iblâğ ediyor. 

Şimdi arkadaşlarım, biz Anayasanın hudut
ları içinde hareket etmek mecburiyetinde olan, 
bu sarih mefhumları hususunda vâzıı kanunua 
kasdettiği anlamı bilen kimseler olarak ayrıca 
bir terimden mâna çıkartmak yoluna gitmeme
liyiz. Gitmemiz halinde bir üçüncü vatandaşın 
Anayasaya mugayir olarak tedvin edilmiş olan 
(bu kanun hakkındaki itirazı halinde Anayasa 
Mahkemesi tarafından geri çevrileceğine yüzde 
yüz eminim. Bakınız, milletvekilleri ihtiyacının 
tatmin edilip 'edilmemesi, az veya çok olması 
bakımından mütalâa etmiyorum. Bugünkü şart
lar altında verilen bu paraların ancak, bir mil
letvekilinin ayakta durmasını sağlamıyacak bir 
durumda olduğuna şahsan kaaniim. Fakat ne 
yapalım ki, Anayasada bir polemik mevzuuna 
kendini kaptırmış olarak Devletin birinci dere-
ceçleki memurunun aldığı maaşı âzami had ola
rak kalbul edilmiştir. Bu bir hata dahi olsa 
Ibundan bir Anayasa hükmü çıikarmıyarak du
rumu olduğu gibi takabbül etmek zorundayız. 

Binaenaleyh, bugünkü müzakeremizin mev
zuu, Maliye Encümeni tasarısı üzerinde olacak
tır. Bu husus yüksek kararınıza iktiran etmiş 
olduğuna göre, birinci derecedeki Devlet me
murunun aldığı maaş haddinin aylık tutarı iki 
bin liradır. Bu % 20 zamla beraber 2 400 lira
dır. Şimdi Anayasaya muhalefet etmemek yö
nünden bu miktar üzerinde mutabakata var* 
maya mecburuz. Bunun dışında bir tefsir, hak
kımda Anayasa Mahkemesine müracaat edildiği 
takdirde muhakkak reddedilecektir. 

Hassaten 1962 yılı bütçesinin kapısından 
içeri girdik. G-özlerini sizlere diken vatandaşla
rın yüzde 15 zamlarının verilip verilmemesi ari
fesindeyiz, içindeyiz. Türk Milletinin iktisadi 
sıkıntılarla mücadelesini sağlamak ve onu da 
bu istikamete tevcih etmek zorundayız. Bu ha
vada hJLZİ, yeni Anayasa hükümleri, hakiki yo
lumuza teveccüh etmek ıstırarında bırakmak
tadır. Hürmetle selâmlarım.' (Alkışlar) 

I 
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BAŞKAN -~ Sayın Esat Kemal Aylbar. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Muh
terem arkadaşlarım, Anayasa, Devlet rejiminin 
temel prensiplerini ihtiva eder ana bir kanun
dur. Bu kanun iknî kuvvetini Anayasa huku
kundan almalıdır. Yani diğer kanunlar üzerin
deki hiyerarşik mevkiini muhafaza etmelidir. 
Devlet temel hakları ve prensipleri iza.h edilir
ken, bunun yanında Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin ödenekleri gibi basit bir mevzua 
yer verilmiş olmasını şahsan üzüntü ile karşıla
rım. Bu, hükümranlık hakkını kullanma yetki
sini elinde tutan Meclise itimatsızlık celbeder 
maahiyettedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bütün üyelerinin bu kadar bir mevzua tenezzül 
edecek durumda olmadıklarını her şeyden evvel 
ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; dâva muayyen bir 
partiye veya şahsa avantaj toplamak, yatırım 
yapmak dâvası değildir. Bu dâva her şeyden 
evvel; milletin kaderine hâkim muhterem heye
tinizin çalışma imkânlarını sağlıyacak bir dâva
dır. 

Bütçe Encümeninin hazırlamış olduğu rapor, 
Maliye Encümeninin hazırlamış olduğu raporun 
Anayasaya aykırı olduğundan bahsetmektedir. 
Biz Bütçe Encümeninin hazırladığı raporun isa
betli bulunmadığına kaaniz. Fakat zannederim 
ki benim gibi düşünen birçok kimselerin oldu
ğuna, fakat bunların, matbuattan, bilhassa bir 
İki gazetenin sistemli neşriyatta bulunmaların
dan çekinerek hakikatleri izhar edememekte ol
duklarına kaaniim. (Bravo sesleri, alkışlar) Biz 
bu konuyu müdafaa ederken, şahıslarımıza 
3 - 5 kuruş "gibi basit bir avantaj koparmak id
diasında değiliz. Biz; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dinamik bir halde yaşamasını te
min edecek şartları, Türk Milletinin hakiki ira
desini temsil eden temsilcilerinin asgari bir ge
çinme şartı içinde, huzur içinde vazifelerini ya
pabilmelerinin şart olduğuna kaaniimz. Ben şah
san bu bakımdan söz aldım. 

Arkadaşlarım, her şeyden, evvel hâdisenin, 
- yerleşmiş olması bakımından . Anayasa huku
ku ile bir alâkası olmamakla beraber Anayasa
da yer almış bulunması bakımından, Anayasaya 
aykırılığı üzerinde durmak icabetmektedir. Ana
yasanın 82 nci maddesi: 
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«ödeneğin aylık tutarı 1 nci derecedeki Dev

let memurunun aylığını; yolluk da ödeneğin ya
rısını aşamaz.» demektedir. Arkadaşlar, bu mad
dede kullanılmış olan kelimelerin gelişigüzel 
maddeye konmuş olduğunu kabul etmek, daha 
evvelki yürütme organının fonksiyonu ile kabi
li telif olmasa gerektir. Bu maddeye kelimeler, 
teker teker ayrı bir surette mânalandırılarak 
konmuştur. 

Devlet memurunun ödenek ve aylık tutarın
dan bahsedilmektedir. Bu Devlet memurunun 
aylığı, her ne nam altında olursa olsun, bir ay 
içinde, eline geçen para miktarını ifade etmek
tedir. Anayasamızı hazırlıyan ilmî Komisyonun 
Başkanı Sıddık Sami Onar'm, Türkiye'de büyük 
bir idari otorite olduğundan şüphe etmiyoruz. 
Bu şahsiyet bu konuya yer vermeden evvel, böy
le bir ilmî tasarı hazırlıyacağı hatırından geç
memiş iken yazmış olduğu ilmî eserlerde maaş
la aylığı ayrı ayrı mütalâa etmekte ve ilmî ıs
tılahlara hakiki değerlerini vermiş bulunmakta
dır. îdare hukukunda ve ilmî kitabında aylık, 
maaş mânasında kullanılmamıştır. Anayasamı
zı hazırlıyan ilmî Heyet bu görüşle hareket et
miştir. Kurucu Mecliste birkaç arkadaşın leh
te ve aleyhte söz almış bulunmaları, bu madde 
üzerindeki fikirlerini izhar etmiş bulunmaları, 
maddenin hakiki mânasını çıkarmak için bir me
haz ittihaz edilemez. Maddenin bir de ikinci fık
rası vardır. Burada; «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üvslerinin aylık ve ödeneklerine her ne 
suretle olursa olsun yapılacak zam ve ilâveler» 
den bahsedilmektedir. 

«» 
Dikkat buyurulursa aylı'k ve ödenekler tâ

birleri ayrı ayrı kullanılmış, yani milletvekille
rine hem aylık, hem de ödeneklerin verilmesi 
mümkün görülmüştür. Aksi halde bu tâbirler
den yalnız birisini kullanması icabederdi. Yine 
bu tâbirlerin, gelişigüzel 82 nci maddede yer al
mış olduğu telâkkisini kabul etmiyorum. 

Saniyen. Maliye Encümeninin hazırlamış ol
duğu raporun Anayasaya mugayereti mevzuu-
bahsolamaz. Çünkü hâdisenin bir ikinci tarafı 
vardır. Bir müessesenin lâyıki veçhile vazife 
görebilmesi için her şeyden evvel o müesseseye 
çalışma imkânlarnıın bağışlanmasına ve orada 
vazife alacak arkadaşların geçinmelerini müm
kün görmelerine bağlıdır. Bu bir hakikattir 
k i ; buraya milletvekili olarak gelen arkadaşla-

• 
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rm, bilhassa nispî temsilin yüklediği külfetler I 
hasebiyle memleketlerinde piyasaya binlerce li
ra borçlu bulunduklarını üzüntü ile ifade etmek 
isterim. Bunların yüzde yetmişi geçinecek mad
delere sahip insanlar değildir. Bu şekilde bu I 
Mecliste vicdan huzuru içinde vazife göremez
ler. Arkadaşların yüzde 70 i yıl başına kad'arki 
bir zaman geçirecek maddiyata sahip değildir. I 
Bu şekilde bir Meclis katî surette vicdan huzu- | 
ru ile vazife göremez arkadaşlar. (Alkışlar) 

Eğer bu arada şahsına bir jest yapmak isti- I 
yenler varsa onlara Kızılayın, hayır cemiyetle- I 
rinin kapıları açıktır, oraya giderler, bağışlar- I 
da bulunurlar. Apartmanlarından gelen gelir-

• lerini milletvekilliği tahsisatına eklemek sure
tiyle geçimini temim edebi'leceli kişiler; aramız
da ekseriyette değildir arkadaşlar. 

Bu maddenin tefsirini yaparken, tefsiri iki I 
grupta münakaşa etmek lâzımdır: Birincisi, I 
maddenin şekli tefsirinden ibarettir. Arkadaşlar, I 
kanaatimce bunu dilimiz döndüğü mabette yap
maya çalıştık. Bir de maddenin, kanunun ru
hu itibariyle tefsiri vardır. Bu madde Türkiye I 
Büyük Millet Meclisi âzalarının, birinci smıf I 
Devlet memurlarının geçim standardına ulaştı- I 
rılma halini kastetmektedir. «Devlet memurla- I 
rina verilen maaş» umumi bir tâbirdir, yani her I 
Devlet memuruna muayyen ölçüde verilmiş olan 
bir paradır. Bunun üstünde, vazifeleri icabı, I 
iktisadi huzura kavuşturulması arzu edilen bâ- I 
zı Devlet memurlarına, Devlet ödenek vermiş- I 
tir. Zannediyorum k i ; hiçbir Büyük Millet Mec
lisi Üyesi1, bu suretle onore edilmek istenen bir I 
Devlet memurundan ne daha aşağı bir vazife I 
görmektedir, ne de içtimai seviyesi bundan dun- I 
dur. Binaenaleyh arkadaşlar, Anayasa ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisi azaları Türkiye'de I 
memur standardı olarak en yüksek derecede 
yaşıyan bir memurla aynı durumda tutulmak I 
istenmiştir. Bu Sebeple dâvanın Anayasa, ile, I 
Anayasaya mugayereti ile hiçbir alâkası yok
tur. Maliye Komisyonu teşriî organların çalışa
bilmesi için gerekli raporu hazırlamış bulun- I 
maktadır. Muhterem Heyetinize Maliye Komis
yonunun raporunun kabul edilmesini arz ve tek
lif ederken, Maliye Komisyonu Sözcüsünden bü 
raporu hazırlarken hâkim olan düşüncelerini de I 
muhterem heyetinize bildirmelerini .istirham edı- I 
yorum. (Alkışlar) | 
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BAŞKAN — Sayın Şevki Güler. 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Aziz 
arkadaşlarım, biraz evvel konuşan arkadaşımı
zın hakkı vardır. Esat Kemal Aybar arkadaşı
mızın belirttiği gibi, bu Mecliste çalışan senatör 
ve milletvekillerinin maddi sıkıntı içersinde ol
duklarını ve bundan sonra da maddi sıkıntı için
de kalacaklarını hepimiz biliyoruz. Sizlere mü
cerret olıarak küçük bir misal de vereceğim. Bi
rinci sınıf Devlet memurunun eline geçen para 
7244 sayılı Kanunun birinci maddesine göre biz
lerin alması icabeden p^ra ortalama olarak 
1 715 liradır. Bu kadar az bir para ile teşriî 
hayatın devam etmesinin güçlüğünü takdir eder
siniz. Ancak Anayasa Komisyonunun bu husus
taki konuşmalarında ve Umumi Heyetteki 82 nci 
maddenin müzakere ve münakaşası sırasında 
milletvekili maaşlarının bir aylığı için, 7244 sa
yılı Kanunun birinci maddesindeki esaslar göz 
önünde bulundurulmuş, yani iki bin lira esas 
olarak alınmıştır. 

Bugün bir orgenerale, hususi kanunlarla ve
rilen 750 lira tazminat, 200 lira er tazminatı, 165 
lira tayın bedeli esas alınmamıştır arkadaşlar. 
Anayasa Komisyonunda ve Anayasanın birinci 
müzakeresinde konuşulan esas budur. 

19 . 4 . 1961 oturumunda Umumi Heyet top
lantısında Rıza Isıtan bu durumu izah etmişler
dir. İfadeyi aynen okuyorum : 

«Muhterem arkadaşlarım, bu madde Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerine taallûk 
etmektedir. Maddeye göre, üyelerin ödenekleri
nin aylık tutarı, birinci derecedeki Devlet me
murunun aylığını; yolluk da ödeneğin yarısını 
geçemez.» 

Halbuki son bir kanun kabul ettik, bununla 
Devlet memurlarına zam yaptık. Büyük bir fe
ragat hissiyle Yüksek Meclis bu zammı Meclis 
üyelerine teşmil etmemeyi karar altına almıştı. 
Fakat almamış olsa idi; bugün birinci dereceden 
memurun aylığı demek olan 2 700 lira ödenek 
ve yolluklarla birlikte 5 400 lira olacaktır ki, 
ödenek ve yolluklar yüzde 50 indirildiği için 
1 350 ye düşüyor. 

Aziz arkadaşlarım, 82 nci maddenin ikinci 
görüşülmesinde de yine bu ruh hâkimdir. Bura
da yine Hızır Cengiz arkadaşımızın konuşma
sından bir pasaj alacağım : 

— 382 — 
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«3656 sayılı Kanuna .göre; baremin birinci 

sırasındaki memur eskiden brüt bin lira alırdı, 
s.onra bu iki bin lira oldu. Yüzde 35 zamlarla bir
likte bu aylığın 2 700 liraya kadar yükseleceği
ni arz ederim. Rapor buna mütaalliktir.» 

Aziz arkadaşlarım, birinci derecedeki memur 
aylığı 7244 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki 
aylıktır. Bir orgeneralin, bir valinin aldığı taz
minatlar dâhil değildir. Bugün birinci derece
den maaş alan bir öğretmen arkadaşımız vardır. 
Bu arkadaşımız bu tazminatları almamaktadır. 
82 nci maddenin ruhu 7244 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesini istihdaf etmektedir." Binaenaleyh, 
Maliye Komisyonunun raporunda zikrettiği ve 
bizlere bir miktar daha maddi imkânlar vere
cek olan rakamların şayanı kabul görülmemesi 
icabeder. Bununla beraber takdir Yüksek He
yetinizindir. 

Aziz arkadaşlarım, biz hepimiz şuradan bu
radan maddi sıkıntı içerisinde geldik. Maddi sı
kıntı içindeyiz diye Anayasanın ruhuna aykırı 
hareket edemeyiz. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cemal Babaç. 
MALÎYE KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL 

BABAÇ (Kocaeli) — Değerli arkadaşlarım, Ana
yasa tasarısının 81 nci ve meriyette bulunan 
Anayasanın 82 nci maddelerinde Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin ödenekleri hakkında mevzu 
hüküm Maliye Komisyonu tarafından inceden 
inceye tetkik, müzakere ve münakaşa edilerek 
diğer hususlarla birlikte tedvin olunan kanun 
teklifi Bütçe Komisyonu tarafından Anayasa
nın 82 nci maddesine uygun görülmediği mü-
talâasiyle değiştirilmek suretiyle yüksek huzur
larınıza sevk edilmiş bulunmaktadır. Konuşan 
hatip arkadaşlarım da Maliye Komisyonunu töh
met altında bıraktılar. Bu sebeple Maliye Ko
misyonunun görüşünü, bu kanunun tedvininde 
dayandığı prensipleri ve bunların Anayasaya 
mutabakatını komisyonun tasvibeylediği şu met
ni okumak suretiyle arz eylemek zorunda kaldı
ğımdan dolayı Yüksek Heyetinizden özür dile
rim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütçe Komisyonu kıdem tazminatı ile tem

sil tahsisatının aylık tâbiri içinde mütalâasına 
imkân bulunmadığı ve Anayasanın 82 nci mad
desinde bu ilâveler tadadedilmiyerek yalnız 
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«Devlet memurunun aylığı». denilmiş olmasını 
ileri sürmek suretiyle bu maddeyi tadil eyledi
ğini bildiriyor. 

Halbuki Maliye Komisyonu huzurunuza arz 
edilen kanun teklifinin tedvininde böylesine 
mahdut bir fikre-saplanmamış, yalnız Anayasa
nın 82 nci maddesini okumakla ve indî düşünce-
celerle yetinmemiştir; öntasarıdaki 81 nci, bu 
maddenin müstenit bulunduğu gerekçeyi, Kuru
cu Meclisteki müzakerata ait zabıtnameyi ve 
bilhassa Anayasa projesini hazırlayan ilim Hö-
yetine dâhil ve Milletlerarası idare Hukuku oto
ritelerinin eserlerini, memur ve milletvekilleri
nin şimdiye kadar almış ve alagelmiş bulunduk
ları aylık istihkakları hakkındaki müdevvenatı 
da gözden geçirmiştir. 

Şu suretle Maliye Komisyonu bu kanun tek
lifinin tedvininde keyfî ve hissî bir karara var
maktan içtinabeylemiş, objektif, ilmî ve nizami 
çalışmalar yolunda vardığı neticeyi, mâruz kala
cağı kolay polemiklere de ehemmiyet vermeden, 
huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. 

Kurucu Meclis Anayasa Komisyonunda vaz'-
olunup müdafaasında ısrar olunan prensibiyle, 
müzakere sırasında bu? maddenin leh veya aley
hinde ifade edilen görüşlerin Maliye Komisyonu 
tarafından tahlilinde; iştirak olunan ana fikrin 
şu cümle ile ifadesi mümkündür : Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin Hazineden alacakları aylık 
ödeneğe bir had tâyini lâzımdır. Meselenin esası 
budur. 

, Bu maksatla, Kurucu Meclis Anayasa Komis
yonunun teklif eylediği 81 nci madde şöyle ted
vin edilmiştir. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
ödenekleri kanunla düzenlenen ödeneğin aylık 
tutarı yedinci derecedeki memurun aylık öde
neğini yolluk da ödeneği aşamaz» denilmiştir. 

Bu maddede yolluk, aylık ödeneğinin tama
mına eşit olarak takdir edilmiştir. Bu sebeple 
Kurucu Meclisteki bütün tartışmalar ve hesap
lar yolluk üzerinde cereyan etmiştir. Aylık öde
nekler için vaz'olunan kıstas ise birinci derece 
memurun aylığı seviyesini aşamıyacağı nokta
sında münakaşasız bırakılmıştır. 

Maliye Komisyonu bu • müşahede sırasında 
şu mühim noktayı tesbit eylemiştir : Eğer key
fiyet Bütçe Komisyonunun anladığı mânada ol
sa idi, yani, aylık tâbirinin diğer aylık kanun-
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lan nazara alınmaksızın yalnız 7244 sayılı Ka
nunun birinci maddesine ek cetvelin birinci sı
rasında yazılı 2 000 liradan ibaret bulunsa idi, 
bu maddenin birinci fıkrasının vaz'ma lüzum 
hâsıl olmazdı. Malûmuâlileri; birinci fıkrada 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öde
nekleri ve yollukları kanunla düzenlenir» de
nilmektedir. 

Yukarda arz edildiği veçhile Bütçe Komis
yonunun anlayışı hakikatin mutlak ifadesi ol
sa idi, farzımuhal, ikinci fıkranın bu anlayışa 
göre tatbiki zaruri bulunsa idi, Yüksek Mecli
sinizin aynı cümleyi tekrarlamak suretiyle ye
niden bir kanun tedvinine mecbur tutulması
nın hikmeti izah edilemezdi. 

Muhterem arkadaşlarım, objektif bir görüş
le denilebilir ki; bu konunun müzakeresinde 
Kurucu Mecliste iki endişe hâkim olmuştur : 

Birinci endişe; gelecek Meclislerin ödenek 
takdirinde aşırı kararlarına mâni olmak, o ka
dar ki, takdir edilecek meiblâğm cazibesine ka
pılacak bâzı Meclis üyelerini parti despotluğu
na, lider despotluğuna tâbi kılmamak; bu yol
dan memleket ve millet menfaatlerinin başın
da demokrasinin ve hulftık devletinin zedelen
mesine meydan vermemek, umumi geçim sevi
yesiyle milletçe vergi ödeme gücünün mukaye
sesinde göze batacak ve âmme tarafından tas-
vibolunmıyacak israf hududuna yaklaşılmasına 
imkân vermemek endişesidir. 

ikinci endişe de; geçim ile birlikte Büyük 
Millet Meclisi üyelisine seçilmiş olmaktan mü
tevellit masrafları karşılıyabilmek endişesidir 
ki, bu birinci derece memurların her hangi bi
rinin zatî ve onore masraflarının üstündedir. 

Bu anda hemen tebarüz ettirmeliyim ki, 
Anayasanın 76 ncı maddesinde : «Büyük Millet 
Meclisi üveleri bütün Türk Milletini temsil 
eder» denilmektedir. 

Muhterem arkadaşla?, memur unvanını ta
şıyan Devlet hizmetkârlarının hiyerarşik muaz
zam manzumesi içinden misaller alalım: Bir ge
neral; Kahraman Türk Ordusunu temsil eder. 
Üst seviyesinin aylık ödenek tutarı 3 515 lira
dır. 

Hâkim, cihan değer Türk adaletini temsil 
eder. Üst seviyesinin aylık tutarı 3 200 lira
dır. 

Vali, yurt içinde Devleti ve Hükümeti tem

sil eder. Üst seviyesinin aylık tutan 3 700 lira
dır. 

Elçi yurt dışında Devlet Reisini ve Hükü
meti temsil eder. Üst seviyesinin bir ayda eli
ne geçen hesaba gelmez. Çünkü her memleket 
parasının ayrı kuru, vazife icaplarının ayrı 
ayrı masrafları vardır. Onore masraflar için 
asgari hududun dahi tâyini mümkün değildir. 

Bunlar gibi bir umum müdür; bir daireyi 
veya İktisadi Devlet Teşekküllerinden birini 
temsil eder. Her biri ayrı kanunlarla aylık öde
neklerini alırlar. 

Türk Milletinin vekilleri; Cumhuriyet Dev
letinin kuruluşundan beri ısdar eyledikleri ka
nunlarla, bu memurların şahsiyetlerinde tem
sil ettikleri organların, makamların ve zatları
nın şeref ve haysiyetlerini korumak sırf bu 
vazifeye tâyinleri yüzünden artan onore mas
raflarını karşılamak, vazifelerini gereği gibi ifa 
edebilmelerini temin etmek uğruna bu makam ve 
memuriyetlerde bulunanların aylıklarına, tem
sil ödeneği, tazminat gibi ilâveler yapmışlardır. 

Kurucu Meclis Anayasa Komisyonunun ge
rekçesinde sahife 35 - 36 da 81 nci maddenin 
müzakeresine ait zabtmamede tafsilât var
dır. Mütalâa Duyurulacak hususata mütaallik 
tetkiklerimizin bir de ilim yönünden esasa bağ
lanması zarureti hâsıl olmuştur. Çünkü; lü
gat kitaplarından aylık veya maaş anlamları 
hakkında ilmî netice almak imkânsızdır. Ha
kikatte maaş veya aylığın bir ilim terimi ola
rak ne demek olduğunu bilmek iktiza eyler. 
Bütçe Komisyonu mütalâasında bu cihet her ne
dense meskût bırakılmıştır. 

Porfesör Süheyip Derbil, idare hukuku sa
hife 351 de : (Maaşlara kamusal memurun yal
nız geçinmesi değil, sınıf derecesine göre 
gereği yaşaması da düşünülür. Bu sebeple An
kara'da çalışan memurla taşrada çalışan 
memurun hizmetleri arasında fark olmadığı hal
de birincisine tazminat adı altında pahal'.lık 
zammı verilmesine mukabil ikicisine verilmez 
idi. 

Birtakım memleketlerde pahalılık zamların-
dan başka «gaile yükü tazminatı,» verilir) de
mek suretiyle maaş anlamının şümulünü izah 
etmektedir. Yani memuru gereği gibi yaşatamı-
yan fiks meblâğ maaş değildir. Ancak buna ilâ
veler yapılmak suretiyle de geçen maaş olur. 
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(İdare hukuku - Atıf Bey tercümesi sahife 

145 te) : 
«Hizmette bulunan memurların tahsisatına 

maaş, ücret ve saire gibi namlar verilir. Bu, 
yapılan hizmetin veyahut verilen sâyin mükâ
fatı gibi görülür. Maaşa muhtelif ikramiyeler 
ve tazminatlar da ilâve olunur. 

Sahife 146 da bâzı defa mesken veyahut 
ikametgâh tazminatı, hizmet masarifi, ma
kam ve temsil tahsisatı,., ve saire maaşa ilâve 
olunup deniliyor. 

Şu beyandan anlaşılmaktadır ki; maaş an
lamı birtakım cezaları ve ımütemmimatı ihtiva 
eylemektedir. 

Gaston Jez «Maliye ilmî ve Fransız malî 
mevzuatı adlı eserinin 152 nci sahifesinde : 
«Maaş memura yapılan işe ve memurun içtimai 
mevkiine tamamiyle tekabül eden bir para te
min eder.» demektedir. 

Sıddık Sami Onar'm idare hukukunda 
861 nci sahifede «Maaşa bâzı fevkalâde 
hallerde veya hususi şartlara tâbi yerler için 
eklenen mesken zammı, uzak yerler zammı, pa
halılık zammı, temsil karşılığı gibi paralarla 
yolluklar, ikamet yevmiyeleri gibi paralar 
maaşın teferruatını teşkil ederler. 

Bundan maada bâzı memurlara makam tah
sisatı ve munzam ödenek verilir» denilmektedir. 

862 nci sahifede, «Maaş ve teferruat da teş
riî veya tanzimi tasarruf attan doğan umumi 
hukukî duruma dayanır. Binaenaleyh teferruat, 
da yine objektif ölçülerle ve kaidelerle tesbit 
edili:*.» deniliyor. 

Şu suretle Maliye Komisyonu maaş ve ay
lık ödenek terimlerinin anlamında böylece ilmî 
mesnetlere dayanmış bulunmaktadır. 

Yeniden Maaş Kanunu tedvinindeki mak
sadı, Bütçe Komisyonunun anlayışına göre tak
dir ettiği haddin* altında bir meblâğ üzerinde 
indirim prensibine bağladığımız takdirde, Ku
rucu Meclis Anayasa Komisyonu gerekçesinde 
tafsilen izah edildiği gibi, Büyük Millet Mec
lisini servet sahiplerinin iradesine teslim etmek 
demek olur ki, böyle bir Mecliste de içtimai 
adaletin ve hukuk Devletinin hükümran olma
sına imkân kalmaz. 

Yahut da zaruret içinde bırakılacak millet
vekillerinin masrafları karşılanmak mecburi-
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yeti altında biraz da kendi çıkarlarını aramaları 
bir emri tabiî olur. 

Bundan başka; Anayasa gerekçesinin metni, 
bu maddenin müzakeresinde Anayasa Komis
yonu Sözcüsünün müdafaaları, lehte konuşan 
hatiplerin alkışlarla tasvibolunan realist beyan
ları karşısında aleyhte konuşanların mâruz 
kaldıkları şiddetli reaksiyonlar da bu maddenin 
yapısında, ruh ve mânasında müessir olmuş
tu?. 

Maliye Komisyonunun bu müşahedesi de 
ayrıca tedvinde realist olmayı icabet tirmiş tir 
ki; böylesine çalışmalar sonunda vardığı ka
naate istinadederek aylık ödenek konusunda 
aylık terimi üzerinde durmuş Bütçe Komisyo
nunun tavzif ettiği tahdidi mâna dışında, Ana
yasaya uygun, efradını cami ağyarını mâni, 
ilme müstenit, asgari ihtiyaca muadil bir had
din tâyininde kendisini ittifakla ve samimiyetle 
yetkili bulmuştur. 

Teşriî ve tanzimi önden de aşırı hadleri mi
salleri ile arz olunan diğer kanunların birinci 
derecedeki memurları kıstas olarak ele almayı 
iltifata lâyık görmemiştir. 7244 sayılı Kanu
nun birinci maddesindeki cetvelde birinci sı
rada bulunan memurun % 20 zammı ile 2 400 
barem, 200 liralık kıdem tazminatı ile 800 
liralık temsil tahsisatını' ihtiva eyliyen maaş 
seviyesini itidal haddi olarak kabul eylemiş
tir ki, halen Meclisimizin Genel Sekreterinin 
aylık ödeneğine muadildir. 

Madde bu esasa göre tedvin, edilirken tat
bikatında eşitliği, vuzuhu ve kolaylığı temin 
bakımından dikkat gösterilmiştir. 

Şu halde aylık mefhumu içinde Büyük Millet 
Meclisini temsil etmeleri, yurt içinde diplomat
ların ve milletlerarası ekonomistlerin, iş adam
larının tertibedebilecekleri, Devlet Başkanımız 
veya Hükümetçe tertibolunaeak resmî kabullere 
ve sair hususi ve resmî toplantılara davet edi
lebilecekleri cihetle; temsilî haysiyetleri ve 
uhdelerine mevdu vazifeleri icabı şeref ve iti
barlarını, içtimai mevkilerini muhafaza, gerek 
Hükümeti ve âmme hizmetlerini kontrol etmek, 
gerekse en ücra meskûn mahallere kadar gi
derek halkın ihtiyaçlarını ve ıstıraplarını din
lemek, dertlerine derman olacak âcil dâva
lar bulmak yolunda ihtiyar edecekleri geçim 
ve temsili masraflarını karşılamak zarureti kar-

- 3 8 5 — 



M. Meclisi B : 26 
şısmda Maliye Komisyonu tarafından tedvin 
olunan kanun teklifi aşırı değildir. Sarfı lâzım-
gelenin üstünde bir ımenfaat sağlamaz, emsaline 
nisbetle itidal hududundadır. 

Bu noktada şunu da arz edeyim ki, bu mad
de ile verilecek aylıktan 900 lira civannda 
kesinti çıkarıldıktan sonra aylık ödenek yol
luk hariç 2 500 lira civarına düşer. 

Maliye Komisyonu Anayasa ve bilhassa ha
lin anlayışında keyfiyeti tasvibetmek ancak 
Yüce Meclisinize aittir. Prensipler muhterem
dir. Miktarı artırmak veya tenzilât yapmak 
ancak Yüce Meclisimize ait haktır. 

Kanun teklifinin aynen kabulünü istirham 
ederim. Şunu da arz etmek gerekir ki, hüsnüni
yet ve samimiyetle Anayasaya uygun olarak 
tatbika çalışılması kabul buyurulduktan sonra 
tenzilât yapmak ve daha aşağı bir haddi tut
mak yine Yüksek Meclisin iktidarındadır. Hiç-" 
bir şey Muhterem Meclisi takyidetmez ve biz 
huzurunuza bu vaziyette dikkatli çalışmalarla 
bir iş hazırladık diye geldik. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Babaç, komisyon adına 
mı, konuştunnüz, efendim? 

MALİYE KOMİSYONU BAŞKANI CE
MAL BABAÇ (Kocaeli) — Komisyon adına 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bir yeterlik önergesi 
vardır. Yalnız son söz bir mebus arkadaşımı-
zmdır. Bir arkadaş daha konuştuktan sonra 
oya'sunacağız. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLYAS 
SEÇKİN (Anakra) — Bütçe Kondisyonunun 
görüşünü arz etmek istiyorum, 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bu hususu 
arkadaşların oyuna arz edeyim. 

Sayın llyas Seçkin Bütçe Komisyonu iadına 
konuşmak istiyor. Konuşmasını kafbul (buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın llyas Seçkin. 
İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Çok muhte

rem arkadaşlar, yıllardan iberi Türk efkârı 
umumiyesiıni çok yakından alâkadar eden ve 
çeşitli polemiklere yol açabilecek olan bir me
sele üzerinde Millet Meclisi konuşuyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini1! açılışından 
ısonra, Sayın îdare Âmirleri Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri ve hariçten tâyin edilecek 
Bakanların yolluk ve tafosi&atiarına ait kanun 
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tasarısı Millet Meclisime takdim edilmişti. Bu 
tasarı İçtüzük gereğince evvelâ Maliye Kotmis-
yonunda konuşuldu, bilâhara Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonunda müzakere konusu edil
di. Maliye Komisyonunun raporu size dağı
tılmış olan kanun tasarısındia ekli bulunmakta
dır. 

Biz de Bütçe Komisyonu olarak bu tasarıyı 
-inceledik ve Maliye Komisyonunun görüşüne 
katılamıyacağımızın sebeplerini açkça izah ettik. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ Cemal Babaç 
arkadaşımız, Maliye Komisyonu Başkanı olarak, 
Bütçe Komisyonunun Maliye Komisyonunu Ana
yasaya aykrı kanun hazırlamakla itham ettiğini 
burada ifade buyurdular. Bütçe Komisyonunun 
böyle bir töhmet laltmda bulundurduğunu zan
netmiyorum. Bütçe Komisyonu, kendi günde
mine aldığı bu konuyu emmen ıboyuna tetkik 
etmiştir, incelemiş ve konuda Maliye Encümeni
nin görüşüne iştirak etmemiştir. Bir • töhmett 
altında (bulundurmak sureti katiyede mevzuu-
bahiıs değildir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin üyelerinin .alması lâzımgelen tahsisat 
ve yollukların miktarı ne olmalıdır? Türk Ana
yasasının 82 nci maddesi, sarahaten bu yolluk 
ve tahsisatın hususi bir kanunla düzenleneceği
ni hükme bağlamış ve bu yolluk ve tahsisatlara 
ayrıca bir tavan tesbit etmiştir. Bu tavanda 
(Birinci derecede Devlet memurunun maaşın
dan fazla olamaz) d enliyor. 

Simidi ıSaym Maliye Encümeni «Aylık, bir 
memurun eline geçen para tutarıdır» diyorlar. 

Muhter'em arkadaşlarım, Anayasanın 82 
nci maddesinde bir defa şu sureti katiyede be-
lirtfllmiştir M, bir memurun bir ayda elline 
geqexı paradan bahsedilmemiştir. « öde
neğin aylık tutarı birinci derecedeki Devlet 
memurunun aylığımı : yolluk da ödeneğin ya-
•rısmıı aşamaz » denilmiştir. Burada ay-
lik başka! şeydir, bir ayda eline geçen başka 
şeydir. Bu maddede sureti katiyede birinci 
derecelde Devlet memurumun «eline geçen ay
lık» tan bahsedilmemiştir, «elime geçen» tâ
biri yoktur. (Birincti; derecede meım/urum elli
ne geçen çeşitli tahsisat ve tazmiinaıtlar) iba
resi yoktur. Yalnız (Birinci derecede memu
run eline geçen aylık) deniyor. Bu suretle 
birinci derecede bir memurum eline geçen tah-
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sisat, tazminat gibi şeyleri buna ilâve etmek 
suretiyle Anayasamın 82 nci maddesinde sara
haten tesfoit edilmiş olan tavanı tecavüz etmiş 
olmuyor muyuz? Sarahaten tecavüz etmiş olu
yoruz, ben size arz edeyim, 

Biraz evvel Ahmet Oğuz arkadaşımızın ifa
de buyurdukları git$, ileride bir vatandaşım 
müracaatı üzerine, Anayasanın 82 inci madde
sindeki bu tahdidi biz burada kararlaştıracak 
dlürsak, Anayasa Mahkemesündln ilk ele alaca
ğı kanunlardan birisi bu olacaktır. (Biriavo 
sesleri, alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlar; ytae muhte
rem Maliye Komisyonu Reisi buyurdular ki, 
(«maaş» «ücret» «ayl.uk» kelimeleıriniln haki
ki anlamının ne mânaya delâlet ettiğimi 'lügat
lerden tetkik letmemiş/lerdlir, literatürdeki mâ
nasını tetkik etmemişlerdir) 

Muhterem arkadaşlar; şuna omin olabilir
siniz ki, Bütçe Komisyonu «maaş, aylık, üc
ret, aylık ücret» in ne mânaya delâlet etti
ğini, hudut ve şümulünü gayet derinlemesine 
tetkik etmek suretiyle raporunu tanzim etmiş
tir. Buna emin oiabilrsiniz. Lügatleri ge
tirdik, maaş, mesai karşılığı, ücret ve aylık tu
tarı nedir, inceledik. 7244 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasında çeşitli teşkilât ka
nunlarında mevcut maaş, ücret ve aylık dere
celeri üzerinde durulmaktadır. Bunlar birbirin
den ayrı değildirler, sadece statü bakımından 
ayrılırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Cemal Babaç arka
daşımız buyurdular ki, «Anayasayı çıkaran 
Temsilciler Meclisiniin birinci ve ikinci müzake
resinde yapılan konuşmaları tetkik ettik.» Biz de 
tetkik ettik, biz de bunları sonuna kadar okuduk. 
Orada geçen müzakerelerin hiçbirinde Maliye 
Encümeni arkadaşlarımızın anlattıkları mânayı 
çıkaramıyoruz. Sarahaten 2 400 liralık maaştan 
bahsediliyor. Tahsisat ve tazminatlardan sureti 
katiyede bahis yoktur. 

İkincisi, Temsilciler Meclisnde, birinci dere
cede" Devlet memurunun aylığından ne kasdedil-
diği oradaki müzakereler sırasında gelinmiş bu 
kürsüden izah edinmiştir. Birinci derecede en 
yüksek Devlet memurunun aylığını izah ediyor, 
«Makam tazminatları ve çeşitli makamları işgal 
etmek suretiyle alınan tazminatlar dâhil değil
dir» diyor. «Hâkimlere v6 diğer hususi hizmet-
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lere olduğu gibi çeşitli miktarda verilen tahsi
satlar dâhil değildir» diyor. Kurucu Meclis ve 
Temsilciler Meclisi Riyaset Divanı tasarıyı oya 
koyarken, bütün bu yapılan görüşmelerin ışığı 
altında oyladığım, bunun 7244 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine bağlı cetvelde yazılı olan 1 nci 
derecede Devlet memuru maaşı olduğunu ifade 
ediyor. Bu ^vaziyet karşısında hudut ve şümulü 
yalnız 7244 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağ
lı cetvelde yazılı 1 nci sınıf Devlet memuru makası 
sarih olarak zikredildiği halde, biz bunu ge
nişletmek suretiyle birinci derecede Devlet me
muruna müstesna olarak verilen bâzı makam taz
minatlarının, ' bâzı tahsisatların buna dâhil oldu
ğu mânasını nasıl çıkarabiliriz? Buna hakkımız*. 
yoktur arkadaşlar. 

Şilmdi muhterem arkadaşlarım, bir hususi 
vaziyeti arz edeceğim. 1959 yılında bendeni/. 
l'l* iıdi devre Milletvekili olarak bâzı arkadaşlar
la müştereken Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bir kanun teklifi yaptık. Bu teklifte, bundan 
sonra mebus maaşlarının polemik mevzuu yapıl
maması için, (mebus maaşları, birinci sınıf me
mur maaşlarından fazla olamaz) diye bir hüküm 
bulunuyordu. Bu teklif B. M. Meclisi gündemi
ne alınırken şöyle bir ibare kondu : (Birinci 
sınıf Devlet memuru maaşını geçemez, ancak; 
işbu tahsisat miktarı birinci derecedeki maaş mik
tarlarına, intibak, çeşitli kanunlarla verilen kı
dem tazminatı ve makam tahsisatı gibi miktarlar 
birinci sınıf Devlet memuru maaşına ilâve edile
rek ödenir.) 7244 sayılı Kanuna bu hüküm ilâve 
edildi. Eğer birinci sınıf Devlet memuru maa
şından muradolunan mâna 2 000 liradan ibaret 
olmayıp da buna tazminat ve tahsisatlar dâhil 
olsaydı, bu kanuna bu fıkrayı koymakta bir 
fayda var mıydı? Vâzıı kanun bunu düşünmüş. 
Vâzıı kanun, bir mebusa bir ay içinde verilecek 
miktarın ancak 1 nci dereceden bir Devlet me
muruna tahsis edilen miktar olduğu kanaatine 
varmış ve bu ilâveyi yapabilmek için tahsisat ve 
tazminatları ayrıca ilâve etmiştir. 

Şimdi muliterem arkadaşlarım; Maliye Ko
misyonunun görüşüne şu noktalardan iştirak et
miyoruz : 

1. Çünkü, «1 nci dereceden Devlet memu
runun eline geçen» tâbiri Anayasanın 82 nci 
maddesinde mevcut değildir. 
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2. Tazminat ve tahsisatlar 1 nci sınıf Dev

let memurlarının hepsine birden verilen bir mun
zam öd'eme değildir. Yalnız müstesna ve mu
vakkat olarak bir kısım memura verilir. Umuma 
teşmil edilmez. 

Şimdi arkadaşlar; biz Bütçe Encümeni ola
rak, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi azasının 
alabileceği en yüksek maaş miktarının Anaya
sanın 82 nci maddesinin delâlet ettiği mânaya 
uygun olarak 2 000 lira olduğuna inanıyoruz. 
Birinci sınıf memurun maaşına bi'lâhara çeşitli 
kanunlarla zam yapılırsa ona mütenazır olarak 
Milletvekili maaşlarının artırılması mümkündür. 
Niçin? Kurucu Meclis zamanında 82 nci madde 
konuşulurken memur maaşlarına % 35 zam yapıl
dığı için.. Her yerde 2 700 liradan bahsedilmiş, 
bunun dışında tahsisat ve tazminattan bahsedil
memiştir. Binaenaleyh biz hazırladığımız tasarı
nın Anayasanın 82 nci maddesine uygun olduğu
na kaaniiz. Ve tâyin edilmiş olan ödeneğin âzami
sinin, kanuni tavanın âzamisinin tesbit edilmiş 
olduğuna kaanidz. 

Şimdi Cemal Babaç arkadaşımızın dediği gibi 
yolluk bakımından daha az tesbit edilebilir. 
Hattâ Genelkurmay Başkanına, Temyiz Başka
nına verilen ücretler, Maliye Komisyonu görü
şüne göre, mebus maaşına dâhil edilebilir. «Biz 
mevzuun yukarısına çıkmadık, biraz daha altın
da kalmak için çalıştık, tasarruf endişesi ile mü-
tehalli .olan komisyon daha aşağı bir miktar tes
bit etmek endişesiyle bunu nazara almadık» bu
yuruyorlar. Bu görüş yanlıştır. Tazminat ve tah
sisatlar milletvekili maaşı içine dâhil olamazlar. 
Anayasanın 82 nci maddesi sarih olduğuna göre, 
(biz görüşümüzün 82 nci maddeye uygun olduğu 
mütalâasmdayız. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erol Yılmaz Akeal. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhte

rem arkadaşlar, burada ihtilâf mevzuu olan iki 
nokta görüyorum : 

'Birincisi; Anayasanın 82 nci maddesinde bu
lunan tâbirdir ki, bu (aylık) tır. Şimdi bunun 
(üzerinde duralım. Bunu Maliye Bakanımızın da
hi yerinde bulacağını zannediyorum. Elimde 
19 . 4 .1961 tarihinde Temsilciler Meclisinde gö
rüşülmüş olan bu meselenin tutanağı vardır. Ora
da, bir yolluk denmiş, bir aylık denmiş, bir tah
sisat denmiş. Demek ki, bu tâbir üzerinde uyu-
şulamıyor. 
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Demin konuşan bir arkadaş da, hukuk lügati

ne baktım, dediler. Aylık - ödenek - maaş dediler. 
Bendeniz de baktım, aylıkta ele geçen miktar 
kasdedilmiştir. Şimdi burada bir nokta kalıyor; 
biz kanunun metnine mi bakacağız? Çok memnu
num ki, bugün bir Anayasa Mahkemesi var da, 
meseleler tetkik ve iptal ettirilebiliyor. 

§imdi arkadaşlar; biz kanunun gayesini anla
maya mecburuz. Bunun için de bize fikir verebi
lecek en iyi kaynak Meclis tutanaklarıdır. Mec
lis tutanaklarında ne görüyoruz? Biraz evvel bah
settiğim gibi, bugün Maliye Bakanlığını işgal 
eden zat da çeşitli tâbirler kullanmış. Fakat hep
sinin müşterek olarak buldukları rakamlar var
dır. 

Bu hususta Rıza Isıtan arkadaşımız konuş
muşlar, «fakat almamış olsaydı bugün 1 nci de
receden memurun aylığı demek 2 700 liradır ki,» 
diye cfevam etmişler. Brüt 2 700 lira, yani yüzde 
35 tazminat da dâhildir. 

Turan Güneş arkadaşımız konuşmuş. Kendi
leri de zam yapılmazdan evvelki hali kaydetmiş
ler. Turan Güneş arkadaşımız maaşları az bul
muş. Fakat onun bulduğu rakam da 2 000.. Tem
silciler Meclisinde de gene aynı rakam tesbit edil
miştir. Mehmet Bey arkadaşımın konuşmasında 
da aynı rakamı zikrediyor. Yani tâbirler muh
telif, rakam bir. Hepimizin üzerinde durduğu 
rakam bir. Anavavsadaki bu tâbir yanlış olabilir. 
Evet vanlış, hattâ düzeltilmesi icabedeA bir tâbir
dir. Fakat bunun kasdettiği mânayı anlamak lâ
zımdır. 

Temsilciler Meclisinin hangi şartlar altında 
toplandığını hepimiz biliyoruz. Birtakım tesirler 
altında bu yola gidilmiş olabilir. Ben, miktarın 
yükseltilmesini istemiyor değilim. Ama Anayasa 
karşısında yükseltilemiyeceğine kaaniim. Millet
vekillerine hakikaten bu aylık yetişmez. Arka
daşlarım yanlış bir ızohaba kapılmasınlar, ıben de 
zengin değilim, hakikaten ihtiyacım da vardır; 
fakat Anayasa muvacehesinde bu miktar yüksel-
tilemez. Ben buna kaaniim. 

Muhterem arkadaşlar, benim son olarak söy
lemek istediğim şu : Her hangi bir karar verme
den evvel Temsilciler Meclisine hâkim olan ha
vayı ve ödenek mevzuunun Anayasaya girmesi
nin esbabı mucibesini ve Meclis zabıtlarının bu 
mevzuun müzakeresine dair olan sayfaların okun-
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masını tavsiyeden ibarettir. Hepinizi hürmetle I 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergeleri 
var. Okuyoruz : 

Millet Meclisi Reisliğine 
Vaziyet tavazzuh ettiğinden kifayeti müza

kere talelbinde bulunuyoruz. 
• Ordu Milletvekili Kastamonu Milletvekili 

Ata Bodur Sabri Keskin 

Millet Meclisi Başkanlığına 
T.. B. M. M. üyelerinin ödeneklerine dair su

nulan tasarılar üzerinde daha fazla müzakereye 
lüzum olmadığına kaani bulunduğumdan müza
kerenin kifayetini teklif ediyorum. 

25.12.1961 
Bursa Milletvekili 

Cevdet Perin 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Kifayetin aley- ! 
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, 
KEMAL SATIR (Elâzığ) — Muhterem ar

kadaşlarım, B. M. Meclisi âzalarının ödenek
leriyle ilgili kanunu müzakere ediyoruz. -Bir kı
sım arkadaşlarımız, milletveikilleririin ödenekle
rinin artırılmasını mümkün kılacak hükümleri 
ilhtiva ettiğini, diğer bir kısım arkadaşlarımız 
ilse milletvekili ödeneklerinin tamamını katî ola
rak içine almadığını ifade etmektedirler. Bu 
münakaşa mevzuu halen devam ediyor. Bu 
ımevzü hakkında oy kullanmak suretiyle buna 
ıkatî bir veejhe vermek imkânı yoktur. Bu konu 
üzerinde biraz daha ilgilenmemiz lâzım-
geknektedir. Nitekim, bir kısım arkadaşlarımı
zın ifade ettiklerine göre aldıkları bu para kâfi 
gelmemektedir. Ve o zamanki davranışa göre 
Anayasaya böyle bir hükmün konduğunu ifade 
ettiler. Bendeniz bunun tamamen tersi kanaat
teyim. O zaman bu hadler Anayaısaya bilerek 
ıkonulmuş, hattâ o kadar bilerek konulmuştur 
ki; Millet Meclisleri aynı devre içinde maaşla
rını artıramazlar, hattâ memur maaşlarını ar-
tırsalar dahi, o devre içinde kendileri maaş ala
mazlar, diye hüküm, konulmuş, bilerek konul
muştur. Bu bakımdan milletvekilleri ödenekleri 
veya maaşları, tâbir ne olursa olsun; bu mev
zuun ehemmiyeti vardır, millet gözünü bugün 
alacağınız karara dikmiştir. Bugün vereceğiniz 
Ikarar efkârı umumiyeyi rencide edecek mahi-

25.12.1961 0 : 1 
yette bir karar olursa bundan hep beraber üzü
leceğiz. Onun için rica ediyorum, yeterlik öner
gesini kalbul etmiyelim, üzerinde biraz daha 
konuşup, tereddüdü olan arkadaşlar varsa o 
tereddüdü izale edelim ve elbirliği ile vuzuhu 
varalım ve gönül huzuru içinde reyimizi vere
lim. Bunu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, tasarı ile ilgili üç önerge var, oku
yoruz : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmesi kabul edilen Maliye Komisyonu 

kararı Anayasanın metni ile alâkalı bulunan 
bir hususu muhtevidir. Bu sebeple tasarının 
Anayasa Komisyonuna havale edilmesini arz va 
teklif ederim. 

25 . 12 . 1961 
Balıkesir 

Ahmet Aydın Bolak 

Başkanlığa 
25 . 12 . 1961 

T. B. M. Meclisi üyelerinin ödenek ve yol
luklarına ait kanun tasarısının "Maliye ve Bütçe 
'komisyonlarından müteşekkil bir Karma Ko
misyona havale edilerek Anayasanın 82 nci 
maddesine uygun bir teklifin Yüksek Mecliss 
getirilmesini arz ve teklif ederim. 

C. K. M. P. 
Kırşehir 

Meımduh Erdemir 

M. M. Sayın Başkanlığına 
özet 

Tasarının yeniden gözden 
geçirilerek eksiklerinin ikmali 
için bir karma encümene veril
mesi Hk. 

(S. 1) Sayılı tasarı, 1613 sayılı Kanunun 
3 noü maddesi nazara alınmaksızın hazırlan
mıştır. Aylık ve emekli statülerinin eşit bir 
açıdan düzenlenmesi, en basit bir mantık ve 
huku'k icalbıdır. Bu sebeple Bütçe ve Maliye en
cümenlerinden kurulacak bir Karma Encümen
de bu çekişmeli noktanın eşitlenmesini saygı ile 
arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Asım Eren 
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BAŞKAN — Evvelâ Anayasa Komisyonuna 

havalesine ait önergeyi okuttum.. 
ESAT, KEMAL AYBAR (Mardin) — Aleyh

te konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, Kemal Bey. 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım, Şimdi cereyan eden müza
kereler Maliye Komisyonunda hazırlaı.mış olan 
raporların Anayasaya, uygun olup olmaması hu
susudur. Zaten bu husus hakkında, münakaşa
lar yapılmış, leh ve aleyhinde konuşulmuş ur. 
Kanaatimce bu durum karşısında milletvekille
rinin böyle bir teklifi reddetmelerini rica edi
yorum. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursta) — 9 bin liraya 
yakın avans para almışız. 

ESAT KEMAL AYBAR (Devıamla) — Fai?. 
•ile aldık. 

BAŞKAN — Usul 'bakımından bir kişiye sıöîz 
vermiş bulunuyorum. Tüzük bunu ieabettj'riyor. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU Elâzığ) — Lehin
de konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Ahmet Aydın 'Bolaık 'arkada
şımız önergesi hakkında daha önce söz aldılar-, 
buyurun. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Muhterem arkadaşlar, Meclis faaliyete başladı
ğından âtibaren, yani otunum. açıldığından bu 
saate kadar iki komisyon fikirlerini savundu
lar ve her iki komisyon da fikirlerini savunur
ken Anayasa metnine dayandılar. Maliye Ko-
ımisyonu Anayasanın lalıâkalı maddelerinin üze
rinde ilmî çalışmalar yaptığını da Yüksek He
yetinize arz etti. Tekrar ayni istikamette fikir
ler send etmek ve aynı istikamette kar.urı spek-
lâsyonları yapmak da mümkündür. As'ıl mesele 
hazırlanan metnin Anayasaya aykırı olup olma
dığı hususudur. Anayasaya aykırı olup olma
dığı hususunun Anayasa Komisyonunda müza
kere edilip bu komisyonca biır karara bağlanma
dan tasarının kanunlaşması, zannederim ki, 
Meclisin çalışana tarzına uymaz. Bu sebeple tak
ririmi savunuyor ve reylerinizi istirham ediyo
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takririn lehinde ıSaym Ardıç-
oğlu konuşacak Buyuran. 

NURETTİN ARDIÇOÖLU (Elâzığ) — Esas 
hakkında konuşmak imkânı nasip olmadı. Efen
dim, bütün konuşmalardan şunu anlamak müm-
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kün ki bu kanunu vaz'edenler yani Anayasayı 
vaz'edenler sarih bir rakam üzerinde durmuş
lar ve bunu Anayasaya dercetmişlerdir. Bu iti
barla bu mevzuun Anayasa Komisyonunda 
derinliğine tetkik edilmesi iâzımıgeldiği kanaa
tindeyim. Bilhassa kendimize ait bir kanunun 
üzerine Anayasaya aykırılık bölgesi düşerse 
bundan üzüntü duyacağımızı zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün 2 nci Cum-
hürriyetin ilk Meclisinde ilk defa sola
rak bizim maaş durumumuz konuşulmak-

, tadir. Şimdi müsaade ederseniz ben de, 
bunun Anayasaya uygun olup olmadığı hak
kında konuşacağım. 2 komisyon arasında
ki görüş durumu dolayısiyle, bu meselenin 
Anayasaya ungunluğu bakımından tetkik edil
mesi bir emri tabiîdir. Bu vaziyet karşısında bu 
tutumumuz Anayasa Mahkemesine intikal eder 
mi, etmez mi? Ederse, Allah korusun, o zaman 
Meclisi Âlinin durumu çok sarsılacaktır. Böyle 
bir konu üzerinde konuşuyoruz. 

BAŞKAN — önergenin aleyhimde konuşu
yorsunuz. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Devamla) — 
önergenin komisyona gönderilmesi hususunda 
konuşuyorum, yani önergenin lehinde konuşu
yorum. 

Her iki komisyon gürüşünü burada ifade et
ti ve belki de dalha evvel birbirleri ile bu mev
zuda temasları olmuş da anlaşamamışlardır. Şim
di burada çatışma halindedirler. 

Hulâsa olarak arz edeyim, bunun Anayasa 
Komisyonuna (gitmesinde zaruret görüyorum.. 
iyilik görüyorum, (hayır görüyorum. 

Bâzı arkadaşlar dediler 'kii, maaş alamıyo
ruz. Evvelce avans verilmiştir, muhasebe dü
şünsün ve bizleri bu yıl başında mahram bı
rakmasın, avans versin^ Biz de Ihem Meclisin 
ilk kanunu olarak çıkaracağımız bu kanunu 
burada müzakere ve münakaşa etmek duru
mundan ve psikolojik vaziyetinden kurtulmuş 
oluruz, hem de noksan tetkikler tamamlanmış 
olarak meselenin tekrar Yüksek Meclisin hu
zuruna gelmesi temin edilmiş olur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, önergenin lehinde 
ve aleyhinde konuşuldu. Mevzuun Anayasa Ko
misyonunda da tetkikini istiyen önergeyi oyu
nuza arz ediyoruı». Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir.' (Alkışlar) Dosya-
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yi bu meyanda verilmiş önergelerle 'birlikte 
Anayasa Komisyonuna veriyoruz. 

ASIM EREN (Niğde) — Efendim, benim 
önergemin mahiyeti başka idi. önergemi izah 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sizin önergeniz Maliye ve Büt
çe Encümenlerine havale hususundadır. Her iki 
encümenin raporları elimizdedir. Tekrar hava
leye lüzum yoktur. 

CÎHAT BÎLGEHAN (Balıkesir) — -Maaşın 
miktarı hakkında önergem vardı. Oya konsun. 

BAŞKAN — Bu ıhusus maddelere aittir. 
Maddelerin müzakeresine geçilmeden önergeniz 
'oya, konamaz. 

ASIM EREN (Niğde) — Benim önergemin 
malhiyeti baş'ka. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka
daşlar, vâzıı kanun 'olarak bir kanunu tedvin 
ederken, onunla ilgili bütün kanuni mevzuatı 
da göz önüne alıp, yeni tasarıyı ve o mevzuatı, 
birbiriyle ayarlamak zorundayız. Gerek Mec
liste, gerekse encümenlerde bunu ihmal edersek, 
birbiriyle ahenksiz kanunlar, birbiriyle çelişir 
hükümler içinde kalırız ve (kanun) anlamı za
yıflar. 

Meclis üyelerinin tahsisatını belirten 159 sa
yılı Kanun, o tarihe kadar (T. B. M. M. üyele
rinin tahsisatı) konusunda yürürlükte olan 20 
kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 161.3 sayılı 
Kanun da bunlar arasındadır. 1613 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi (emekli ödeneklerini) ko
nu etmiştir. (T. B. M. M. üyelerine, emekli hak
kını kazanıp da gelmiş «olan, muvazzaf bir me
mur ve subay m, Meclisten ayrıldığı anda ken
disine emekli aylığı bağlanmasında 125 T. L. 
asli maaşı esas tutulacak) Mi. 1613 sayılı Ka
nun artık hükümsüzdür. Yerine de yeni bir ka
nun hükmü konmamış ve ne 159 sayılı Kanun
da ne de yeni (S. 1 işaretli) tasarıdtl bu nokta 
hükme bağlanmamıştır. Şu halde bir boşluk hâ
sıl olmuştur, bu boşluğun doldurulması gere
kir. Bu sebeple Maliye ve Bütçe encümenlerin
den karma bir encümenin bu tasarıya gereken 
hükmü de ilâve etmeleri için tasarının bir Kar
ma Encümene verilmesini teklif ve arz ettim ve 
önergemi sundum. T. B. M. M. üyelerinin aylık
ları hangi miktarda kanunlaşırsa kanunlaşsın, 
emekli aylığı için de aynı barem derece ve ay- | 
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lığının kabul edilmesi, en tabiî mantık ve hu
kuk icabıdır. 

Hulâsa, mülga 1613 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesindeki eski hüküm yerine yeni tasarı ile 
eşitlendirilmiş bir emekli aylığı kıstası konul
malıdır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Cihat Bilgehan, 
CİHAT BÎLOEHAN (Balıkesir) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, Anayasada mebuslara 
verilecek maaş miktarının en yüksek Ihaddii gös
terilmektedir. Halbuki benim teklifim 1 500 li
radır. Bu miktar kabul edildiği takdirde Ana
yasaya mugayir mi, değil mi mevzuu ortadan 
kalkacaktır. Bu itibarla teklifimin oya kon
ması lâzımdır. (Soldan şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşımızın mebus maaşları
nın 1 500 lira olması hakkında bir teklifi var. 
(Oya koyamazsınız sesleri) 

RAFET AKSOY (Ordu) — Usul hakkında 
konuşacağını. 

BAŞKAN — Buyurun Raf et. Bey. 
RAFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlarım, Senatör ve Milletvekillerinin tahsisatı 
hakkında huzurunuza gelmiş olan tasarının Ana
yasa Komisyonuna havalesi hakkında reylerinize 
müracaat edilmesi keyfiyetini arz etmek istiyor
dum. Bu kabul edildikten sonra, bir arkadaşı
mızın nazari olarak vâki teklifi veçhile, bunla
rın karma bir komisyona havalesi usule uygun 
değildir. Çünkü tasarı bu 2 komisyondan geç
miştir. 2 komisyon arasındaki ihtilâf hâsıh ol
duktan sonra, tekrar bunları karma bir halde bir 
araya getirmeye imkân olmadığı gibi, usule de 
aykırıdır. 

1 500 lira teklifine gelince; henüz tasarının 
tümü üzterinde müzakere yapılmaktadır. Madde
lerin müzakeresine başlanmadı ki, böyle bir tek
lif reye konulsun. Maddelere geçildiği takdirde 
miktar üzeırinde konuşulurken arkadaşımızın bu 
teklifi üzerinde ele konuşulur, reye arz edilir. 
Kabul veya ret Heyeti Umumiyenin takdir ede
ceği bir keyfiyettir. Binaenaleyh her iki teklif 
de usul bakımından uygun değildir. 

BAŞKAN —• Arkadaşlar, önergelerini izah 
hususunda söz verilmiş idi. Maddelerin müza
keresi sırasında takrirlerinin muameleye konula
cağı hususu da daha evvel kendilerine ifade edil
mişti. Tekrar ifade «deyim : Kanun tasarısı 
Anayasa Komisyonundan geldikten ve Yüksek 
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Heyette müzakereye başlandığı zaman arkadaş
lar tekliflerini yaparlar. 

Şimdi bir defa görüşülecek1 maddeye geçiyo
ruz. 

2. —- Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1961 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hdkkmda kanun teklifi 
ve Kütçe Komisyonu raporu (2/21) (1) 

BAŞKAN — Sorulardan evvel konuşulması 
için bir önerge vardı. Bunu okumuştuk, öner
geyi oylarınıza sunmuştum, kabul buyurdunuz. 

Heyeti unrnmiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 1961 malî yılı Bütçe-Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Cumhurbaş
kanlığı kısmının ilişik cetvelde yazılı tertiple
rine (95 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Fasılları okuyarak reylerinize 
arz edeceğim. 

(1) 2 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 

1. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
mn, affa dair olan kanunun ne zaman Türkiye 
Büyük Millet Meclisine getirileceğine ve bu mev
zuda Hükümetçe'bir çalışma yapılıp yapılmadı
ğına dair sorusuna Başbakan İsmet İnönü'nün 
sözlü cevabı (6/105) 

BAŞKAN — Efendim, sözlü sorulara geçiyo
ruz. Arkadaşlarımızın bir önergesi vardır. Gün
demin 24 noü sırasındaki sözlü sorunun öne alın
masını arzu etmektedirler. Yalnız İçtüzüğün 70 
nci maddesinde şöyle diyor : «Bir kanun lâyihası 

25. İ2.1961 0 : 1 
Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı 

cetvel 
B. Zammedilen 
301 Büro giderleri 30 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Bt
miyenler... Kabul edilmiştir. 

402 Bahçe, su ve işçi giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler'... Kabul edilmiştir. 

403 Misafir ağırlama giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutarak reylerinize 
arz edeceğini. 

(Birinci madde tekrar okundu.) * 
BAŞKAN — Maddeyi ilişik cetvel ile bir

likte reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi açık oylarınıza 
arz edilmiştir. 

veya teklif hakkında ya takdim edilirken, yalhut 
birinci maddesinden evvel Hükümet, teklif sahi
bi veya aidolduğu encümen müstaceliyet kararı 
istiyeibilir.» Bu, kanun tasarısı olmadığına göre 
takdir sizindir. ( «Sorunun mahiyeti nedir?» ses
leri) 

önergeyi okuyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 24 noü maddesini teşkil eden affa 
dair sorunun, ehemmiyetine binaen, diğer soru-

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE. CEVAPLARI 
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lara takdimen cevaplandırılmasını anz ve teklif 
ederiz. 

İstanbul Milletvekili izmir Milletvekili 
Malik Yolaç " Nihat Kürşat 

BAŞKAN. — Teklif budur. ıSözlü sorunun 
öne alınmasını arzu eder. Bu hususta İçtüzükte 
Ibir hülküm yoktur. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Bu önerge 
aleyhinde .söz istiyorum. 

[BAŞKAN — Buyurun, 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlarım, mesele şu veya bu şekilde ehemmi
yetli olaıbilir. Fakat, Büyük Millet Meclisinin 
şimdiye kadarki çalışmalarında, bir geleneği var
dır. Böyle bir önerge, ilk defa veriliyor. Bu öner-
ıge bugün kalbul edilecek olursa, bundan sonra, 
(her hangi bir soru sahibi arkadaşımız, kendisin
den önce sorusu sıra bekliyen arkadaştan iki ay 
sonra verdiği sorunun, hemen görüşülmesini böy
le bir önerge ile istiyöbilir. İlerdeki tatbikat için, 
(bugün vereceğiniz karar ıbir emsal olabilir. 

Meclis igruplarımn o günkü temayüllerine 
ıgöre bir önerge verilir, o soru derhal öne alınır. 
Bu şekilde Millet Meclisi lüzumsuz şekilde belki 
de gündeminde bulunması faydalı olmıyacak so-, 
ruları görüşür ve Başkanlığın takdiri haricinde 
araya başka konular girebilir. 

Tekrar ediyorum, bu bir emsal olur, ilerde bu
na göre tatbikat yapılır. Bu önergenin aleyhin-
deyim, kabul edilmemesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... EtmiyenlerL 24 
noü sorunun takdimen görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Soru sahiıbi Ertuğrul Akça burada mı? Bura-
rada. Sayın Hükümet Başkanf? Burada. Soruyu 
okutuyorum. 

12 .12 .1961 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hükümet programının altıncı sayfasında ay
nen «vatandaş münasebetlerinde geçmiş siyasi 
mücadelelerin yaralarını tamamiyle tedavi etmek, 
dikkat ve ehemmiyetle göz önünde bulunduraca
ğımız ve üzerinde çalışmaya başlıyacağımız bir 
(husus olacaktır» denmektedir. 

Müşahede buyurulduğu veçhile, siyasi müca
delelerden dolayı açılan yaraların kanamakta de
vam ettiği Hükümet programındaki ifadelerle 

25.12.1961 O.İ 
bizzat Hükümetimiz tarafından kabul ve ikrar 
edilmekte olmasına rağmen Sayın Başvekilin 
Adalet Partisi Meclis Grupunda ifade buyurduk
ları ve matibuatımiKdan intikal eden haberlere 
göre af müessesesinin harekete getirilmesinin 
memleketin huzura kavuşmasına vabeste bulun
duğu iddiası mevcuttur. 

Yüksek malûmlarıdır ki, partiler liderlerinin 
Büyük Millet Meclisinin açılmasına takaddüm 
eden günlerde imzaladıkları protokolde affın, 
Anayasanın teminatı altında bir müessese oldu
ğu ve bunun kayıtlanmasmm millî hâkimiyet 
prensibine aykırı olacağının dercini takiben şim
dilik bir affın partilerce düşünülmediği tesbit 
edilmiş idi. 

Bu defa Hükümet kurulmuş, güven oyu almış 
ve programına af keyfiyetini bütün bir ehemmi
yeti ile yukarda yazılı şekilde ithal etmiş bulun
duğuna ıgöre : 

1. Yaraları sarma keyfiyetinin saraihaten 
bir affı tajzammun edip etmediğinin, 

2. Tazammun ediyorsa şimdilik tâbiri içinde 
mündemiç kriteryumun mâna, zaman ve şümulü
nün Hükümetçe ne şekilde teabit edildiğinin, 

3. Memlekette ittifakla arzu edilen huzurun 
tesisi için affın bir ön mesele ve sebep telâkki edi
lip edilmediğinin, 

4. Hükümet programında, yukarda yazılı 
yaraları sarma cümlesinde ifadesini bulan affa 
mütedair kanunun Hükümetimiz tarafından ne 
zaman Büyük Millet Meclisine getirileceğinin ve 
bu mevzuda Hükümetçe bir çalışma yapılıp ya
pılmadığının Sayın Başvekil tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını talep ve istirham ede
rim. 

Erzurum Milletvekili 
Ertuğrul Akça 

BAŞKAN — Söz Başbakanındır. Buyurun". 
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 

Erzurum Milletvekili Sayın Ertuğrul Akra'nın 
sözlü soru takririne cevap arz ediyorum: 

Takrirde Hükümet programının altıncı say
fasındaki cümle zikrolunurken yalnız ikinci kı
sım söylenmiştir. Cümle asılında «Memleketin 
bünyesind'e ve Devletin bütün teşkilâtında de
vamlı huzurun temin edilmesiyle birlikte» fıkra
sı ile başlar. Hükümetin gözünde cümlenin mâ
nası tam metin olarak dikkate alınmıştır. 
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Adalet Partisi Grupunda benini izahat ver

mem esnasında af müessesesi, «Memleketin bün
yesinde ve Devletin bütün teşkilâtında devam
lı huzurun temin edilmesiyle birlikte» kaydı ile 
münasebet]i olarak tetkik edilmiştir. 

Takrirde, Büyük Millet Meclisinin açılmasına 
takaddüm eden günlerde parti liderlerinin im
zaladıkları protokolda affa taallûk eden metin 
ihtisar edilmiştir. O metnin aslı şudur : «Af 
müessesesinin ortadan kaldırılması mahiyetin
de istikbale muzaf bir taahhütte bulunmak mil
lî hâkimiyet prensibine ve Anayasa esaslarına 
aykırıdır. Bununla beraber siyasi mülâhazalarla 
yersiz ve zamansız olarak af müessesesinin kul
lanılmasına da, aleyhtarız. Yassıada hükümlüle
ri hakkında şimdilik bir Af Kanunu çıkarılması 
yolunda partilerce alınmış her hangi bir karar 
olmadığı gibi partilerde böyle bir temayül de 
mevcut değildir.» Protokol metni budur. Sözlü 
soru takririnde bahsedilen protokolda affa ta
allûk eden maddeyi tam olarak arz etmiş olu
yorum. 

Şimdi, sözlü sora takririnin mukaddimesi 
üzerinde bu açıklamayı yaptıktan sonra soru
lar üzerinde teker teker cevaplara geçiyorum: 

1. Yaraları sarma keyfiyetinin, daha doğru
su Hükümet programının ifadesiyle «Memleke
tin bünyesinde ve DeVletin bütün teşkilâtında 
devamlı huzurun temin edilmesiyle birlikte va
tandaş münasebetlerinde geçen siyasi mücadele
lerin yaralarını tamamiyle tedavi etmek» ifade
sinde göz önüne alınan bir silsile tedbirler için
de siyasi mahkûmlar hakkında af müessesesinin 
kullanılması fikri de mevcuttur. 

2. Bütün parti liderlerince imza edilen müş
terek protokoldeki «şimdilik» tâbiri içinde 
mündemiç ölçü tesbit edilmemiştir. Her halde 
sabrısızlıkla ortaya atıldığı gibi, Hükümet ku
rulmasından üç hafta sonra bu mevzuun tahak
kuk ettirileceği kasdoilıınmamıştır. Mâna, zaman 
ve şümulünün ne şekilde tesbit edildiği «Mem
leketin bünyesinde ve Devletin bütün teşkilâtın
da devamlı huzurun temin edilmesiyle birlikte» 
kaydı ile sağlam bir temele istinadettirilmiş-
tir. 

3. Memlekette ittifakla arzu edilen huzu
run tesisi için affın bir önmesele ve sebep te
lâkkisi göz önüne alınmamışUr. Bizce huzurun 
temin edilmesiyle birlikte siyasi mahkûmiyetle-

25.12.1961 O : 1 
rin affedilmesi maıhzursuz ve faydalı olacağı an
layışı hâkim olmuştur. 

4. Geçmiş yaraları sarmak üzere bir huzur • 
idaresi tesis etme işine her vazifenin önünde 
bir gayretle sarıldık. Merkezde Devlet teşkilâ
tında ve vatanın her yerinde ve köşesinde iyi 
münasebetler kurmak, çekişmeleri kesmek, si
yasi mücadelelerin birbirini itham eden akımla
rını durdurup bunları salim istikametlere yönelt
mek için çalışıyoruz. Hükümet içinde tam bir 
dayanışma ve mutabakatimiz vardır. Hangi ba
kan memleketin ne tarafına gitse,-hangi parti
den gelmiş olursa, olsun vatandaşlara, iyi geçin
melerini hem söylemekte, hem öğretmekte ve 
göstermektedir. 

Umumi huzuru tesis etmek, vatandaşları bir 
huzur siyasetinin nimetleri içinde yaşatmak için 
ciddiyetle çalışıyoruz. Bir af müessesesini Bü
yük Millet Meclisinin huzuruna getirecek kadar' 
zaman geçmemiş, terakki elde edilmemiştir. Af
fın hemen tahakkuk ettirilmesi için gösterilen 
sabırsız gayretler faydalı olmamıştır. Affın le
hinde ve aleyhinde açılan tartışmalar meseleyi 
kolaylaştırmamıştır. Hükümet bütün bu cere
yanların durmasında, bütün aklı başında aydın
ların ve yazarların millî huzuru tesis etmek için 
yardımcı olmalarını istemektedir. Hülâsa hu
zurunuzda söylediğimiz programa bu konuda 
bir kelime ekliyecek durumda değiliz. Taahhüt 
ettiğimiz programın her maddesine olduğu gibi 
huzur ve geçmişi tedavi etmek taahhüdüne de 
sadakatle bağlıyız. 

Bugünkü tartışmalar arasında bâzı esasları 
hatırlatmayı vazife sayıyorum. Büyük Millet 
Meclisi, halkoyuyla kabul olunan Anayasa hük
münce kurulmuş ve vazife başına geçmiştir. 
Anayasaya temel teşkil eden bütün inkılâpları 
korumak en başta Büyük Millet Meclisinin va
zifesidir. Anayasanın mutlak hâkimiyetini te
min etmek her siyasetin üstünde hedefimizdir. 
Anayasa içinde Büyük Millet Meclisinin kudre
ti tamdır. (Sürekli alkışlar) Devlet kuvvetleri 
Büyük Millet Meclisinden güven oyu almış Hü
kümetin idaresindedir. (Sürekli alkışlar) vatan
daşın fert olarak ve topluluk olarak hudutlu 
hudutsuz, kanunlu kanunsuz bütün arzularını 
salim yollara sokacak kudret Büyük Millet Mec
lisinde ve Hükümetinde mevcuttur. (Sürekli al
kışlar.) Bir hürriyet memleketinde ve fikirle-
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rini, temayüllerini serbestçe söyliyen Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin bulunduğu bir ülkede ho
şa giden ve gitmiyen teşebbüsler olabilir. Bu te
şebbüslerin mâna ve tesirlerini daima kendi sı
nırları içinde mütalâa etmeye alışmalıyız. Bü
yük Millet Meclisi kararlarını memleketteki bü
tün cereyanları bilerek dikkat ve basiretle ve
rir ve bunları Hükümet sadakatle tatbik eder. 
(Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Ertuğrul Akça, buyurun. 
ERTUĞRÜL AKÇA (Erzurum) — Büyük 

Meclisin muhterem azaları, Sayın Başvekilin 
şimdi cevaplandırmış bulundukları sorumuzun 
evvelemirde karakter, mâna ve mefadım tâyin 
etmek lâzımdır. 

Manzuruâ/lileri olduğu veçhile sorumuzda 
münhasıran siyasi af meselesi değil ve fakat 
umumi mânasiyle af kelimesi yer almış bulun
maktadır. Zira kanaatımıza göre memleketin 
yaralarının içinde siyasi mahkûmlar kadar di
ğer mahkûmların da bulunduğu bir vakıadır. 

- Bâzı münferit heves ve davranışlar yüzünden 
af meselesinin iğlâk edildiğine şahidolduk. 
Matbuatımıza yanlış aksettirilişler vukutraldu. 
Bir kere affın karakter ve mahiyetinin evvel
emirde tesbit edilmesi gerektir. Af bir hak de
ğil bir atıfettir. 

Derhal şurasını ilâve edeyim ki, bugüne ka
dar çıkarılmış bulunan ve adlarına umumi af 
denen kanunların hiçbirisi umumi mânada bir 
affı getirememişlerdir. 

Bunun sebeplerini kısaca tahlil edelim. Bü
kere infaz müessesesinin modern anlamda ifade 
ettiği mâna, çıkarılmış.bu'lunan af kanunlarının 
es'babı muciıbesinde tam mânasiyle inikas ettiri
lememiştir. Yüksek malûmlarıdır ki cezanın 
cinsi suçun nev'ine göre değişir. Fakat hedef 
ve gayesi asla değişmez.' 

Hedef ve gayesini, ibreti müessire olarak 
• modern ceza hukukunun infaz sistemine kabul 
ettirmiş bulunan cezanın, 'bu vasıf ve karakteri 
ile mütalâası tafbiî ve zaruridir. 

Af müessesesinin bir âtifet olduğu noktası 
mebdei (hareket ittihaz ve cezanın gayesinin de 
ibreti müessire olduğu keyfiyeti buna ilâve edi
lince, suçun nev'i ile suçlunun vasıf ve saf atı 
bir umumi af çerçevesinde* mütalâa edilirken ar
tık bu yönlerden bir tefrik ve tercih cihetine 
gidilmesi atıfetin mânasını değiştirir. 

26.12 . İ961 O : 1 
Biliyorum arkadaşlar, bu fikirlerimizin kar

şısına geçerek anti tezini müdafaa vazifesini de 
bendenize tevcih buyurursanız söyliyecek çok 
söz vardır. Ancak birkaç maddi vakıayı misal 
olark takdim edince bendenize hak vereceğinizi 
ümidediyorum. 

Bir misal vermeme müsaadelerinizi istirham 
edeceğim. Meselâ, 113 sayılı Kanunla T. C. Ka
nununun 240 ncı maddesi şümulüne giren suç
ların affı derpiş edildiği halde aynı kanunun 
3 ncü maddesinin (m) bendi ile bir istisna ka
bul edilmiştir. Bir fiilin suç olup olmadığı ve
ya suç ise affa tâlbi bulunup bulunmadığı, fiilin 
mahiyetine değil de failin vasıf ve sıfatına gö
re tâyin edilir ve bu iş bir kanunla yapılırsa 
burada dar mânasiyle kanunilikten bahsedile
bilir ama bu, hareketin hukukilik ile asla irti
batı tesbit edilemez yalnız bu fıkra yüzünden 
otuz bine yakın memur tahtı muhakemededir. 
Aynı maddeden suçlu olan bir çoklarının af edil
miş olmaları muvacehesinde hâkimlerimizin el
lerinde bulunan bu dosyalar karşısındaki tu
tumlarının güçlüğünü -elbette takdir buyurur
sunuz. 

Mühim telâkki ettiğimiz hir noktaya daha 
temas etmek istiyorum. Yalnızca T. B. M. M. 
nin teşriî tasarrufları cümlesinden olan affın, ̂  
muhterem matbuatımıza vâki yanlış telkinler 
neticesinde tamamen «ihtilâle karşı» bir tasar
ruf gibi gösterilmek istenmesi de akim alını-' 
yacağı 'bir husustur. Vaziyeti bu şekilde müta
lâa • edenlerin bırakınız hukuk ilim ve tekniği 
bakımından ve fakat mantık zaviyesinden de 
tezat içinde bulundukları bedihidir. 

İhtilâli, sebep ve neticeleri ile tarihin sine
sine bizzat onu yapanlar terk ettiler ve T. B. 
M. M. «sinin serhest seçimle teşekkülüne çalış
tılar ve muvaffak oldular. • (Alkışlar) 

Bu şekilde kurulan meclisten itimat oyu al
mış bir Hükümet şimdi iş başındadır. Artık ma
zi ile irtibatı kalmadığını ilân eden İkinci Cum
huriyetin ilk Hükümetinin programında diğer 
meseleler meyanmda, hattâ ehemmiyeti de teba
rüz ettirilmek şartiyle ve ancak âtiye muzaf ol
mak üzere, yer alan ve bugün de Sayın Başve
kil tarafından teyidedilen af müessesesinin bir 
Meclis ve1 Hükümet tasarrufu 'olduğunda asla 
şüphe yoktur. 

Programında affı. derpiş eden Hükümete 
müspet oy veren bir kimsenin mezkûr pr'ogra-
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mm fiilen gerçekleşmesine muarız bulunması 
bir tezat değil de nedir? Programda gösterilen 
'hususların tasvibi yolunda vâki 'bâzı neşriya
tın, aynı programın kuvveden fiile çıkması ih
timali karşısında rota değiştirmesi bir tezat ve 
tenakuz numunesi değdi de nedir? 

Muhterem arkadaşlarım, bütün mesele fii
lin kavle uymasında mihrakını bulur. 

Umumi bir affı isterken mebdei hareketimiz 
«ihtilâle rağmen af» sloganı olmamıştır. Bizim 
başlangıç noktamız, İkinci Cumhuriyetin yeni 
hamleleri yapılırken kaderlerine terk edilmiş 
binlerce vatandaşımızın da yüz binleri bulan 
aileleri ile birlikte yeni devirde yeni Ümit'lerle 
yuvalarına dönmesini temin edecek bir tasar
rufta bulunmaktır. Bu tasarrufun içinde yalnız 
mânevi huzur değil aynı zamanda müstehliki 
müstahsil /duruma sokma gayesi de mündemiç
tir. (Alkışlar) 

Böyle bir atıfette bulunmak, milletlin hakiki 
reyleri ile gelmiş ve böylece millî iradenin tek 
mümessili bulunan T. B. M. M. sinin've onun 
Hükümetinin şanmdandır. Bu itibarla siyasi 
mahkûmu ile, âdi mahkûmu ile ve'îhasıl hapis
hanelerimizi dolduran binlerce vatandaşı içine 
alan bir affın memleket ^şartlarının müsaade et
tiği ilk fırsatta tahakkukuna çalışmak Hükü
metimizin vazifesi olmalıdır. Sayın Başkanve-

' kili beyanlarını bu görüş ve temennilerimizin 
ışığı altında tefsir ediyoruz. 

Maamafih bizde ve bütün dünyadaki ista
tistiklerin her umumi aftan sonra muayyen 
tipteki suçluların en kısa zamanda tekrar suç 
işliyerek ceza evlerini doldurduklarını göster
diğini bilmiyor değiliz. Fakat, yine de bil
miyor değiliz ki, bu vakıa ve 'esbabı mucibe-
ye rağmen, (bütün dünyada aflar birbirini ta
kip eder durur. 

Aziz arkadaşlarım; Lomfbrozonun •«Doğuş
tan suçlu» larını bir tarafa bırakalım. ' Ha
pishaneleri dolduran binlerce insanın suç iş
leme iklimini hazırlıyan cemiyet şartlarını, 
iktisadi şartları ve bilhassa dünyanın hiçbir 
yerinde olmıyan suçlar ve dolayısiyle suçlular 
icat eden orjinal kanunların mevcudiyetini 
görmemezlikten, duymamazlıktan hissetmemez-
likten gelemeyiz. («Htngi kanunlar?» ses
leri) 
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Muhterem arkadaşlarım, hangi kanun di

ye soruyorlar. Buradan inince emrinizdeyim. 
Listesini de takdim ederim. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

Cemiyet vasatının yarattığı suçlular suç
luluğunda, hapishanenin dışarısında, bulunan 
o fertlerin de hissesi olduğunu unutmamamız 
gerektir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Muhtacolduğumuz maddi ve mânevi hu
zurun mutlak mânada tesisi, Hükümetin iç ve 
dış itibarının gün geçtikçe kuvvet bulması, bil
hassa »bugünlerde Cenabı Haktan niyaz etti
ğimiz hususların başında gelir. Ancak gerek 
Büyük Meclis, gerekse Hükümetimizin, ken
dilerini buraya gönderen Türk milletinin te
mayülünü sezdiği ve gözetip izlediği nisbette 
onu itimat ve .«sempatisine- mazhar olmakta de
vam edeceklerine iman etmeleri lâzımdır. Bü
tün demokrasi tarihi göstermiştir ki, bir Hü
kümetin ikuvveti, aynı zamanda efkârı umu
miye tarafından desteklenmesi ile tevemdir. 
Memleket çoğunluğunun his ve temayülüne ter
cüman 'olan her Hükümet payidar olur, ak
sini yapan ise hüsrana uğrar. 

Sayın Başbakanın sorumuza verdiği cevap
lar, af ve atıfet bekliyen on'bin'lerce bağrı ya
nığa bir ümit ve şifa kevseri olduğunda şüp
he yoktur. Af müessesesi bugünün tek ve ilk 
meselesi değilse bile, kim ne derse desin, çok 
önemli bir huzur meselesi olduğuna dair Hü
kümette sezdirdiğimiz inançtan dolayı mem
nun olduk. 

Muhterem arkadaşlarım, hüsnüniyetin hal-
ledemiiyecen'i hiçbir müşkül yoktur. Bütün te
mennimiz Hükümetimizin çalışma barometre 
ibresinin hüsnüniyet tarafında durmasıdır. , 

Bilhassa siyasi affın; münferit davranış
ları dışında bir istismar mevzuu yapılmadan ve 
partiler üstü bir konu olarak mütalâası zaru
reti, Hükümet programının tenkidinde Y. T. P. 
si Meclis Grupu adına bu kürsüde 'ifade edil
mişti. Müşahade buyurulmuştur ki, sözlü so
rumuzda da aynı görüşün ışığı altında hareket 
ile affın Hükümet tarafından, programında da 
gösterilmiş olması dolayısiyle ne zaman ve ne 
şekilde getireeeği hususları yer almış bulun
maktadır. Bu noktaları ve zaman ve ne şe
kilde getireceği hususları yer almış bulunmak-
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tadır. Bu noktaları bir kere daha Ibu kürsü
den ifade ve teyidetmek isteriz. 

Bugün malûm şartları muvacehesinde yal
nız af meselesinde değil, memleketin hütün 
dertlerine çare ararken her dâvada partileri
mizin üstünde el ve gönül birliği ile hareket 
etmenin zamanı . içinde 'bulunduğumuz aşikâr
dır. 

Huzur ve sükûnun saadet ve refahın anah
tarlarını ancak böyle hareketlerle elimizde tuta
biliriz ve bize ümit bağlamış aziz milletimize 
hizmet ancak bu yoldan tahakkuk edebilir. 
Büyük Meclis olarak evvelâ memleketin iç
timai ve iktisadi yaralarını ısarıp yokuşu çıkıp 
düzlüğe varmamız şarttır. Bu davranış ve tem
poyu muhafaza edenin {laima yanında aksi yol
da olanın jse karşısında 'olacağımızı ifadede 
fayda vardır. 

Unutmamalıdır ki, rejimin tadilim da adı
na uydurulması icabettiği bir gerçektir. 

Sayın Başvekile teşetkkür 'eder, Türk mîl
letinin tertemiz reyleriyle millî iradesini temsil 
eden 'bilaistisna bütün arkadaşlarımı hürmet 
ve muhabbetle selâmlarım. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sorulara devam ediyoruz. 

2. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
Basın meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar ara
sındaki münasebetlerin tanzimi hakkındaki 5953 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olo,n 212 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği gün
den bugüne kadar tatbik edilmiyen maddeleri 
hakkında ne yapıldığına ve isler hale getirilmesi 
için neler düşünüldüğüne dair Çalışma Baka
nından sözlü sorusu (6/69) 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız burada. 
Çalışma Bakanı hazır bulunmadığı için sorunun 
cevaplandır ılımasını gelecek Birleşime bırakıyo
ruz. 

3. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, memur olup emeklilik hakkı kazanmış 
iken mahkûm olan şahısların ailesi efradına 
emeklilik maaş haklarının verilmesi içn ne dü
şünüldüğüne dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/81) 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız?. Yok. 
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Soruyu gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

4. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'
un, 97 numaralı Kanunla yedek subay öğretmen 
olarak göreve çağrılan ve asil mesleki öğretmen
lik olanlardan bin kadarının okuma - yazma ta
burlarında çalıştırıldıklarının doğru olup olma
dığına, doğru ise bu öğretmenlerim, tâbi olduğu 
statüye dair Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu (6/82) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı efendim? 
Burada. Sayın Bakan! Buradalar. Soruyu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 
Aşağıda yazılı sorumun Millî Savunma Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi saygı ile rioa ederim. 

8 Aralık 1061 
Aydın Milletvekili 

M. Şükrü Koç 

97 sayılı Kanunla «Yedek Subay öğretmen» 
olarak göreve çağırılan-ve asıl mesleki öğretmen
lik olanlardan bin kadarının okuma, yazma ta
burlarında görevlendirildikleri doğru mudur? 
Doğru ise bunlar sivil olarak çalıştırıldıkları hal
de askerî birliklerde sulbay statüsüne tâbi olarak 
görevlendirilmekte midirler'? Kendilerine subay
lar gibi görevler verilmekte ise aynı hak ve im
kânlara kavuşturulmaktamıdırlar? 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı, 
Buyurun. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMİ 
SANCAR (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; 
silâh altına alman erlerden % 50 ye yakın bir 
kısmı okuma - yazma bilmemektedir. Bu gibile
rin modern harb araçlarını ve usullerini öğren
meleri imkân dışındadır. Bu itibarla okur, ya
zar olmıyan erleri askerlik eğitiminden önce bir 
okuma - yazma eğitimine tâbi tutmak zorunlulu
ğu kendini göstermiştir. Bu durum karşısında, 
memleketin millî eğitim dâvasına da hizmet et
mek amacı ile öteden beri orduda yapılmakta 
olan okuma - yazma eğitimini yeniden düzene ve 
sistemli bir şekle koyma kararı alınmıştır. Bu 
maksatla Millî Savunma Bakanlığı, Millî Eği
tim Bakanlığı ve Amerikan Yardım Heyeti iş 
birliği yapmışlardır. 1958 yılından beri yapılan 
sürekli çalışmalar maddi ve mânevi fedakârlıklar 
sonunda 16 er eğitim merkezinde ve en mükem-
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* mel okuma - yazma tesisleri kurulmuş her çeşit 
öğretini ve eğitim araçları hazırlanmıştır. 3 yıla 
yakın bir zamandan beri fiilî olarak devam eden 
okuma,' •• yazma eğitiminde askerliğini yedek su
bay olarak yapan ilkokul öğretmenlerinden her 
yıl. 1 000 kadarı Millî Savunma Bakanlığınca 
aralıksız olarak çalıştırılmıştır. Yılda ortalama 
60 bin er okuma - yazma eğitimi görmektedir. 

97 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi üze
rine yüksek tahsil yapmamış gençler geçici 
2 nci madde hükmüne uyularak M. E. B. em
rine verilmiştir. Böylece, onlardan er eğitim 
merkezlerindeki okuma yazma okullarında öğ
retmen olarak istifade imkânı kalmamıştır. 
Aynı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ilk 
öğretmen okulu mezunları ancak 1 Nisan 1962 
de silâh altına alınıp 4 aylık bir askerlik eği
timinden sonra okuma yazma okullarında gö
revlendirileceklerdir. Böylece, geçici bir süre 
okuma yazma okulları öğretmensiz kalma du
rumuna düşeceklerdir. Bu okulların faaliyetini 
aksatmamak için M. ST B. yedek subay adayı 
ilkokul öğretmenlerinden yeteri kadarının 
okuma yazma okullarında görevlendirilmesini 
istemiştir. Bu istek üzerine 1 004 tane yedek 
subay adayı ilkokul öğretmeni bu okullarda 
görevlendirilmiştir. Normal olarak, üç ay son
ra yapılması gereken bu işlem, kış ortasına 
raslıyacağı düşünülerek şimdiden yapılmıştır. 
Bu da M. S. B. ile M. E. B. arasında bir mü
badele suretiyle olmuştur. Şöyle ki : M. S. B. 
terhisi yaklaşan aynı miktar ilkokul öğretmeni 
yedek subayı üç ay evvel Millî Eğitim Bakan
lığına vermiş ve onların yerine de üç ay evve
linden Millî Eğitim Bakanlığından yedek su
bay adayı öğretmen alınmıştır. Böylelikle er 
okuma yazma okullarında tedrisatta bir aksa
ma olmamış, L.E.B. Okullarında da ders yılı 
başında tâyinler yapılarak tedrisata inkıtasız 
devam imkânı sağlanmıştır. 

M. E B. Emrine verilen yedek subayların, 
maaş, yolluk ve diğer özlük hakları Millî Savun
ma Bakanlığınca sağlanmaktadır. Bu yedek 
subaylar, Aralık 1961 sonunda terhis olunacak
lar ve bulundukları yerlerde M. E. B. Kadrosuna 
gireceklerdir. 

Millî Eğitim Bakanlığınca Er Eğitim mer
kezlerindeki okuma yazma okullarında görev
lendirilen yedek subay adayı öğretmenler ise, 
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diğer emsalleri gibi sivil olarak vazife görmek
tedirler. Subay Statüsüne tâbi değildirler, ken
dilerine öğretim görevi verilmiştir. Subaylık 
görevi verilmemiştir. Millî Savunma Bakanlığı 
kadrosuna da dahil değildirler. 97 sayılı Kanun 
hükümlerine göre iki yıllık askerlik hizmetle
rini başarı ile bitirdikten sonr# subaylık hakkı
nı kazanacaklar ve kanun gereğince teğmen rüt
besiyle terhis olunacaklardır. 

Şimdiki halde subaylık hakkı bulunmıyau bu 
öğretmenlere, tayın bedeli ve tazminat verilmesi 
kanunen mümkün değildir. Kendileri askerî va
sıtalardan, sağlık teşkilâtı, ordu pazarı, tabldot 
gibi askerî teşkil ve tesislerden faydalandırıl -
ulamaktadırlar. 

(BAŞKAN - - Sayın Şükrü Koç.-
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sayın 

arkadaşlarım, sayın Millî Savunma Bakanımızın 
açıklamalarıma teşekkür ederim. Ancak Silâhlı Kuv
vetlerimizin Türk vatandaşlarının temel eğitim
den geçirilmesi konusunda gösterdiği bu büyük 
teşebbüsten dolayı memnuniyetimizi belirtirken 
bir kısım vatandaşlarımızın -bin kadar öğret
menin- bâzı konularda haksızlığa uğratılmış bu
lunmalarını da kabul edeıniyeceğimiz bir nokta 
olarak ifade etmek isterim. 

27 Mayıs Devriminden sonra çıkarılmış bu
lunan 97 sayılı Kanuna göre, lise ve dengi okul 
mezunlarının orduda er olarak hizmet görmesi, 
ancak 15 Ekim 1960 tarihine kadar mevzu olan 
24 bin kadar gencin Yedek Subay öğretmen ola
rak Millî Eğitim Bakanlığınca görevlendirilmesi 
kabul edilmiştir. 

Bu hükme dayanarak 1 Kasım 1960 da, lise 
ve dengi okullardan 21 binden, fazla genç, özel 
bir yönetmelikle Millî Eğitim Bakanlığı emrine 
verilmişlerdir. Bunların 12 bin kadarının esas 
mesleği öğretmenliktir ve bulundukları ilkokul
larda Millî Savunma ödevlerini yapmaktadır. 

Gecen yaz aylarında bu 21 bin genç 3 ay 
süre ile 11 Er Eğitim Merkezinde askerî eğitime 
tâbi tutulmuşlardır. 97 sayılı Kanuna göre 2 yıl
lık hizmet devresinin 6 ayı Yedek Subay Okulu 
karşılığı sayılarak askeri eğitime ayrılmıştır. 
2 yıllık öğretmenlik ve askerî eğitim devrelerini 
başarı ile bitirenler asteğmen olarak terhis edile
ceklerdir. Bu yıl da müktesep hak sahibi 3 bin 
kadar genç de 97 sayılı Kanuna göre Yedek Su
bay öğretmen olarak Millî Eğitime devredil-
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mislerdir. Buraya kadar olan işlemler üzerinde 
durmak istemiyorum. 97 sayılı Kanun Millî 
Eğitim bakımından olmasa dahi, gençlerimizin 
millî bir seferberlikte görev alarak, köy gençle
ri ile yüz yüze gelmeleri yönünden faydalı, isa
betli ve başarılı bir tecrübe sayılacaktır. 

Sayın Bakana tevcih ettiğimiz sözlü soruda 
konunun evveliyatından bahsettirmemizi gerek
tiren sebepler vardır. 

1. 97 sayılı Kanunla yedek subay öğretmen 
olarak çalışan gençlerden, esas mesleki köy ilk
okul öğretmenliği olan 1000 den fazla öğret
men, Eylül ayında kendilerine tebliğ edilen bir 
emirle, bulundukları görevlerden ayrılmışlar ve 
Silâhlı Kuvvetler Okuma - Yazma okullarına 
nakledilmişlerdir. Biz Türk Ordusunun ihtiyacı 
olan bilgili maharetli erlerin yetiştirilmesi ba
kımından askerlik çağma giren gençlerimizin 
okuma - yazma okullarından geçirilmeleri ted
birini şükranla karşılamaktayız. Bu okullarda 
da pedegojik formasyonları tamam öğretmen
lerin çalıştırılması ayrıca takçlirle karşılanabi
lecek bir teşebbüstür. 

Ancak, bulundukları köylerdeki öğrencile
rinden ayrılarak, bir çoğunun okullarının ka
panması pahasına ve kendilerinin muvafakatları 
alınmaksızın böyle bir görev naklinin yapılmış 
olmasını usuli bir hata olarak kabul etmek ge
rekmektedir. Zira 97 sayılı Kanunda yedek 
subay öğretmenlerin er eğitim merkezlerinde 
görevlendirilebileceklerini belirten bir kayda 
rastlanmamaktadır. 

2. Diğer taraftan, yedek subay öğretmen ola
rak köylerde çalıştıkları sürece, kendileri başöğ
retmenlik v.s. idari hizmetler karşılığında bâzı 
ek ödenekler almakta ve öğretmen evinde otur
maktadırlar. Halbuki, emsalleri içinde başarılı 
oldukları için er eğitim merkezlerine ayrılan bu 
Öğretmenler, günlük mesai (bakımından köydeki 
arkadaşlarından fazla çalışmakta oldukları hal--̂  
de, köy öğretmeni arkadaşlarından daha az ma
aş almaktadırlar. 

3. Yedek subay öğretmenler er eğitim mer
kezlerinde Millî Savunma Bakanlığının bir yö
netmeliği ile çalışmaktadırlar. 26 Temmuz 1961 
tarihinde yayınlanmış olan bu yönetmelik 1 Ni
san 1962 den sonra uygulanmak. üzere hazırlan
mıştır. Yedek subay öğretmenler halen bu yönet
meliğe tâbi olarak çalıştırılmaktadırlar. 
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Görülüyor ki, bu yönetmelik yedek subay öğ

retmenleri değil, bundan sonra askerlik görevle
rini er olarak yapacak lise ve dengi okul mezun
larından seçilecekler için hazırlanmıştır. 

Durum bu olunca asteğmen olarak terhis edi
lecek yedek subay öğretmenlere, er eğitim merke
zinde sivil olarak çalıştırıldıkları derecede bâzı 
askerî görevler de vermek isabetli olmaz kanaa
tindeyim. Nitekim bu öğretmenler terfih, maaş, " 
izin, disiplin, sağlık, emeklilik hakkı v.s. gibi ko
nularda Millî Eğitim Bakanlığınca yönetilmekte
dirler. Buradaki görevleri okuma - yazma öğret
mekten ileriye geçmemelidir. Fakat kendilerine 
er muamelesi yapılmakta, buna rağmen nöbetçi 
subayı görevleri verilmektedir. Sivil bir şahsın 
nöbetçi subaylığı görevleriyle tavzif edilmesi as-
kerlerdcki disiplin anlayışı ve itiyadını zedeliye-
bilir. 

Millî Savunma Bakanından istirhamım şu
dur : 

1. Bu öğretmenler haftada 32 saat çalıştırıl
maktadır. Emsalleri ise 24 saat ders okuturlar. 
Kendilerine fazladan okuttukları derslerin ücret
lerini ödeme imkânı aranmalıdır. 

2. Sayıları 1 000 ni geçen yedek subay adayı 
öğretmene er eğitim merkezlerinde sivil veya üni
formalı şahıs olarak verilebilecek işlerden gayrı 
işlere sevk edilmeleri önlenmelidir. Erat ile sivil 
bir âmir durumunda olan öğretmenlerin müna
sebetleri ihtilâta yol açmıyacak şekilde düzenlen
melidir. 

Savcılarımla. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHÂMÎ SAN

CAK (istanbul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ SAN

CAK (İstanbul) — Arkadaşlar; bu bir intikal 
devresinin zaruri tedbiridir. Ne maarif hizmeti
ni aksatmak, ne de ordu hizmetini aksatmak mev-
zuubahistir. Gayeye uymıyan bâzı hâdiseler var
sa bu ciheti de yakînen takip bizim tabiî vazife
mizdir. Şimdiye kadar muttali bulunmamaktayız. 
Arz ederim. 

ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa

retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanuna verilen oylamada nisap hâsıl olmadığı 
görülmektedir, tştirak (185) tir. (161) kabul, 
(17) ret, (7) çekinser oy kullanılmıştır. Bu iti* 
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barla gelecek birleşimde tekrar oyunuza sunu
lacaktır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Nisap, oya 
iştirak edenleri nazara alarak hesaplanmak icab-
edeir. 

BAŞKAN — 226 ile Meclisi açtığımıza göre 
karar nisabını ona göre hesabettik. 

Vakit gecikmiş olduğundan Birleşimi 27 .12 . 
1961 Çarşamba günü saat 15,00 e talik ediyorum. 

Kapanma saati : 17,55 

«••» 

B) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'-
nun, 27 Mayıs İnkılâbını mütaakıp halktan top
lattırılan silâhların sahiplerine iadesinin düşü
nülüp düşünülmediğine, iadesi mümkfin görül-
müyorsa bedellerinin sahiplerine ödenip ödene-
miyeceğine dair Başbakandan sorusuna İçişleri 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/6) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say
gı ile rica ederim. 

4 Aralılk 1961 
Adana Milletvekili 
Mehmet Geçioğlu 

27 Mayıs İnkılâbını mütaakıp halktan em
niyetçe toplattırılan silâhların sahiplerine iadesi 
düşünülmekte midir? ladesi mümkün görülmü-
yonsa bedelleri sahiplerine ödenecek midir? 

T, C. 
İçişleri Bakanlığı 22 .13 .1961 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sulbe : 6.B 

Dosya : 63141 - 56 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Başbakanlığa gönderilen 6.12.1961 

tarihli ve 7/6-250/1661 sayılı yazılarına. 

27 Mayıs İnkılâbını mütaakıp halktan top
lattırılan silâhların, sahiplerine iade edilip edil-
miyeceğine, iadesi mümkün görülmüyorsa be
dellerinin ödenip ödenmiyeceğine dair olup 
Başbakan tarafından cevaplandırılması isteği 
ile Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'nun 
Yüksek Başkanlığınıza verdiği yazılı soru öner
gesi tetkik edilmiştir. 

İnkılaptan sonra toplanan silâhların sahip
lerine iadesi, halen Bakanlığımızın üzerinde tet-
ıkilkat yaptığı bir konudur. Ancak, şurasını he
men kaydetmek doğru olur ki, toplanan silâh 
lar içinde ruhsatı alınmış tüfek ve tabancalar 
yanında kanun dışı telâkki edilen makinalı tü
fek, makinalı tabancalarla kanuni vasıfları 
haiz bulunmadıkları için ruhsatsız olarak bu
lundurulan, taşınılan tüfek ve tabancalar da 
bulunmaktadır. Makinalı tüfek ve tabancalarla 
ruhsat harici taşman veya bulundurulan tüfek 
ve tabancalar hakkında her hangi bir iade ba
his mevzu olaraııyaeaktır. Zira bunlar kanunun 
yasak etltiği bir fiilî durum içinde 'bulunmakta 
idiler. Vakıa 5 sayılı Kanun bu gibilerin suçlu
luk hallerini, ellerindeki tüfelk, tabanca gibi 
silâhlarını muayyen bir tarihe kadar teslim et
meleri 'kaydı ile, ortadan kaldırmış bulunmak
tadır. Fakat 6136 sayılı Kanunun tüfek ve ta
banca bulunduracak veya' taşıyacak vasıflan 
tesbit eden hükümleri halen mer'idir ve bunun 
için bu gilbiler hakkında her hangi bir şey dü
şünülmemektedir. Bahis mevzuu olan husus, sa
dece 6136 sayılı Kanun ve bu kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden Bakanlar Kurulu ve İçiş
leri Bakanlığınca teöbit edilen şeıkil ve şartlar 
dâhilinde bulundurma veya taşıma ruhsatına 
bağlanmış olan silâhlar içindir. Bunun için de 
halen yapılmakta bulunan tetkikatm neticesi
nin alınması iktiza etmektedir. 

Başbakan adına yukarda verdiğim cevabi 
açıklamanın soru sahibine bildirilmesini saygı
larımla arz, ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
İçişleri Bakanı 
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1SG1 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki Ka

nuna verilen oyların sonucu 
(Yeter sayı yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 185 

Kabul edenler : 161 
Reddedenler : 17 
Çekinserier : 7 

Oya katılmıyanlar 264 
Açık üyelikler : 1 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Möhımet özbay 

AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım YıLmaz 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Nihat Berkkan 
Oısıman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

[Kabul 
BALIKESİR 

Ahmet Aydın Bolalk 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Is'limyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktem 
Ekrom Paksoy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

ÇANKIRI 
Kâzını Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Panik Küreli 

DENİZLİ 
İsmail Er tan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

edenler] 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 
Cevat Önder 
Adnan Şenyunt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Naîm Tirali 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Yahya Dermancı 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 

Fahrettin Kerim Gökay 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı TeMnıel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâaddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
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Halil özmen 
KOCAELİ 

Nihat Erim. 
KONYA 

Kadircan Kaflı 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbd 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Halit Ziya Özkan 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
ibrahim. Tekin 

ANKARA 
Zühtü Pehlivanlı 

AYDIN 
Mehlmet Yavaş 

AYI 
Melâhat Ge 

BtN( 
M. Sıddık J 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Cavit Oral (B.) 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

M. Meclisi B : 26 
MANİSA 

Şevket Raşit Hatiipoğlıı 
Yakup Kadri Karaos-
ımanoğlu 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdar oğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 

25.12.1961 0 : 1 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Atta Topaloğlu 

SAKARYA 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Tahsin Türkay 

[Reddedenler] 
ÇORUM 

Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

İZMİR 
Şükrü Akkan 

[Çekin 
>IN 
dik 

ÎÖL 
Lydar 

GİRE 
Etihem Kılıç 
Ali Köymeıı 

HAT 
Ali Muhsin 

[Oya kattı 
ADIYAMAN 

Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başarı in 

Saim Kaygan 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

SİVAS 
Cevad Odyabmaz 

serler] 
SUN 
oğlu 

L 

AY 
Bereketbğlu 

İÇİ 
• ihsan önal 

NİĞ] 
Haydar öza 

mtyanlar] 
Şükrü YüzbaşıoğTu 

AĞRI 

Nevzat Güngör (1.) 
Kerem özoan 
Rıza Polat 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin B'aybura 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

VAN 
îhsan Beıdirhanoğlu 

ÜL 

DE 
Lİp 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rü§tü Aksal 
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Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Keriımoğlu 
Ömer Eken 
Raf et Eker (1.) 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 

' İsmet Sezgin 
BALIKESİR 

Oihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 
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BURSA 

Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Şefik inan (B.) 
üefet Sezgin / 

ÇAJNKIRI 
Rahmi İnceler 
N ürettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Necmi Okten (B.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan (î) 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Isıkenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Nacd Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Giyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

25.12.1961 O : 
GAZİANTEP 

Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin încioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmeıı 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
SaJbahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

«ATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
İnayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Fuat Arna 
Oihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Muhittin Güven (B.) 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
llhami Sancar (B.) 

I Hüsamettin Tiyanşan 

I İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş . 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan (B.) 
Şinasıi Osuna 

I Kadri özek 
KARS 

Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay (1.) 
Ali özd'ibmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Balhri Yazır (1. Ü.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart (1.) 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Faruk Sükan 
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Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbc'k 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu (I.) 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MABAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdaioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
E'sat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz (I.) 

MUĞLA 
Hiîmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 

M. Meclisi B : 26 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Rafet Altsoy 
Orhan Naim Hazinedar 
Şâdi Pehlivanoğlu (I.) 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
( t Ü.) 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Kâmran Evİiyaoğlu 
(B.) 

Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 

25.12.1961 0 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hasfcaoğlu 
Ahmet Kangal (I.) 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Mehmet Vural 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Ahmet Cemil Kara 
Kâmuran Üral 
Ali Rıza Uzuner 

Zeki Yağımurdereli 
TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 
URFA 

Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

•Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Nuri Beşer 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Rainiz Karakaşoğlu 
(I.) 

Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya YüeebilgİD 

[Açık üyelikler] 
MUŞ : 1 



Dönem : 1 MÎLLET MECLÎSİ S. Sayısı : I 
Toplantı: 1 | 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, T. B. 
M. M. Üyeleri, Senato ve Millet Meclisi Başkanlariyle, Başfcan-
vekilleri, İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Divanı Katipleri 
ve Bakanlar Kurulu Üyelerinin istihkakları hakkında kanun teklifi 

ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (2/7) 

T. B. M. M. 
İdare Amirliği 

Muhasebe Müdürlüğü 
Sayı : 3110 - 2012 

BAŞKANLIĞA ^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis Başkanları, idare Amirleri, Denetçiler, Baş
kanlık Divanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin istihkakları hakkında kanun teklif imiz ge
rekçesiyle beraber ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Gereğinin ifasına müsaadelerinizi arz ederiz. 
İdare Âmiri İdare Âmiri Senato İdare Âmiri Senato İdare Âmiri 
Şevki Güler Muslihittin Gürer Mehmet Ünaldt Kâmil Karavelioğlu 

İdare Âmiri Senato İdare Âmiri 
Pahri Yam Nihat Pasinli 

GEREKÇE . * ' -
Kurucu Meclis üyelerinin ödenek ve yolluklariyle özlük hakları hakkındaki 157,158 ve 159 sa

yılı kanunların Anayasa hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25.10.1961 tarihinde 
fiilen teşekkülleriyle yürürlükten otomatikman kalktığı bir hakikattir. 

Bu duruma göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle hariçten gelen Bakanlara her hangi 
bir tediyatta bulunulmasına Anayasa Kanununun 82 nci maddesi hükmü muvacehesinde imkân gö
rülemediğinden sayın üyelerin özlük haklarının miktar ve tediyesine dair bir kanun çıkarılmasına 
zaruret vardır. Bu cümleden olarak evvelemirde bu hususta acilen gerekli kanunun çıkarılmasına 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisinin Senato ve Millet Meclisi Başkanlık Divanları teşekkül 
etmiş ve vazifelerine devam etmektedirler. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan ve Vekilleri ile İdare Âmirleri, Denetçiler ve Ri
yaset Divan Kâtipleri ile Bakanlar Kurulu üyelerinin diğer sayın üyelerden ayrı olarak deruhde 
ettikleri idari, malî mesuliyetleri ve görevleri icabı daha çok vazife halinde bulunmanın yüklediği 
maddi külfetler dikkate alınarak yukarda adı geçen görevlilere ihraz ettikleri mevkilere göre tem
sil ödeneği verilmesine ihtiyaç bulunduğu kanaatindeyiz. 

i? . u , mı 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Midisi 
Maliye Komisyonu 7 .12.1961 

Esas No :2/7 
Karar No : % 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisi ve Senato tdare Âmirleri tarafından hazırlanıp Yüksek Başkanlıkça 30.11.1961 
gün ve Kanunlar Müdürlüğü 175 sayı ite Komisyonumuza havale buyurulan «Büyük Millet Mec
lisi üyeleri, Senato ve Millet Meclisi Başkanları ile, Başkanvekilleri, İdare Âmirleri, Denetçiler, 
Başkanlık Divanı kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin istihkakları hakkında kanun teklifi» 
ilgili Hükümet temsilcilerinin huzuru ile tetkik ve müzakere olundu 

îşbu kanun teklifinin müstenit bulunduğu gerekçeye aynen iştirak olunmakla beraber tatbikat 
yönünden eşitlik, kolaylık ve vuzuh temini maksadiyle tadilen kabul olunan maddelerin gerekçesi 
aşağıya alınmıştır. Şöyle ki : 

1. Büyük Millet Meclisi üyeleri ile bu üyeler dışıundan tâyin edilen Bakanların ödenekleri 
hakkında Anayasanın 82 nci maddesinde mevzu prensipe uyulmak suretiyle «Birinci derecedeki 
Devlet memurunun aylığını aşamaz» tâbiri üzerinde durulmuştur. 

2. 384 sayılı T, C. Anayasasının ilk tasarısını hazırlıyan İlim Heyeti üyelerinden İdare Huku
ku profesörlerinin maaş ve aylık terimleri hakkında kendi eserlerindeki izahları da nazara alınarak 
bu Konuda şimdiye kadar tedvin edilmiş bulunan kanunlarda aynı prensibin kabul ve tatbik edi-
legelmiş olduğu tesbit edilmiştir. 

3. Bu esaslara binaen Büyük Millet Meclisi üyeleri ile bu üyeler dışından tâyin olunacak Ba
kanlara ödenmesi iktiza eyliyen aylık istihkakın birinci derecedeki Devlet memurunun bir ayda 
eline geçen meblâğı aşamıyacağı neticesine varılmıştır. 

4. Birinci derecede Devlet memuruna gelince : Genelkurmay Başkanı, Yargıtay, Danıştay, 
Sayıştay Başkanları ile durumlarının özelliği nazara alınarak bâzı makam sahiplerine ve memur
lara ayrı kanunlarla tanınmış olan özlük hakları aylık tutarının kıstas olarak ele alınması tasarruf 
endişesiyle mütehalli bulunan Büyük Millet Meclisi sayın üyelerinin istimzaç neticesi tezahür ey-
Myen kanaatlerine de uygun görülmiyerek umumiyet itibariyle Devlet memurlarının tâbi bulun
duğu 7244 sayılı Kanunun birinci maddesindeki cetvelde yazılı birinci derecede memurun bir ayda 
eline geçebilen meblâğ itidal haddi olarak kabul edilmiştir. 

5. Büyük Millet Meclisi üyeleri Anayasanın 76 ncı maddesinde tasrih edildiği veçhile bütün 
Türk Milletini temsil ettikleri bedahetine, iş ve güçlerinden ayrılarak kendilerini millet ve memle
ket hizmetlerine hasr ve tahsis eylediklerine göre vakar ve haysiyetlerini, içtimai mevkilerini 
muhafaza, temsilî vazifelerini lâvıkîyle ifa mecburiyetinde bulunmaları sebepleriyle Büyük Millet 
Meclisi üyesi olmaktan mütevellit masraflarının birinci derecede memurlara bahsolunan maaş, tah
sisat ve tazminat tutarı kadar bir meblâğla ancak karşılanabileceği hakikati tecelli etmektedir. 

6. İşgal eylemekte bulundukları makamlar, deruhde eyledikleri munzam vazifeler idari ve 
malî mesuliyetler icabı ihtiyarına mecbur kalacakları onore masrafları karşılamak üzere her iki 
Meclis Başkanları ile Başbakana her ay 1 500, Bakanlara 1 000, Başkan vekillerine 600, tdare Âmir
lerine ve Denetçilere 500, Kâtiplere 300 er lira temsil ödeneğinin ayrıca verilmesi zaruri görülmüş
tür. 

7. Türkiye Büvük MUlet Meclisi üyelerinin ve hariçten gelen bakanların ölümleri halinde 
bakmaya mecbur bulundukları aile efradının aile reislerini kaybetmek acısına ilâveten bir de mah
rumiyet ve sefalete mâruz bırakılmaları millî şefkat hisleriyle telif edilcmiyeceğinden verilmesi 
gereken tazminatın kolaylık yönünden 4598 sayılı Kanımda tadadolunan müstahiklerine usulü 
dairesinde Büyük Millet Meclisi bütçesinden ödenmesi muvafık mütalâa edilmiştir. 

M. Mecliöi ( S. Sayan : 1 ) 
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îşbu tazminatın Büyük Millet Meclisi üyelerinin ölümleri halinde 12 aylık, dışardan tâyin olu

nan bakanların ölümleri halinde üç aylık ödenek tutarında olması tensibedilmiştir. 
Yukardaki mucip sebeplere müsteniden taclilen kabul olunan ekli kanun teklifinin Mecliste 

de müstaceliyetle müzakeresi mevcut üyenin ittifakiyle kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili 
Ordu 

#.' Mutlu 

Üye 
Bolu 

TC. İnal 

Üye 
Manisa 

Y. Yahut 

Sözcü 
Aydın 

N. Müren 

Üye 
Çorum 

7. Tombuş 

Üye 
Ordu 

0. N. Haznedar 

Kâtip 
Ağrı 

N. Güngör, 

Üye 
Erzurum ' 
G. Karaca 

Üye 
Zonguldak 

5. T. Müftüoğlu 

Millet Meclisi Bütçe Komisyonu raporu 

18 . 12 . 1961 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin T. B. M. M. üyeleri, Senato ve Millet 
Meclisi Başkanlariyle, Başkanvekillcri, İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Divanı kâtipleri v$ 
Bakanlar Kurulu üyelerinin istihkakı hakkındaki kanun teklifi komisyonumuza havale edilmiş ol
makla İdare Âmirleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Anayasanın yürürlüğe girmesi neticesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek
leriyle Başkanlık Divanı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin temsil ödeneklerinin yeniden bir kanunla 
düzenlenmesi icabetmekte olduğundan kanun teklifi bu maksadı temin maksadiyle sevk edilmiş bu
lunmaktadır. 

Teklifi bidayeten tetkik eden Maliye Komisyonu bâzı maddeleri tadil etmek suretiyle kabul et
miştir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakereler neticesinde teklif yerinde görülmüş ve Maliye Ko
misyonunun hazırlamış olduğu metin müzakereye esas kabul edilmiştir. 

Ancak; Maliye Komisyonunun hazırlamış olduğu birinci maddede «7244 sayılı Kanunun birih-
ci maddesindeki cetvelde yazılı birinci derecedeki Devlet memurunun kıdem tazminatı ile birlikte 
alabileceği maaş ve en yüksek tahsisat tutarına» ibaresi Anayasanın 82 nci maddesine uygun bu
lunmamıştır. Anayasa sadece (birinci derecedeki Devlet memurunun aylığı) demiş kıdem tazmina 
ti ile tahsisattan bahsetmemiştir. 

Gerçekte, kıdem tazminatı memurların şahıslariyle ilgili özel istihkaklar olduğu gibi tahsisat
lar da özel kanunlarla bâzı idare ve adlî makamlara verilen istihkaklardır. Bunların «aylık» için
de mütalâa edilmesine imkân görülememiştir. 

Bu sebeple birinci madde Anayasanın tesbit ettiği şekle uygun olarak tadil edilerek kabul 
edilmiştir. 

Maliye Komisyonu 

Başkanı 
Kocaeli 

C. Babaç; 

üye 
Adana 

y. Aktimur 

Üye 
Gümüşhane 
Ar. Küçüker 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 2/7 
Karar No. : 3 

M. Meclifti ( S. Sayısı : 1) 



Maliye Komisyonunun ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Üçüncü ve dördüncü maddeler vuzuh bakımından kelime değişikliğiyle tadilen kabul edil

miştir. 
Beşinci maddedeki hariçten alman Bakanlar için verilecek ölüm tazminatının iki aylık maaş 

tutarı olması yerinde görülmemiştir. Zira böyle bir Bakan teşriî hayata girmiş ve diğer Bakan
larla aynı haklara saJhip bir duruma gelmiştir. Bunlara da verilecek ölüm tazminatının T. B. M. 
Meclisi üyeleri gibi (12). aylık olması kabul edilmiş ve madde buna göre değiştirilmiştir. 

Maliye Komisyonunun 6, 7 ve 8 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

Ankara 
M. Ete 

Bilecik 
Ş. Binay 

tzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Muğla 
T. Şahin 

Sivas 
M. Vural 

Başkanvekili 
Elâzığ 

ff. Müfcügü 
Artvin 

S. 0. Avcı 

Hatay 
8. İnal 

Konya 
C. Yılmaz 

Ordu 
.4. //. Onat 

A. 
Trabzon 
Ş. Ağanoğl 

Sözcü 
Ankara 

/. Seçkin 

Aydın 
/. Sezgin 

istanbul 
S. Bay kam 

Maraş 
E. Kaplan 

Siirt 
A. Yaşa 

u 

Adana 
H. Aksay 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

istanbul 
İV. Bulak 

Maraş 
A. Karaküçük 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Yozgat 
0. Sungur 

M. Medkı ( S. Sayısı : 1) 



_ s _ 
CUMHURİYET SENATOSU 
VE MÎLLET MECLÎSİ İDARE 

AMİRLERİNİN TEKLİFİ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri, Senato ve Millet Meclisi 
Başkanlariyle, Başkanv ehilleri, 
tdare Âmirleri, Denetçiler, Baş
kanlık Divanı Kâtipleri ve Ba
kanlar Kurulu üyelerinin istih

kakları hakkında Kanun 

MADDE 1. — T. B. M. Mec
lisi üyeleriyle hariçten gelen 
Bakanların aylık ödenekleri 
birinci derecedeki memur aylı
ğı, yollukları da bu ödeneğin 
% 50 sidir. 

MADDE 2. — Her iki Mec
lis Başkanlariyle Başbakana 
1 500, Bakanlara 1 000, Baş-
kanvekillerine 750, tdare Amir
lerine, Denetçilere 600, Divan 
Kâtiplerine 400 er lira ayrıca 
her ay temsil ödeneği verilir. 

MADDE 3. — Başbakan ve 
Bakanlar için tesbit edilen bu 
temsil ödeneği bulundukları 
Bakanlık bütçelerinden ödenir. 

MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRlŞl 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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. — Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri ile bu 
üyeler dışından tâyin edilen ba
kanların aylık ödenekleri 7244 
sayılı Kanunun 1 nci maddesin
deki cetvelde yazılı birinci de
recedeki Devlet memurunun kı
dem tazminatı ile birlikte ala
bileceği maaş ve en yüksek tah
sisat tutarına, yollukları ise bu
nun yarısına eşidolarak hesap
lanır. 

ödeneklerle yollukların üç 
aylığı birlikte peşinen ve çekle 
ödenir. 

MADDE 2. — Türkiye Bü
yük Millet Meclisine ve Bakan
lar Kuruluna yeniden katılan
lar o ay ödenek, yolluk ve tem
sil ödeneklerine hak kazanır
lar. 

MADDE 3. — Her iki Mecli
sin Başkanlariyle Başbakana 
1 500, bakanlara 1 000, Baş-
kanvekillerine 600, İdare Âmir
lerine ve denetçilere 500, kâtip
lere 300 zer lira ayrıca her ay 
temsil ödeneği verilir. 

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

MÎLLET MECLİSİ BÜTÇE 
KOMİSYONUNUN DEĞİŞ-

TİRİŞÎ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri, Senato ve Millet Mec
lisi Başkanları, ile Başkanve
küleri, tdare Âmirleri, Denetçi
ler, Başkanlık Divanı Kâtipleri 
ve Bakanlar Kurulu üyelerinin 

istihkakı hakkında Kanun 
MADDE 1. — Türkiye Bü

yük Millet Meclisi üyeleriyle 
bu üyeler dışından tâyin edi
len Bakanların aylık ödenekle
ri, 7244 sayılı Kanunun birin-

.ci maddesindeki cetvelde ya
zılı birinci derecdeki Devlet 
memurunun aylığına, yolluk
ları ise bu aylığın yansına 
eşidolarak ödenir. 

ödenek ve yollukların en çok 
üç aylığı önceden ödenebilir. 

MADDE 2. — Maliye Ko
misyonunun 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Senato ve Mil
let Meclisi Başkanlariyle Baş
bakana 1 500, Bakanlara 1 000, 
Başkanvekillerine 600, İdare 
Âmirlerine ve Denetçilere 500, 
Kâtiplere 300 er lira aylık tem
sil ödeneği verilir. 

Başbakan ile Bakanların tem
sil ödenekleri bulundukları Ba
kanlıkların bütçelerinden öde
nir. 

M. Mecliftî .8 . Sayı»; 1) 
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MADDE 4. — Bir ve ikinci 
maddedeki istihkaklar her ay 
peşinen ve çekle ödenir. Mecli
se ay içinde katılanlar o ay öde
nek, yolluk ve temsil ödenekle
rine hak kazanır, ödenek ve 
yolluğun en çok üç aylığı önce
den avans olarak verilebilir. 

MADDE 5. — Her hangi bir 
sebeple Meclis üyeleriyle ha
riçten gelen Bakanlardan bu 
sıfatları kalkanların istihkak
ları o ayı takibeden ay başın
dan itibaren verilmez. 

Ancak; ölüm ve çeşitli se-* 
heplerle genel seçimin yenilen
mesi halinde önceden aldıkları 
üç aylık ödenek ve yolluk 
avansları geri alınmaz. 

MADDE 6. — T. B. M. Mec
lisi üyelerinin ölümleri halinde 
veresesine 12 ve hariçten gelen 
Bakanlara ise 2 aylık ödenek
leri kadar ölüm tazminatı veri
lir. 

MADDE 7. — Emeklilik hak
kı tanınan bir vazifede iken 
hariçten Bakan seçilenler ıslı 
vazifelerinden izinli addolu
nurlar. Bunların Bakanlıkta 
geçirdikleri süreler terfi ve 
emekliliğinden sayılır. 

MADDE 8. — Bu kanun 25 . 
10 . 1961 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu T. 
B. M. Meclisi ve Bakanlar ku
rulu yürütür. 

_ 6 -
!Mal. Ko. 

MADDE 4. — Her hangi bir 
sebeple Meclis üyeleriyle hariç
ten gelen bakanlardan bu sı
fatlan kalkanların istihkakları 
o ayı takibeden ay başından .iti
baren verilmez. 

Ancak; ölüm ve çeşitli sebep
lerle genel seçimin yenilenmesi 
halinde önceden aldıkları üç 
aylık ödenek ve yolluklar geri 
alınmaz. 

- MADDE 5. — Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin 
ölümleri halinde 12 ve hariçten 
gelen bakanlara ise iki aylık 
ödenekleri kadar ölüm tazmi
natı 4598 sayılı Kanunda tadad-
olunan müstahiklerine usulü 
dairesinde Büyük Millet Mecli
si bütçesinden ödenir. 

MADDE 6. — Emeklilik hak
kı tanınan bir vazifede iken ha
riçten bakan seçilenler asli va
zifelerinden izinli addolunur
lar. Bunlarla daha önce emekli 
hakkı tanınan bir vazifede bu
lunmuş olanların bakanlıkta 
geçirdikleri süreler terfi ve 
emekliliklerine sayılır. 

MADDE 7. — Bu kanun 25 . 
10 . 1961 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

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

B. Ko. 

MADDE 4. — Her hangi bir 
i sebeple, Büyük Millet Meclisi 

üyeleriyle Bakanlardan bu sı
fatları kalkmış olanların istih
kakı, o ayı takibeden ay başın
dan itibaren verilmez. 

Ancak, ölüm ve genel seçim
lerin yenilenmesi hallerinde 
alınmış olan ödenek ve yolluk-

I 1ar geri verilmez. 

MADDE 5. — Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleriyle 
hariçten gelen Bakanlara ölü-

I mü halinde (12) aylık ödenek
leri ölüm tazminatı olarak is
tihkak sahiplerine Büyük Mil
let Meclisi bütçesinden ve usu
lü dairesinde re'sen ödenir. 

I 

MADDE 6. — Maliye Ko
misyonunun 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Maliye Ko
misyonunun 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Maliye Ko
misyonunun 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 



Dönem : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 
Toplantı: 1 

Millet Meclisi İdare Amirlerinin, 1961 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik, yapılması hakkında kanun 

teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/21) 

BAŞKANMĞA 

1961 yık Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifimizle gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğine emirlerinizi arz ederiz. 
İdare Amiri İdare Amiri İdare Amiri 

<Şf. Güler M. Gürer B. Tazvr 

GEREKÇE 

Cumhurbaşkanlığı Dairesinin 1961 yılı bütçesinin SOI nci büro giderleri bölümünün 40 ncı öte
beri giderleri ile 80 nci memur ve hizmetliler yiyecek giderleri ile yiyecekle ilgili diğer giderleri 
maddeleri, 402 nci bahçe su ve işçi giderleri bölümünün 12 nci su, 13 ncü işçi giderleri ve 403 
ncü misafir ağırlama giderleri için konulan ödenekler malî yıl içinde tamamen sarf edilmiş olduğu 
cihetle yıl sonuna kadar hizmetlerin aksamaması için ilişik cetvelde gösterilen ödeneklerin 1961 
yılı bütçesine ilâve suretiyle teminine zaruret duyulmuştur. 

Bütçe Komisyonu raporu 

Millet Meclisi , 
Bütçe Komisyonu 18 . 12 . 1961 
Esas No 2/21 

Karar No. 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisi İdare âmirlerinin 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi komisyonumuza havale edilmiş olmakla İdare 
Amirleri, Cumhurbaşkanlığı ve Maliye Bakanlığı mümesüleri hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 301 nci (Büro giderleri), 402 nci (Bahçe ve su giderleri) ve 403 
ncü (Misafir ağırlama giderleri) Bölümlerinde bulunan ödenekleri tamamiyle sarf edilmiş ol
ması dolayısiyle yıl sonuna kadar hizmetlerin aksamaması için bu bölümlere 95 000 liralık bir ek 
ödenek verilmesini temin maksadiyle kanun teklifi sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerde ve alınan mütemmim malûmattan bu bölüm
lere ait ödeneklerin Ekim ayında bitmiş olduğu anlaşılmış ve malî yıl başına kadar da daha 
dört aylık bir zaman bulunduğu nazara alınarak teklif yerinde mütalâa edilmiş maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 



Kanun teklifinin başlık ve birinci maddesinde geçen (Muvazeneyi Umumiye Kanunu) tâbiri 
bu kabil akçalı kanunlarla tenazuru temin maksadiyle (Bütçe Kanunu) olarak değiştirilerek Ve 
ekli cetvelde tertip bakımından yeniden düzenlenmek suretiyle tadilen kabul edilmiştir. 

İkinci madde terimleri TürkçeleştirUmek suretiyle değiştirilmiş ve üçüncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

Ankara 
M. Ete 

Bilecik 
Ş. Binay 

tzmir 
. Mirkelâmoğlu 

Muğla 
T. Şahin 

Sivas 
M. Vural 

Başkanvekili 
Elâzığ 

//. Müftügil 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Hatay 
. Ş. İnal 

Konya 
C. Yılmaz 

Ordu 
A. H. Onat 

A. 
Trabzon 
Ş. Ağanoğl 

Sözcü 
Ankara 

/. Seçkin 

Aydın 
/. Sezgin 

İstanbul 
S. Baykam 

Maraş 
E. Kaplan 

Siirt 
A. Yaşa 

w 

Adana 
H. Aksay 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

İstanbul 
N- Bulak 

Maraş 
A. Karaküçük 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Yozgat 
C Sungur 

MÎLLET MECLÎSİ İDARE ÂMİRLERNÎN 
TEKLÎFÎ 

1961 yık Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişildik yapılması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 1961 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Cumhurbaşkanlığı kısmının ilişik cetvelde yazılı 
tertiplerine 95 000 lira munzam tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

MÎLLET MECLÎSİ BÜTÇE ENCÜMENİN 
DEĞÎŞTİRİŞİ 

1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretti cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 1961 malî yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelin Cumhurbaş
kanlığı kısmının ilişik cetvelde yazılı tertiple
rine (95 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 2) 
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MÜlet Meclisi İdare Âmirlerinin teklifine bağh 

CETVEL • . 

B. M. Tahsisatın nev'i Zammedilen 

301 

402 

403 

Büro giderleri 
40 Öteberi giderleri 
80 Memur ve hizmetlileri' yiyecek giderleriyle, yiyecekle ilgili diğer gider

ler 
Bahçe, su ve işçi giderleri 

12 Su giderleri 
13 İşçi giderleri 

Misafir ağırlama giderleri 

Toplam 

15 000 

15 000 

30 000 
20 000 
15 000 

05 000 

Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağh 

CETVEL 

B. M. Tahsisatın nev'i >• Zammedilen 

301 Büro giderleri 
40 öteberi giderleri 15 000 
80 Memur ve hizmetlilerin yiyecek giderleriyle, yiyecekle ilgili diğer gider-

ler 15 000 

Bölüm toplamı 30 000 

402 Bahçe, su ve işçi giderleri 
12 Su giderleri 30 000 
13 İşçi giderleri 20 000 

Bölüm toplamı 50 000 

403 Misafir ağırlama giderleri 15 000 

Toplam 95 000 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 2 ) 




