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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde dört oturum yapan Genel Ku
rulda; 

Açık 'bulunan .Sanayi Bakanlığına ihsan So-
yak'm tâyin edildiğine dair Devlet Başkanlığı 
tezkeresi okundu ve bilgi edinildi. 

Sanayi Bakanlığına tâyini dolayısiyle Tem
silciler Meclisi Üyeliğini iktisabeden İhsan Soy-
ak andiçti. 

7129 sayılı Bankalar Kanununun ve 2279 
sayılı ödünç para verme işleri Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısının öncelik 

ve ivedilikle görüşülmesi hakkındaki Ticaret Ba 
kanı Mehmet Baydur'un önergesi okundu ve 
reddolundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısının 
ikinci görüşülmesine (geçildi ve tasarının 1 - 75 
nci maddeleri kabul edildi. 

3 Mayıs 1961 Çarşamba günü saat 9,30 
da toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Kâzım Orbay Şahap Kitapçı 

Kâtip 
Alev Coşkun 

Sorular 

Yazılı soru 
Temsilciler Meclisi Üyesi Ömer iSami Coşara 

m, Uzak - Doğu'da tetkik gezisi yapmak istiyen 

bâzı gazetecilere çıkış müsaadesi verilmemesi 
i sebebine dair yazılı soru önergesi İçişleri Bakan

lığına gönderilmiştir. 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 1932 senesinden itibaren Tıp Fakülte

sinden-neşet edecek taibiplerin mecburi 'hizmetle
rinin lağvı ve Leylî Tıp Talebe Yurduna alman 
tıp talebesinin tâbi olacakları mecburiyetler hak
kındaki 2000 sayılı Kanunun (3) ncü maddesine 
bir fıkra ile mezkûr kanuna bâzı hükümler ilâve
sine dair kanun tasarısı (1/120) (Sağlık ve Sos-_ 
yal Yardım Komisyonuna ve Maliye Komisyonu 

ile Kurucu Meclis iBütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komis
yona) 

2. —.Tarım Bakanlığı vazife ve teşkilâtına 
dair 3203 sayılı Kanunun 23 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/121) 
(Tarım Komisyonuna ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma Komisyona) 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN — Lûtfi Akadlı 
KÂTİPLER : Rifat Çini, Alev Coşkun 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak efendim. BAŞKAN 
(Yoklama yapıldı.) sayı vardır. 

— Efendim,, görüşme için yeter 

4. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Üyelerden bâzılarına izin verilmesi hak

kındaki Başkanlık tezkereleri (3/79, 78) 

BAŞKAN -
voruz efendim. 

Başkanlığın sunuşları var; oku-

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizala

rında gösterilen müddetlerle, izinlileri, Baş
kanlık Divanının 29 Nisan 1%1 tarihli toplan
tısında kararlaıtrılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
Temsilciler Meclisi Başkanı 

K. Orbay 
Fuat Arna, 20 gün, 'hastalığına binaen, 24 

Nisan 1961 tarihinden itibaren. 
İsmail Ulutaş, 10 gün, mazeretine binaen. 

2 Mayıs 1961 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Efendim, ayrı ayrı oya sunuyo

rum. 
Fuat Arna'ya gerekli iznin verilmesini kabul 

edenler... Etmiyenler Kabul edilmiştir. 
İsmail Ulutaş'a gerekli iznin verilmesini ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§t: 

efendim. 
Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizala 
rında gösterilen müddetlerle izinleri, Başkanlık 
Divanının 2 Mayıs 1961 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Temsilciler Meclisi Başkanı 

K. Orbay 
İsmet Giritli, 10 gün, hastalığına binaen, 

2 Mayıs 1961 tarihinden itibaren. 
Nüvit Yetkin, 15 ıgün, 'hastalığına binaen, 

2 Mayıs 1961 tarihinden itibaren. 
İsmet Giritli 10 gün hastalığına binaen 2 Ma

yıs 1961 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Nüvit Yetkin 15 gün hastalığına binaen 2 Ma

yıs 1961 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Kabul çelenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısı 
ve Anayasa Komisyonu raporu (5/7) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa 
tasarısının ikinci görüşmesine devam ediyoruz. 

(1) 35 e 4 ncü ek S. Sayılı basmayazı 58 nci 
3irle§im tutanağının sonundadır, 

B) Meclislere ait müşterek hükümler 
I. T. B. M. M. Üyeliğiyle ilgili hükümler 

a) Milletin temsili 
MADDE 76. ~ Türkiye Büyük Millet Mecliû 

üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçen
leri değil, bütün milleti temsil ederler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyer.kı... 
Kabul edilmiştir. 

— 539 — 
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b) Andiçme 

MADDE 77. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri, görevlerine başlarken şöyle andljeıler : 

«Devletin bağımsızlığını ülkenin ve milletin 
bütünlüğünü koruyacağına, Milletin kayıtsız 
şartsız egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhu
riyet ilkelerine bağlı kalaca^nna ve halkın mut
luluğu için çalışacağıma namusum üzerine söz 
veririm.» 

BAŞKAN — önergeler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
77 nci maddedeki andın 1 nci satırındaki (Ül

kenin ve milletin) ibaresi yerine (Vatan ve Mil
letin) ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Okyay Ahmet Demiray 

Yüksek Başkanlığa 
491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 16 

nci maddesinde yeralan Milletvekili yemini şudur: 
«Vatan ve milletin saadet ve selâmetine ve 

milletin bilâkaydüşart hâkimiyetine mugayir bir 
gaye takibetmiyeceğime ve Cumhuriyet esaslarına 
sadakatten aynlmıyaeağıma namusum üzerine söz 
veririm.» Ve 37 senedir böyle yemin edilmiştir. 

Yeni Anayasa tasarımızın 77 nci maddesinde 
ise «vatan» kelimesi çıkarılarak yerine «ülke» ke
limesi kullanılmaktadır. «Vatan» Türk Milletinin 
her mânada tanıdığı, benimsediği, uğruna her şe
yini verdiği; yeri doldurulamaz mukaddes bir 
mefhumdur. «Ülke» kelimesi ise geniş halk küt
lelerinin meçhulüdür. Bu itibarla yemin metnin
deki «ülkenin» kelimesi yerine «vatanın» kelime
sinin kabulünü arz ve teklif ederiz. 
Hıfzı Oğuz Bekata ibrahim Saffet Omay 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 77 deki «söz veririm» yerine «andiçe-

rim» tâbirinin kullanlımasmı arz ve teklif ede
rim. 

Feyyaz Koksal 

Yüksek Başkanlığa 
Halkımızın samimî inanışlarını, duygularını 

daha çok okşıyacağma gönülleri daha çok ferah
latacağına inandığım için : 

77 nci maddedeki andın, 3 ncü satırının sonu
na bir (virgül) konulduktan sonra 4 ncü ve 5 nci 
satırlarının : 

(Halkın mutluluğu için çalışacağıma namusum 
ve bütün kutsal inançlarım üzerine söz verir, and-
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içerim) şeklinde düzenlenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Ahmet Demiray 
BAŞKAN —- Hıfzı Oğuz Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA — Muhterem arka

daşlar, önergede kâfi izahat olduğu için huzuru
nuzdaki mâruzâtım birkaç cümleden ibaret ola
cak. 

Eski Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 16 nci 
maddesinde; milletvekillerinin yemininde, (Vatan 
ve Millet) kelimeleri geçiyor. 

Şimdi, bizim bu yeni Anayasamızda ise; «Va
tan» kelimesi çıkarılarak, onun yerine «ülke» ke
limesi konulmaktadır. 

Endişem, ve büyük endişem, şudur ki; bu suret
le, bugün Anayasadan vatan kelimesi çıkarılırsa, 
yarın, okul kitaplarında da vatan kelimesi yeri
ne ülke kelimesi konacaktır. 

Eğer; Kurucu Meclis olarak, vatan kelimesi 
yerine, Türkiye'de ülkü kelimesinin kullanılma
sını istiyorsanız, bunu, böyle kabul edeceksiniz. 
Yok eğer her vatandaşın, her mânada sevip; her 
mânada tanıdığı vatan kelimesiyle ülkenin değiş-
tirilemiyeceğini kabul ederseniz, bu takdirde 37 
senedir milletvekillerinin ettiği yemine sadık ka
larak vatan kelimesini ülke'ye tercih edeceksiniz 
zannederim. Mesele 37 senedir kullanılan vatan 
kelimesinin ülke kelimesiyle yerinin değiştirilip 
değiştirilmiyeeeğidir. Benim kanaatime göre, bu
raya ülke kelimesi konamaz. Türk halkı bu keli
meyi tanımaz. Bu itibarla, eskiden olduğu gibi, 
bütün milletin benimsediği vatan kelimesinin 
kullanılmasında zaruret vardır. Bu sebeple tek
lifimin kabulünü ve ileriye sirayet edecek her 
hangi bir yanlışlığa meydan verilmemesini rica 
edeceğim. 

Sayın sözcü Devletin ülkesi vardır, dediler. 
Onun yeri üçüncü maddededir. Kelime orada 
doğrudur. Burada fertler yemin ediyor, bu ke
lime doğru değildir. Bu itibarla, muhtemel ce
vabı karşılamak için bu son kısmı da ilâve etmiş 
bulunuyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TUEAN GÜNEŞ — 

Muhterem arkadaşlar; Muhterem Bekata arka
daşımız, huzurunuzda, sözcünün ifade ettikle
riyle iktifa etmediler; bizim, daha sonra da ve
receğimiz cevabımız için de mâruzâtta bulundu
lar. Ama, verdikleri cevabın, bundan sonraki 
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maruzatımızın bir cevabı olmamasını arzu ede
riz. 

Arkadaşlar, Türkiye'de mukaddes tanınan 
şeylerin bir envanterini yaparsak ve meselâ, bu 
arada, Anayasalarda bayrak kelimesi yok diye, 
Türkiye'de bayrağın kalkacağını düşünürsek fev
kalâde bir vehme düşmüş oluruz. Binaenaleyh, 
bunu böyle kabul etmek ve koyduğumuz her ke
limenin hukukan bir mânası olması lâzımgeldi-
ğini düşünmek zorundayız. Ülkenin ve milletin 
bütünlüğü; bu Devletin unsurlarını belirten ve 
bunların birbirinden ayrılmaz bir şekilde bağlı 
olduğunu birinin diğerinden ayrı mütalâa edile-
miyeceğini gösteren bir hukuki formüldür. Ve 
hukuki neticeleri vardır. Hukuki temeli vardır. 
Onun içindir ki, belki ülke kelimesi burada va
tan kelimesinin uyandırdığı ihtizazları uyandır-
mayabilir. Ama, vatanın ve milletin bütünlüğü 
sözünde, bir hukuki muhteva bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, Devletin ülkesi, nüfusu, milletin 
birlik halinde olduğunu gösteren asgari bir te
minat olmaktadır. 

Arzu ediliyorsa; hukuki teminatı gösteren 
kelime yerine edebi değer taşıyan kelimeler ko
nulmasında hiçbir mahzur mütalâa edilmez. Ama 
biz; bir mukaddes mefhumlar envanteri yapmı
yoruz, hukuki bir metin tanzim ediyoruz. Bir hu
kuki istikametler ve hudutlar metni olan Ana
yasada ülke ve millet bütünlüğünün böylece 
bir arada zikredilmesinin yemin de bir hukuki 
müessese sayılıyorsa aynen kabulünü uygun 
mütalâa ettik. îlkmektep kitaplarında ise va
tan yerine bu kelimenin ikame edileceğini hiç 
zannetmiyoruz. 

BAŞKAN —Buyurun. 
HIFZI OĞUZ BEKATA — Muhterem arka

daşlarım; mevzuunu çok iyi bilen değerli arka
daşım Turan Güneş'in, savunmada çektiği sıkın
tı tezindeki zaaf dan ileri geliyor. 

Sevgili arkadaşlarım, Turan Güneş'in sözle
ri varit değildir. Bir Devletin ülkesi olur. Yemin 
eden Devlet değil; milletvekilidir. Tek tek ve 
fert olarak yemin ediyoruz. Tek tek fertlerin ise 
vatanı vardır. Esasen kendileri de tereddüt için
dedirler. Nitekim, komisyon olarak, bir tered
düt geçirmişler ki; burada, vatan kelimesini çı
karmışlar ama, aynı mahiyetteki Cumhurbaşka
nının yemininde vatan kelimesini maddeye koy
muşlardır. 95 nci maddede bu böyle. Demek ki; 
komisyon olarak, ülkeyi kabul etmelerine rağ-
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men, elleri vatan yazmaktan kendilerini menede-
memiş. 

Arkadaşım İbrahim Saffet Omay'la uzun 
uzun düşündük. Ve Yüksek Heyetinizin kabul 
edeceğine inandığımız içindir ki, bu önergeyi ne
fis itimadiyle verdik. Ülke kelimesi, sözcü arka
daşımın da söylediği mânâda ancak üçüncü mad
dede yerinde ve doğrudur. Bu maddede ise yan
lıştır arkadaşlarım. 

Bu takdirde mektep kitaplarından da çıkar, 
sözünü mübalâğalı bir şekilde söylemedim. Ar
zım, okul kitaplarından şu mantıkla çıkacağı
dır : Anayasada vatan yerine ülkenin kabul 
edildiğini gören kitap yazarları, ister istemez, 
bu kelimeyi kullanacaklardır. Yoksa, bir kanuni 
zorunluk olarak değil. 

2 ncisi : Mevcut Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 16 ncı maddesinde yer alarak (Vatan) ke
limesi, 37 yıldîr Anayasaya malolmuşsa bu ar
tık doğrudur. 

Son sözüm de şudur : Sayın Komisyonun 
emek verdiği yeni Anayasada eğer bir yanlış ke
lime kabul edilecekse, bu kelime (Vatan| olarak 
kabul edilmiş olsun; Türk milleti, bu yüzden hiç
bir zaman sizi özürlü bulmıyacaktır. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 

Anayasanın birçok yerlerinde vatan kelimesinin 
yerine kaim olmak üzere yurt kelimesi geçmek
tedir. Oralarda bu yurt kelimesi yerindedir, bu
rada ise ülke kelimesi yerindedir. Devletin ül
kesi vardır. Fertlerin vatanı vardır. Milletvekil
leri bu Anayasanın tesbit ettiği Türk Devletini 
ve onun unsurlarını müdafaa için yemin eder
ler. Yoksa orduya katılan her Türk'ün yaptığı* 
yeminle bunun pek alâkası yoktur. Burada mil
letvekilleri vatanın müdafaası için savaşmak 
kasdiyle değil Türk Devletinin egemenliğiyle 
ülkesi ve milleti denen ve Devletin temelini teş
kil eden üç unsuru savunmak için yemin eder
ler. 

Binaenaleyh, aslında, bu Anayasa'da tekev
vün eden, doğan hukuki unsurlar yönünden, 
milletin, Devletin savunulması zımnında bir ye
min yapılacak. Yokça, mücerret, askerlerin, her 
ferdin millî savunma hizmeti için yaptığı ye
min değil bu. 

Bu bakımdan arkadaşlar, Anayasadan, va
tan kelimesi çıkmış-değil, bunun yerine, bunun 

— Mİ — 
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karşılığı olarak (yurt) kelimesi konmuştur. 
Yurt savunması da, her Türk için bir görevdir. 
Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımızın dediği gibi; 
fertlerin yemini vardır diye, her yerde aynı 
kelimeyi kullanamayız. Orada yurt burada baş
ka bir hukuk mefhumu. Vatan yerine ülke kul
lanılmış değildir. Vatan kelimesi kullanılmak 
lâzımgeldiği zaman yurt kelimesi kullanılmış
tır. Ama bir hukuki muhteva konulmak isten
diği zaman ülke konulmuştur. Vatan ve mille
tin bütünlüğü hukuki bir tâbir değildir. Eski 
Anayasamızda böyle olması eski Anayasanın 
her bakımdan dört başı mâmur olduğu mânası
na gelmez, öyle olsaydı yeni Anayasa yapmak 
lüzumu hâsıl olmazdı. Kaldı ki, eski Anayasa
nın yemininde ülke, millet bütünlüğünden bah
sedilmiyor. (Vatanın tarifi nedir, sözleri) Va
tanın tarifini bu işin uzmanlarına sorarsınız. 
Ben burada bir hukuki metin hazırlamakla 
mükellef Komisyon Sözcüsü olduğum için, size, 
ülke ye milletin bütünlüğü anlamını açıklamak 
imkânına, yetkisine sahibim. Diğer kelimeleri 
açıklama yetkisine sahip değilim. 

BAŞKAN — Sayın Okyay. 
ABDÜLKADİR OKYAY — Sayın arkadaş

la r, vatan, herkesin sevdiği, bildiği bir kelime
dir. Bu, bir anane halini almıştır. Vatan haini 
deriz, vatandaş deriz, vatan uğruna deriz. Her 
şey vatan için deriz. Fakat, ülkedaş demeyiz. 

Binaenaleyh, ben, vatan sevgisi, vatan ifa
desi Tüı̂ k Milletinin ağzında nasıl yerleşmişse 
Anayasada da yer bulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutuyorum. 
(Hıfzı Oğuz Bekata ve İbrahim Saffet Oma-

ym önergesi tekrar okundu.) 
(Abdülkadir Okyay ve Ahmet Demînay'm 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon bunlara katılmıyor. 

Bu önergeleri oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Al
kışlar) 

Yüksek Başkanlığa 
77 nci maddenin sonundaki namusum keli

mesinden sonra (şerefim ve bütün mukaddera
tım üzerine andiçerim) ibaresinin ilâvesini ve 
böylece tadilini arz ve teklif ederim. 

Ahmet Köseoğlu Yekta Karamustafaoğlu 
(Ahmet Demir ay'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge-
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yi oya sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir, efendim. 

(Yekta Karamustafaoğlu ve Ahmet Köseoğ
lu 'nım önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oya sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

(Feyyaz Koksal'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

yi oya sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir, efendim. 

(Abdülkadir Okyay ve Ahmet DermVin 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Aynı mealde bir önerge bir
az evvel Meclisinizce kabul edilmişti, onun için 
bu önergeyi oya sunmuyorum. 

Komisyon, buyurun. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 

Yüksek Heyetinizin reyleri bizim için mutadır. 
Ama bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum; 
Eski Anayasamızda vatan ve milletin bütünlü
ğü diye bir şey yoktu. Çünkü onun taşıdığı 
mefhum ayrı idi. Vatan ve milletin saadet ve 
selâmeti idi. Heyeti celile vatan kelimesini ka
bul ettiğine göre şu hukuki umdenin muhafa
zasında bir fayda görmüyor demektir. Bu iti
barla vatanın ve milletin saadet ve selâmeti 
daha uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon bunun üzerine bir 
teklif yamyor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 
Takdir Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — Efendim, önerge, ülke yerine 
vatan kelimesinin konmasını istiyor. 

Şimdi, maddeyi, vatan kelimesinin ikamesi 
suretiyle tekrar okuyoruz efendim. 

<b) Andiçme 
MADDE 77. — Türkiye Büyük Millet Mec

lisi üyeleri, görevlerine başlarken şöyle and 
içerjer : 

«Devletin bağımsızlığını, vatanın ve mille
tin bütünlüğünü koruyacağıma; Milletin kayıt
sız şartsız egemenliğine, demokratik ve lâik 
Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalacağıma ve hal
kın mutluluğu için çalışacağıma namusum üze
rine söz veririm.» 

BAŞKAN — Başka bir önerge yok. Mad
deyi, son okunan bu şekliyle oya sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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c) Üyelikle bağdaşmıyan işler i 

MADDE 78. — îki meclis üyeliği bir kişi
de birleşemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Dev- t 
let ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara 
bağlı kuruluşlarda, Devletin veya diğer kamu 
tüzel kişilerinin doğrudan doğruya veya dola-
yısiyle katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda gö
revlendirilemezler ve bunların her hangi bir 
yüklenme işini doğrudan doğruya veya dolayı-
siyle üzerine alamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürüt
me organının teklif, inha, atama veya onama
sına bağlı resmî veya özel her hangi bir işle 
görevlendirilemezler. Bir üyenin belli konuda 
ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulun
ca verilecek geçici bir görevi kabul edebilmesi, 
kendi Meclisinin kaı arına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile 
bağdaşamıyan diğer görev ve işler kanunla gös
terilir. 

BAŞKAN — Efendim, önerge yok. Madde
yi oya sunuyorum. Kabul edenler... Efcmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

d) Yasama dokunulmazlığı 
MADDE 79. — Türkiye Büyük Millet Mec

lisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve söz
lerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşünceler
den ve bunları Meclis dışında tekrarlamak ve 
açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. 

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği 
ileri sürülen bir Meclis üyesi, kendi Meclisinin 
kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, 
tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı ge
rektiren suçüstü hali bu hükmün dışındadır; I 
ancak, bu halde, yetkili makam, durumu hemen I 
ve doğrudan doğruya üyenin Meclisine bildir- j 
mek zorundadır. I 

Bir Meclis üyesi hakkında seçiminden önce I 
veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine I 
getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bıra
kılır. Üyelik süresince zamanaşımı işlemez. I 

Tekrar seçilen Meclis üyesi hakkındaki ta- I 
l^ibat, kendi Meclisinin yeniden dokunulmazlı- I 
ğını kaldırmasına bağlıdır. I 

BAŞKAN — Önerge var okutuyorum. | 
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Yüksek Başkanlığa 

79 ncu maddenin sonuna aşağıdaki Ükranın 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Feyyaz Koksal Abdullah tpşiroğlü 

Eklenecek fıkra - ömürleri boyunca Senato 
üyesi bulunacaklarla ilgili dokunulmazlığın 
kaldırılması şartları kanunla düzenlenir, 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge* 
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden-
le-r... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

e) Üyeliğin düşmesi 
MADDE 80. — Türkiye Büyük Millet Mec

lisi üyeliği, bir üyenin üye seçilmeye engel bir 
suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymesi, çe
kilmesi, kısıtlanması, üyelikle bağdaşmıyan bir 
hizmet kabul etmesi veya Meclis çalışmalarına 
izinsiz veya özürsüz ve aralıksız olarak bir ay 
katılmaması yüzünden üyeliğinin düştüğünün 
kendi Meclisince karara bağlanması hallerinde 
sona erer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

f) tptâl istemi 
MADDE 81. — Yasama dokunulmazlığının 

kaldırılmasına veya üyeliğin düştüğüne Meclis
çe karar verilmesi hallerinde, karar tarihinden 
başlıyarak bir hafta içinde, ilgili üye veya Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden her han
gi biri, bu kararın, Anayasa veya İçtüzük hü
kümlerine aykırılığı iddiasiyle iptali için Ana
yasa Mahlkemesine başvurabilir. Anayasa Mah
kemesi, iptal istemini onfceş gün içinde karara 
bağlar. • . -

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

g) ödenek ve yolluklar 
MADDE 82. — Türkiye Büyülk Millet Mec

lisi üyelerinin ödenekleri kanunla düzenlenir. 
ödeneğin aylık tutarı birinci derecedeki Dev
let memurunun aylığını, yolluk da ödeneği aşa
maz. 

BAŞKAN — Değiştirgeler var okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

82 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini teklif ederim. 

Cemil Sait Barlas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öde
nek ve aylıkları özel kanunla düzenlenir. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa tasarısının 82 nci maddesinin aşağı

da yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 82. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödenekleri kanunla düzenlenir, öde
neğin aylık tutarı birinci derecedeki Devlet me
murunun aylığını, yolluk da ödeneğin yarısını 
aşamaz. 

İsmail Rüştü Aksal 
Sahir Kurutluoğlu 

Yaşar Eğin 
Ilhami Sancar 
Atıf Ödül 

F. Lûtfi. Karaosmanoğlu 
Zeki Kumrulu 
Hamdi Orhon 
Suphi Baykam 
Fer;d Melen 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Enver Kırker ; 

Yavuz Feyzioğlu 
A. İhsan Göğüs 
Bülent Ecevit 
Vedat Dicleli 

Şevket Adalan 
Ferda Güley 
Sait Erdinç 

Cevat Dursunoğlu 
Kemal Türkoğlu 
Mehmet Göker 

Şefik İnan 
Zeki Baltacıoğlu 

Şahap Kitapçı 
M. Ali Kum'basar 
Kaludi Lâskaris 
Babür Ardahan 
Dündar Soyer 
Ferhan Arkan 
Mehmet Hazer 

Fehmi Alpaslan 
Hikmet Kümbetlioğlu 

Fakih Özfakih 

Şemsettin Günaltay 
Atalay Akan 

Kemali Bayazıt 
Kemal Satır 
Turgut Göle 

İbrahim öktem 
Sırrı Atalay 

Nüvit Yetkin 
1. Saffet Omay 
Şükûfe Ekitler 
Salih Türkmen 
Daniş Yurdakul 

Vahap Dizdaroğlu 
Kemal Zeki Gencosman 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

Hızır Cengiz 
Turhan Feyzioğlu 

Suphi Batur 
Şevki Aysan 

Ş. Raşit Hatiboğlu 
Ahmet Şener 

Şevket Asbuzoğlu 
Arif Onat 
Bahri Yazır 

Orhan öztrak 
Burhan Akdağ 

Fethi Elgün 
Ferit Celâl Güven 

H. Kalüstyan 
Abdullah Ercan 
Süleyman Bilgen 

İsmail İnan 
Mehmet Şişman 
Hüseyin Otan 

O : 1 
Halil Akyavaş Adnan Ertanık 

Mustafa Dinekli Zeki Tekiner 
Alev Coşkun M. Salim Hazerdağlı 

Selâmi Savaş 

Yüksek Başkanlığa 
82 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederim. 
Cevdet Aydın 

Madde 82. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödenek ve yollukları kanunla düzen
lenir. 

Sayın Başkanlığa 
82 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederiz. 
— ödenek ve yollukları tesbit eden kanun 

hükümleri üzerinde yapılacak değişiklikler mü-
taakıp yasama organının üyeleri için muteber 
olur. 

Fahri Belen 
İlhan özdü 

Feridun Üstün 
M. Rauf İnan 
Etem Serim 

Remziye Batırbaygil 
Şihasi Özdenoğlu 

Vedat Dicleli 
Şükûfe Ekitler 

Reşat Tardu 
Ahmet Atılgan 
Suphi Doğukan 

Lûtfi Engin 
İhsan ögat 

Rauf Bayındır 
Sırrı Atalay 

H. Kalüstyan 
H. Kâmil Beşe 

Okunamadı 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, 

ifa edecekleri vazife her yönden kutsi bir mahi
yet arz eder. y 

Muhterem üyelerin, temsil edecekleri kişile
rin, geçim şartları ve memleket gerçekleriyle 
ölçülü bir karşılık almaları, hakkaniyete uygun 
ve munsif olacaktır. 

Bu kanaatle maddenin aşağıda yazıldığı şe
kilde tadilen kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Madde 82. — (Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyelerinin ödenek ve yollukları kanunla dü
zenlenir, ödenek ve yolluğun aylık toplamı bi
rinci derecedeki Devlet memurunun aylığını 
geçemez.) 2.5.1961 

Seyfi Öztürk Yusuf Ziya Yücebilgin 

Yüksek Başkanlığa 
82 nci maddenin ikinci cümlesinin aşağıdaki 

şekilde kabulünü arz ederim. Saygılarımla. 
Sait Erdinç 
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Teklif : ödeneğin aylık tutarı ikinci derece

deki Devlet memurunun aylığını, yolluk da öde
neği aşamaz. 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Milletvekillerinin alacakları ödeneklerin 

milletin umumi yaşayış seviyesine uygun ola
rak tesbit edilmesi icaJbettiği kanaatindeyiz. Bu 
mülâhazanın ışığı altında 82 nci maddenin aşa
ğıda yazılı şekilde tadilen kabulünü arz ve tek
lif ederiz. 

Kâmil Başaran Yekta Karamustafaoğlu 

Madde 82. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödenek ve yollukları kanunla düzen
lenir. ödeneğin aylık tutarı birinci derecedeki 
Devlet memuru aylığını, yoluk da bu aylığın 
dörtte birini geçemez. 

Yüksek Başkanlığa 
82 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«ödeneğin aylık tutarı birinci derecedeki 

Devlet memurunun aylığım, yolluk da ödene
ğin yüzde kırkını aşamaz.» 

Orhan Köprülü Raşit Beşerler 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasada, ödenek ve yollukların hiçbir 

değişikliğe uğramadan Meclisimizce kabul 
edilmesi gazetelerde yayınlanır yaymlanmaz, 
halkımız arasında «yine maaşlarını düşündü
ler» şeklinde özetlenen ve yakın bir kötü geç
mişe atıf yapan üzüntüler belirmiştir.» 

Halk hizmetine, yeni bir ruh ve ülkücü bir 
davranışla girmiş bulunan bu Yüksek Meclisi
nizin, adı geçen, halk üzüntüsü üzerine eğil
mesi için bu tek fırsatı kaçırmamasını rica 
ederim. 

Bu mucip sebpledir ki, 82 nci maddenin İs
tanbul tasarısında olduğu gibi «yolluk ödene
ğin •% 40 m aşamaz» şeklinde düzeltilmesini, 
maddenin aşağıdaki sekile ifrağını arz ve tek
lif ederim. 

Madde 82. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, üyelerinin ödenekleri kanunla düzenlenir. 
ödeneğin aylık tutan 1 nci derecedeki Devlet 
memurunun aylığını, yolluk da ödeneğin % 40 
m aşamaz. 

Remziye Baürbaygil 
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Yüksek Başkanlığa 

82 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Abdurrahman Altuğ 

;g) ödenek ve yollukla r 
Madde 82. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyelerinin ödenekleri kanunla düzenlenir, öde
neğin aylık tutarı birinci derecedeki Devlet 
memuranun aylığını yolluk da ödenğin % 40 nı 
aşamaz. 

Yüksek Başkanlığa 
82 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
27 . 4 . 1961 

Rıza Isıtan Mehmet Hazer 

Madde 82. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödenekleri kanunla düzenlenir, öde
neğin aylık tutarı birinci derecedeki Devlet 
memurunun aylığını, yolluk da ödeneğin yan
sını aşamaz. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın 82 nci maddesinin ikinci cüm

lesinde aşağıdaki Şekilde değişiklik yapılma
sını saygılanmla arz ve teklif ederim. 

27 . 4 . 1961 
Halil Akyavaş 

Madde 82. — İkinci cümle : «ödeneğin ay
lık tutan birinci derecedeki Devlet memurunun 
aylığını, yolluk da ödeneği yarısını geçemez. 

Temsilciler Meclisi Sayın Başkanlığına 
Birinci müzakerede şifahen arz ettiğimiz se

beplerden dolayı 82 nci maddenin son cümle
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Madde 81. — «... ödeneğin aylık tutarı bi
rinci derecedeki Devlet memurunun aylığını, 
yolluk da ödeneğin yarısını aşamaz.» 

Hızır Cengiz 
Lûtfi Engin 
Münir Aktepe 
Feridun Üstün 

M. Rauf İnan 
Muhittin Gürün 
C. Dursunoğlu 

Reşat Tardu 
Ahmet Atılgan 
Halil Akyavaş 
Suphi Doğukan 
İlhan özdü 
Fehmi Yavuz 

Remziye Batırbaygil 
F Belen 
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Yüksek Başkanlığa 

82 nci maddenin Anayasadan çıkarılmasını 
rica ederim. Bu suretle ödenek iğinin hususi 
kanuna ve zamanın iktisadi şartlarına bırakıl
ması daha doğru olur kanaatindeyim. 

Ahmet Bilgin, 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa tasarısının 82 nci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Oktay Ekşi 

ödenek ve yolluklar 
Madde 82. — Türlüye Büyük Millet Meclisi 

üyelerinin ödenekleri kanunla düzenlenir, öde
neğin aylık tutarı birinci derecedeki Devlet 
memuru aylığını, yolluk da ödeneğin % 60 nı 
aşamaz. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Anayasa tasarısının ikinci görüşmesi sıra

sında ödenek ve yolluklarla ilgili bulunan 82 
nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 
teklif ederiz. 

• Temsilciler Meclisi üyeleri 
îlhami Soysal - îlhan Esen 

g) Ödenek ve yolluklar 
«Madde 82. — Türkiye Büyük Millet Mec

lisi üyelerinin ödenkleri kanunla düzenlenir. 
Ödeneğin aylık tutarı birinci derecedeki Devlet 
memurunun aylığını, yolluk da ödeneğin yüz
de 40 nı aşamaz.» 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa tasarısının 82 nci maddesinin son 

kısmında ki «yolluk da ödeneğin yarısını aşa
maz» şeklinde tashihini arz ve teklif ederiz. 

Feyyaz Koksal Bedî Feyzioğlu 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
CEMÎL SAÎT BARIiAS — Muhterem arka

daşlar, milletvekili ödenekleri hakkında oku
nan takrirlerin birçoğunda milletvekili ödenek
lerinin özel kanunla tesbit edilmesi yazıldık
tan sonra, tekrar milletvekili ödeneklerinin 
birinci derecede memur maaşları tutarında ol
ması ve yolluklarının da birinci derecede maaş 
alan memurların aylıklarının % 40, 50 veya -
60 ı olması yolundaki teklifleri hakikaten ben 
anlıyamadım. özel kanunla tesbit edilir. Ya
hut birinci derecede memur maaşını, yolluklar 

î.1961 Ö : 1 
| da ödeneğin % 40 mı geçemez şeklinde olursa 

bir dereceye kadar muvafık olabilir. 
Benim noktai nazarıma göre arkadaşlar, 

bu ödenekler ve yolluklar üzerinde gazeteler 
hakikati anladılar ve yazdılar. Bu, Kurucu 
Meclise taallûk etmemekte ve onu ilgilendir
memektedir. Geleck arkadaşları ilgilendir
mektedir. Biz eğer şimdiden, 6 ve 7 ay son
raki hayat şartlarının stabilize olduğunu ve 
gelecek milletvekillerinin, o günün şartlarına 
göre ellerine geçecek para ile geçineceklerini 
biliyorsak ve bu takriri veren arkadaşlar te
min ediyorlarsa mesele yoktur. Arkadaşlar, 
birinci derecede Devlet memurları, oturduk
ları yerde otururlar, bunlardan ayda tazmi
natla beraber 6 000 liraya valörize edebileceği
miz para alanlar vardır. Ben o kadar olsun 
demiyorum. Bir vali, bir orgeneral, birinci 
sınıf bir Devlet memurudur, şu kadar para 
alır. Ama, onların bâzı imkânları vardır. Me-

| selâ valinin ikametgâhı vardır, orgeneralin 
emireri vardır. Yani bâzı hizmetleri vardır ki. 
bunlar maaşın içinde hesaplanmaz. Eğer bun
lar da kıymetlendirilecek olursa, bâzı birinci 

. sınıf memurların maaşları 6 bin lirayı bulur. 

Maddeyi biliyorsunuz. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin ödeneğinin aylık tutarı, 
birinci sınıf Devlet memurunun aylık tutarını 
geçemez, yolluk da ödeneği aşamaz, deniyor. 

Sonra, şimdi dinledik, arkadaşların bâzı 
teklifleri var. önce şunu düşünelim. Milletve
killiği» karşılıksız yapılabilir mi? O zaman sa
dece zenginlere mahsus olur. Buna karşılık, 
fakirlerin geçim yeri de değildir. Milletvekil
liği de bir vazifedir. Karşılıksız yapılamaz. 
Şu gazete böyle yazmış, bu kişi şöyle demiş 
diye, bizim teşriî vazifemizde bir tereddüt hâ
sıl olmamalıdır. Eğer biz, bir tereddüt geçirir
sek, o zaman bunun sonu iyi olmaz. 

Benim şahsi kanaatime göre, milletvekille
rinin ödeneklerini özel kanunla tesbit edelim. 
Sonra, herbirimiz memleketin bir yerinde ika
met ederiz. Kimimiz Ankara'da oturmak is
ter, kimimiz gelmek istemez, ilerdeki Meclis 
nasıl teşekkül edecek, şimdiden bunu bileme
yiz. Biz bırakalım, özel kanun ile bunun şart
ları tesbit edilsin; Ne diye çekiniyoruz? O za
man efkârı umumiye, gazeteler olmıyacak mı? 

I Muhalefet olmıyacak mı? 
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Milletvekilleri kendi maaşlarını artırmak 

isterlerse, o zaman yine karşılarına bu mües
seseler çıkacaktır. Basın çıkacaktır, muhalefet 
çıkacaktır. 

Şimdi bizim milletvekillerinden başka işimiz 
kalmadı mı? Bunun üzerinde bu kadar duru-
ypruz. (Beş dakika bitti, sesleri) 

Var var, daha vaktim var. Arkadaşlar, bu 
konuyu özel kanuna bırakalım. Komisyon da J 
iştirak etsin, mesele halledilsin. Mâruzâtım | 
bundan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Fahri Belen. 
FAHRÎ BELEN — Muhterem arkadaşlarım, 

aziz milletimiz fedakâr ve vefakârdır. Bunda 
fhiç şüpfhe yoktur. Fakat kendisini idare eden
lerden de kati surette fedakârlık ve feragat is
teri (Alkışlar) Bu mevzuda iki hatıramı huzuru
nuzda arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Birinci Cihan Har
binde Türk Ordusunun 1916 nihayetinden itiba
ren morali çökmeye başlamıştır. Bunun sebep
lerinden birisi İstanbul'da israf hayatının baş
ladığının şayi olmasıdır. Bunun hakiki bir şa
hidi olarak arz ediyorum. İstiklâl Mücadelesinde 
subay arkadaşlarımız iki ay maaş alamadılar, 
bunların geride bıraktıkları aileleri, çocukları 
da vardı. 

Sayın arkadaşlarım, bir tümenin kurmay 
başkanı olarak subaylarla yakın temasta bu
lunmuş bir kimse olarak arz edebilirim ki, tü
mendeki 300 subaydan bir tanesi, bir tek adam 
yokluktan şikâyet etmemiştir. Bunların bir 
kısmı yaralı bir kısmı izinli, şu ve bu vesile ile 
Ankara'ya gidiyorlardı. Mebuslar orada, Taş-
han'm odalarında, hasırlar üzerine yatak ser
mek suretiyle yatıyorlardı. Onlar da bizim gibi 
maaş almıyorlardı. Memleketi idare edenler 
büyük feragat içinde idi. işte orduya iki ay 
maaş vermiyerek orduyu tutmak sebepleri ba
şında bu feragat gelmektedir. Binaenaleyh 
Meclisimiz, bu devrede bir feragat göstermiş
tir. Tekrar bu feragati göstereceğinden şüp
hem yoktur. Burada vazife alacak arkadaşlar 
feragat sahibi olmalıdırlar. Millet bunu istiyor 
arkadaşlar. (Alkışlar) 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMA AK 
SOY — Muhterem arkadaşlar, hissiyatın ifade
sine çok müsaidolan bir maddeyi görüşüyoruz. 
Fakat qiğer maddelerde olduğu gibi, burada da 
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objektif ölçülerle hareket etmemiz lâzımgeli-
yor. Bu maddenin dışarıdaki akisleri de, maa
lesef hakıkata uygun değildir. Bunda menfi 
propögandaların, Kurucu Meclisi itibardan dü
şürmek istiyeıı gayretlerin rol oynadığı akla 
gelebilir. Halbuki şu madde hükmünün, Ku
rucu Meclis üyelerinin menfaati ile asla bir il
gisi yoktur. Hüküm gelecek meclisler içindir. 
Kaldı ki, Kurucu Meclis, memur maaşlarını 
artırdıktan sonra bile, bu artışın kendi maaş
larına teşmilini kabul etmedi. Evvelâ bu nok
tayı belirtmekte, !halk efkârmdaki yanlış an
lamaları giderme bakımından . fayda vardır. 

İkincisi,. getirilen maddede, - iddia edildi
ği gibi - milletvekilleri maaşlarının miktarı 
tesbit edilmiş değildir, ödenekler ve yolluklar, 
kanunla tesbit edilecektir. Bu bakımdan artır
ma bahis konusu değildir. Sadece bir tavan 
konulmakta, âzami 'had tesbit edilmektedir. 
ödenekler ve yollukların gerçek miktarı ise, 
şartlar hesaba katılmak suretiyle, ileride.ka
nunla tesbit edilecektir. 

İleride ne gibi gelişmelerin kendisini göste
receği belli olmadığı için, bir tavan tesbit edil
mesi düşünülmüştür. Ama bu, hiçbir zaman, 
kanun mulbakkak o hadde kadar çıkacaktır 
mânasına gelmez. 

Biz komisyon olarak, milletvekilleri maaş
larının artırılması fikrinin hiçbir zaman temsil
cisi olmuş insanlar değiliz. Aylıkların artı
rılmasını, şimdi de asla müdafaa etmiyoruz. 
Yanlış anlamalara sebebiyet vermemek için 
söylüyorum, daha iyi bir hal sureti bulursanız, 
teklifimizde ısrar edecek değiliz. 

Biz, ödeneğin, birinci derecedeki Devlet 
memurunun aylığını, yolluğun da ,ödeneği aşa-
mamasını teklif ettik. Bu suretle, adalete uy
gun bir âzami had getirdiğimizi düşündük. 

Anayasada daha fazla teferruata gidilmez. 
Arkadaşlar, samimî olalım. Bu mesele, demago
jiye pek müsaittir. Şahıslarımızla bunun hiçbir 
ilgisi yoktur. Milletvekili olmayı düşünenler 
olabilir. Ama sözcünüz .de dâihil, Anayasa Ko
misyonu üyelerinin çoğunun, ileride milletve
kili olmak niyeti de yoktur. Bâzılarına taallûk 
etse de, onların ölçülerinin de objektif olması 
gerekir. Bâzı arkadaşlar diyorlar ki, milletve
kili Ödenekleri hiç olmamalı, yollukları hiç ol
mamalı; bir tanesine göre de, milletvekilleri, 
birinci sınıf memurlar kadar para almahdıı. 
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Halbuki siyasi hayatı yakından tanıyanlar 

bilirler ki, bir milletvekilinin masrafları, birin
ci sınıf bir Devlet memurununkilerle mukaye
se edilmez. Bir milletvekilinin kendi mıntıka
sını ve yurdun muhtelif bölgelerini dolaşma
sından tutunuz da, seçim mücadelesine girme
si, köylere kadar gitmesi, her gün düzinelerle 
gelen mektuplara, telgraflara cevap vermesi 
gibi birtakım büyük masrafları vardır. Bazen 
bu gibi masrafların tutarı, yolluk «olarak aldık
larını aşmaktadır. Bunun mübalâğalı olanları
nı nazarı itibara alamayız. Ama işin mahiye
tinden gelen bir kısmı vardır ki, bunu da bil-
memezlikten gelemeyiz. Bu bakımdan, bir 
milletvekiline verilecek olan ödenek ve yolluk
ların, onun normal ihtiyaçlarına cevap ver
mesi, yapmış olduğu normal masrafları karşı
laması lâzımdır. Bunun ölçüsü, tamamen ka
nunlara bırakılabilir. Anayasada, hiçbir miktar 
zikretmeden, «yollukların, gerçek ihtiyacı kar
şılamak üzere kanunla tesbit edileceğini»1 kay
dedebiliriz. Denebilir ki, ödenekleri, birinci de
recedeki memur ödeneklerini aşamaz; yolluk
ları da kanunla düzenlenir. Bu ışık altında ve 
gerçek ihtiyaçlara cevap verecek surette, yani 
bir milletvekilinin normal olarak yıllık sarf et
tiğinin ne pek üstünde, ne de pek altında kalan; 
başka kelimelerle söylersek seyahat ve ona 
benzer masraflara mümkün mertebe tam te-
kalbbül edecek bir yolluk, - değişen şartlar da 
.göz önünde tutulmak üzere - kanunla düzen
lenir. Teklifimiz bu yoldadır. Hulâsa edersek: 

1. — ödenekler, birinci derecede memur 
maaşından yukarı olamaz. 

2. — Yolluklar, gerçek ihtiyaçlar göz önün
de tutularak kanunla düzenlenir. 

SAHÎR KURUTLUOÜLU — Muhterem ar
kadaşlarım, her şeyden evvel şurasını arz etmek 
isterim; gelecek Meclislere sâri olaealk maaş ve 
yollukarı siyasi partilere, iktidar ile muhalefe
tin karşıkarşıya bulunmadığı muhterem Kuru
cu Meclisin huzurunda münakaşa etmek ve bir 
neticeye bağlamak elbetteki faydalı olacaktır. 

Meseleyi iki zaviyeden mütalâa etmek lâzım-
gelir. Birisi, kanunu mahsusla tâyin edilsin, 
Diğeri Kurucu Meclis olarak Anayasa ile don
duralım. Kanunu mahsusla tâyin edilmesi hu
susunu gelecek iktidar ve muhalefete bıraktığı
mız zaman onları müşkül vaziyetler içine bırakıp 
kendimizi kurtarmış oluruz. O halde cesaretle 
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meseleyi şimdi müzakere etmek daha doğru ve 
faydalı olur. Kanunu mahsusla tâyin. 

Geçen rejimde de böyle olmuştu. Birinci de
recedeki memur maaşları zait, birinci derecedeki 
devlet memurlarının almakta oldukları tazminat
lar % 60, ve saire. Ekseriyete sahip olanlar, bu
nun artması için birtakım yollar bulacaklar, mil
lete yük tahmil edeceklerdir. Bundan önceki mil
letvekillerinin aylılklarının seviyesine çıkma im
kânlarını bulacaklardır. Bunun için, Anayasa
da âzami haddin gösterilmesinin, seviyenin don
durulmasının zaruri olduğuna bendeniz de inanı
yorum. 

% 10 dense, % 20 dense, % 25 veya % 50 
dense, yine de yükseltme imkânlarına sahip ola
caklardır. 

İktidarı tutan milletvekilleri, bütçeye yük 
de tahmil etse, muhalefetin isteğinin aksine, re
yini kullanacaktır, buna mecbur olacaktır. En 
doğrusu burada dondurulmasının lüzumuna ben 
de inanıyorum. 

Mesele ne % 25 ve ne de % 50 meselesidir. 
Âzami bir had tâyin edilerek memleketin bütçe 
imkânlarına göre tâyin ediilmesidir. 

(Bizim teklifimiz nedir? 
Memur maaşları, hangi maaş, kadro maaşı ola

bilir. % 60 ı kadar tazminat değil; memura, me
mur olarak verilecek kadro maaşı zait % 50 hu iki 
sistem altın/da Kurucu Meclis olarak gösterdiği
miz fedakârlık yolunu bundan sonra gelecek ik
tidarlara göstermek lâzımdır. Memur maaşları
na verilen zamlardan nasıl Kurucu Meclis olarak 
müstağni kalmışsak, gelecek iktidarların da bu 
istikamette kendilerini de bu artışlardan müstağ
ni tutmak mecburiyetini hissedeceklerdir. Bu iti
barla % 50 den, % 50 seviyesinden yukarı tek
lifler vardır. Bu itibarla kadro maaşı zait % 50 
âzami seviyenin altında bir hadde bulunması 
mümkündür, iktidarı ellerinde tutanlar, tutmak 
temayüllerinde olanlar Anayasanın tâyin ettiği 
âzami haddin tesbitinde hâkim olan ruhun ışığı 
altında kalacaklardır. Gelecek meclisler de bu 
müzakerelerden ilham alarak, muayyen bir geçim 
seviyesini nazara alacak maaş ve yolluklara ken
dilerini müstahak görmeleri zaruretini hissetme
leri için teklif sahibi olarak; kadro maaşı, zait 
% 50 nin kabul edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yeni önergeler gelmiştir oku
tuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

82 nei maddenin aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini teklif ederiz. 

Sırrı Hocaoğlu Âdil Vardarlı 

Madde 82. — Büyük Millet Meclisi üyeliği 
fahrîdir. ihtiyaç halinde olanlara vatan hizmeti 
tertibinden birinci derece memur aylığını geçme
mek üzere aylık bağlanabilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarımın 82 nei maddesinde kabul edilen esa

sın ilerde memur maaşlarına yapılacak zamlarla 
T. B. M. M. üyelerinin yolluk ve ödeneklerinin 
artırılması yolunun açık bırakılması için bu mad
deye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ş. Kitapçı 

Madde 82. — Ek fıkra: Anayasanın kabulün
den sonra memur maaşlarına yapılacak zamlar 
T. B. M. M. üyelerine teşmil olunamaz. 

(HIZIR CENGİZ — Muhterem arkadaşlarım, 
milletvekilleri yolluğunun, ödeneğin yarısını aşa
maz yolundaki, maddenin birinci müzakeresi sı
rasında vermiş olduğum önergenin yüksek heye
tinizce tasvip görür malhiyet almış olmasından i 
dolayı bahtiyarlık duyuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Meclisiniz | 
hakikaten memur maaşlarına zam yaparken, ken- i 
di maaşına zam yapmamak suretiyle kendisine I 
yakışır şekilde bir asalet örneği vermiştir. Her 
ne kadar, birinci müzakere sırasında, 82 nei mad
de haliyle kabul edilmiş ve matbuatta bâzı yazı
lara vesile teşkil etmiş ise ide; hu yazıların mu
hatabı elbette ki, Yüksek Kurucu Meclis olamaz. 
Çünkü, bu maddenin kabulü ile sağlanacak olan 
menfaatte hiçte Kurucu Meclisin muhterem üye
lerinin yakından bir ilgisi yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, Ibu ödenek ve yollu
ğa taallûk eden hususun kanunu mahsusla düzen
lenmesi konuşu, yanlıştır. Sayın Sahir Kurutlu-
oğlu arkadaşımızın bu mevzu üzerindeki izahat
larına iştirak etmekle beraber, (ben de bir maru
zatta bulundum. Yüksek Heyetiniz ve sayın ko
misyon ne düşünür, bilemiyorum. 

Bendeniz min gayri haddin, bir şey hatırıma 
geliyor. Anayasanın 82 nei maddesinde böyle 
bir hükmün yer alması, memurlara el uzatılmış 
olması mânasına gelebilir. Bu bir ışıktır, bir ni- i 
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I şanedir. Bu bakımdan, komisyonumuz cidden teb

rike şayandır. 
Yalnız memleketimizdeki umumi hayat stan

dardına göre, bu 82 nei maddede, ödenek ve yol
luklar içini baremin birinci derecesindeki memur 
maaşı değil de' en sonuncu derecedeki memur 
maaşı esas alınsaydı, ölçü buna göre yapılsaydı 
daha iyi olmaz mıydı? Bu hususu yüksek nazarı 
dikkatlerinize, arz etmefö isterim. 

Muhterem arkadaşlar, memuriyetlerin hususi
yetlerine göre baremin birinci derecesindeki bir 
memurun aldığı para, tazminat ve sair adlarla 
verilen paralarla değişibilir. Önergelerimiz bu
na mütaallik değildir. 

3656 sayılı Kanuna göre ibaremin ıbirinci dere
cedeki memur eskiden »brüt olarak 1 000 lira alır
dı, sonra 2 000 oldu. ,% 35 zamlarla birlikte bu 
aylık 2 700 liraya kadar yükselecek. Arz ettiğim 
âzami rakam buna mütaalliktir. Hatırlarsınız. 

Demokrat Parti iktidarı zamanında baremin 
birinci derecesindeki memurun maaşı 2 000 lira 
idi. Birinci derecede maaş alan bir memura iki 
terfi müddeti geçirince üst derece maaşı olmadığı 
için 200 lira da ayrıca tazminat verilmektedir. 
Bundan başka memuriyetin hususiyetine göre 
1 000 lira da temsil tahsisatı verilmektedir ki, 
yekûn 3 200 liradır. Bu miktarın yüzde ellisi 

! 1 600 lira eder Harcırah Kanunu hükümlerine 
I göre bu da yolluk olarak verilir idi ki, ceman 

4 800 lira tutmaktadır. Görülüyor ki, sabık ve 
sakıt iktidar da tasarruflarını güya kanuna isti-
nadettirmiş bulunmaktadır. Fakat gönül bunu 
istememektedir. Bir misal ile bugünkü durumu 
izah edeyim. 

Bugün Genel Kurmay başkanı Baremin birin
ci derecesinden maaş alır bunun tutarı 2 700 lira
dır, altı sene bir derecede kaldığında 200 lira 
ayrıca tazminat alacaktır, 2 900 lira. Kabul edi
len bir kanunla 750 lira ayrıca tazminat almak
tadır, etti 3 650 lira, bin lira temsil tahsisatı ile 
'bu miktar 4 650 lira. Er zammı olarak 200, er 
tayını olarak da} 165 lira ki, ceman 5 015 lira 
eder. 

Yolluk ödeneğin yüzde ellisini aşamaz derken 
bu miktarı nazara alarak teklif etmiş değiliz, 
yanlış anlaşılmasın, önergemizin bu mânada ka
bulünü rira ederiz. 

I BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
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CEMİL SAÎT BARLAS — Muhterem arka- j 

daşlar, konu bir bakıma önemlidir. Bir adam 
çok partili hayat içinde, bir devre için mebus 
seçiliyor. Kıymetlerin mebus olarak gelmesi lâ
zımdır. İstanbul'dan, Adana'dan ve sair yerden 
ayda 7 - 8 bin liralık geliri olan işini bırakıyor, 
buraya göç ediyor, çoluğu çocuğu ile geliyor, 
dört sene mebusluk yapacak ve gelirken ve gi
derken harcırah alıyor ve tazminat alıyor. Köy- l 
lere gittiği zaman tuttuğu otomobil parasını aşa
ğı-yukarı ödenek karşılıyor. Tek parti devrinde 
olduğu gibi, han hamamı varmış gibi, konuşu
yoruz. O zaman Hocaoğlu'nun teklifini kabul 
edip fahrî demek daha doğru olur. Münsif ola
lım arkadaşlar, (ödeneğin birinci derecede me
mur maaşı tutarında olacağını Anayasaya ko
yalım, yollukları özel kanuna bırakalım. Güzel 
lâflar karın doyurmaz. Liyakatli mebus lâzım. 
Geçimini düşünecek mebus değil, milleti düşünecek 
mebus lâzım. Burada kaybettiği parayı şuradan bu
radan çıkarayım diyen mebus değil, herkesin birik
miş parası, apartmanı yoktur. Rica ediyorum, yol
luk bahsinde komisyonun noktai nazarını kabul 
edelim. Milletvekillerinin vaziyeti başka, me
murların vaziyetlerine benzemez, ve her devre
de milletvekili seçilecek değildir. Doğuştan ölün
ceye kadar milletvekili kalacak değil ya? insaf 
arkadaşlar. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SÖY — Muhterem arkadaşlarım; niçin bu tek
lifi getirdik? Yanlış anlaşılmaması için izah et
mek istiyorum. Eğer biz burada yolluk olarak 
bir miktar gösterseydik, nisbeti tesbite kalk-
saydık, o zaman mukayeseler başlıyacak, man
tıklar işliyecek, nisbetin yanlışlığı ortaya ko
nulmak istenecek ve aidolduğu kanuna bırakıl
sın denecekti. Biz burada sadece bir direktif, 
bir genel istikamet tâyin etmekle yetinmeyi, çok 
daha pratik bir davranış telâkki ediyoruz. 

Yolluklar, ödeneklerin % 50 sini geçemez diye 
teklif etsek, o zaman da gene mantıklar işliyecek, 
bu nispet, fazladır veya azdır diye birtakım lü
zumsuz münakaşalar ile, ileride kanun müzake
re edilirken zaten yapılacak tartışma, bir kere 
de şimdi yapılmış olacaktır. Biz, bütün bu muhr 
temel münakaşaları önlemek maksadiyle, mad
deyi huzurunuza gelen şekilde, sırf bir çerçeve 
olarak tanzim ettik. Eğer siz daha uygun bir for
mül bulursanız, buna itiraz etmiyeceğiz. 
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Komisyonun, bu konuda üzerinde ısrarla dur

duğu bir teklifi yoktur. Biz ödenek ve yollukla
rın mümkün 'olduğu kadar ihtiyaçlara tekabül 
etmesini istiyoruz. Ne bundan önceki iktidarın 
yaptığı gibi, ödenek ve yolluk, konusunu, 
iktidar ileri gelenlerinin baskı vasıtası yap
mak, cazip ödenekler sayesinde «milletvekilleri
ni, yerlerini kaybetmemek için her şerre alet 
olur duruma düşmek», ne de parlâmentoyu, sa
dece zenginlerin gelebileceği bir yer haline ge
tirmek istedik. 

Biz buraya, vazife görecek insanların gelme
sini istiyoruz. Memleket ihtiyaçlarına aykırı da
hi olsa, para için her istikamette çalışabilecek 
insanların gelmesine mâni olmak istiyoruz. 

Evet, unutmıyalım ki, milletvekilleri ödenek 
ve yolluklarını bir hadden aşağı düşürmek de, 
Meclisin kalitesine menfi olarak tesir eder. Yük
sek vasıfta birçok insan için, Meclise gelme, ma
lî yönden bir angarya mahiyeti arz ederse, o za
man Meclise bu vasıftaki insanlardan pek azı ge
lebilir. Bu ise, çok mahzurlu hattâ tehlikelidir. 
Evet, meslekî hayatta elde ettikleri gelirin çok 
üstünde ödenek elde etmek için Meclise gelen
ler tehlikeli olduğu gibi; diğer hâl de, Meclisin 
seviyesi bakımından çok tehlikelidir. Bu sebep
le normal ihtiyacı karşılıyabilecek bir tahsisa
tın tesbifc edilmesi zaruridir. Komisyon olarak, 
önergeler karşısında tarafsız kalmayı tercih et
mekteyiz. Arzumuz, sadece ve sadece, maaş ve 
yolluklarının normal ihtiyaçları karşılıyabile
cek durumda olmasından ibarettir. Bu ışık altın
da Yüksek Heyetiniz hangi formülü tensibeder-
se, komisyonunuz onu kabule hazırdır. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sıralarına 
göre tasnif ediyoruz. Bunlardan en aykırı olanı 
maddenin Anayasadan çıkarılması teklifidir, 
ondan sonra; aylıklarını alsınlar, yolluklarını al
masınlar teklifidir. Ondan sonra gelen teklifler 
de, yollukların % 25 ten % 60 a kadar çıkarıl
ması yolundadır. Şimdi kararları okutuyorum. 

(Ahmet Bilgin'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ?.... 
MUAMMER AKSOY — Katılmıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Sırrı Hocaoğlu ve Âdil Vardarlı'nın taki'i 
ri tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Et-

niyenler... Kabul edilmemiştir. 
Yüksek Başkanlığa 

(Cevdet Aydın'in önergesi tekrar okundu.) 
(Cemil Sait Barlas'm önergesi tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — İkisi de aynı mahiyettedir. Ko

misyonun bir diyeceği var mı ? 
MUAMMER AKSOY — Katılmıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN — Komisyon.katılmıyor* önergele

ri kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Seyfi Öztürk, Yücebilgin'in önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?... 
MUAMMER AKSOY — Katılmıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, öner

geyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Sait Erdinç'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —Komisyon? 
MUAMMER AKSOY — Katılmıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Kâmil Başaran, Yekta Karamustafaoğluı'nun 
değiştirgesi tekrar okundu.) 

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

(İlhan Esen, llhami SoysaPın değiştirgesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Aynı mealde üç değiştirge da
ha vardır, onları okutmuyorum. Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(İsmail Rüştü Aksal ve 77 arkadaşının değiş
tirgesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Aynı mahiyette 6 değiştirge 
daha vardır. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fıkra ilâvesini tazammun eden değiştirgeler 
var, onları tekrar okuyup oylarınıza sunacağım. 

(Fahri Belen'in değiştirgesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyonun mütalâası yok. 

Öyunuıza sunuyorum. Kabul edenler... Efendim, 
bir değiştirge daha var, aynı mevzuda. 
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(Bedî Feyzioğlu ve Feyyaz Koksal'in değiş

tirgesi tekrar okundu.) 
FAHRİ BELEN — Ben de bu değiştirgeye 

katılıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Fahri Belen bu değiştir

geye katıldı. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Şahap Kitapçı'nın değiştirgesi tekrar okun
du.) 

(Bundan önceki değiştirgelere uymuyor, ses
leri) 

BAŞKAN — Bundan önceki değiştirgeyi ka
bul ettiğinize göre, bunu oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Diğer dikkate alınan önergeleri maddeye ilâ
ve etmek suretiyle... 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK
SOY — Efendim, kabul edilen değiştirgelerle 
birlikte maddeyi düzeltmek, redaksiyonunu 
yapmak üzere geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Değiştirgelerle birlikte madde 
komisyona verilmiştir. 

II. T. B. M. M. nin faaliyetiyle ilgili hükümler 
a) Toplanma ve tatil 

MADDE; 83. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, her yıl Kasım ayının ilk günü kendiliğinden 
toplanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi yılda en çok 
beş ay tatil yapabilir. Meclisler aynı zamanda 
tatile girerler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ara verme ve
ya tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Ba
kanlar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşka
nınca toplantıya çağırılır. Meclis Başkanları da, 
kendi Meclislerini doğrudan doğruya veya üye
lerinin beşte birinin istemi üzerine toplantıya 
çağırırlar. 

Meclislerden biri toplantıya çağırılmca, diğe
ri kendiliğinden toplanır. 

Ara verme veya tatil sırasında toplantıya ça
ğırılan Meclisler, önce, bu toplantıyı gerektiren 
konu üzerinde görüşme yaparlar. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
83 ncü maddede ve bunu takibeden birçok 

maddelerde, «tam sayı» ve «ara verme» kelime
leri geçmektedir. Şimdiye kadar Yüksek Meclisçe 
kabul edilmiş olan kanunlardaki yazış tarzına 
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uyularak, tamsayı ve aravermenin bir kelimede, 
yani bitişik olarak yazılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Cahit Zamangil 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Katılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi oylarınıza sunuyo
rum. Dikkate alanlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi düzeltilmiş şekli ile oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

b) Başkanlık Divanı 
MADDE 84. — Meclislerin Başkanlık Divan

ları, o Meclisteki siyasi grupların kuvvetleri öl
çüsünde Divana katılmalarını sağlıyacak şekilde 
kurulur. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Meclisi Başkan
ları, kendi Meclislerince üye tam sayısının üçte 
iki çoğunluğu ve gizli oy ile ikişer yıl için seçi
lirler; ilk iki oylamada bu çoğunluk sağlanamaz
sa, salt çoğunlukla yetinilir. Meclis Başkanlık
ları için Meclisteki siyasi gruplar aday göstere
mezler. ^ • 

Başkanlar ve Başkanvekilleri, üyesi bulun
dukları siyasi partilerin veya grupların Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin içinde veya dışındaki 
faaliyetlerine ve görevlerinin yerine getirilme
sini gerektiren haller dışında, Meclis tartışmala
rına katılamazlar; Başkan oy kullanamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik top
lantılarında Başkanlık Divanı, Millet Meclisi 
Başkanlık Divanıdır. 

BAŞKAN — Komisyon 84 ncü maddeye dair 
yeni bir teklif vermiştir, onu okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
84 ncü maddenin 1 nci, 2 nci ve 3 ncü fıkra

larındaki «siyasi gruplar» ibaresi, 85 nci madde
nin birinci müzakerede aldığı şekil muvacehe
sinde «siyasi parti grupları» olarak tashih edi
lecektir. 84 ncü maddedeki «Meclisi» kelimesi 
«Senatosu» olarak tashih edilecektir. Arz ve tek
lif olunur. 

Anayasa Komisyonu adına 
Sözcü 

Turan Güneş 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
komisyonca yapılan bu tashihle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Komisyonun, 85 nci maddenin 
matlabı hakkında bir teklifi var. Okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
85 nci maddenin birinci müzakerede aldığı 

yeni şekil muvacehesinde bu maddenin matlabı-
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesi arz ve tek
lif olunur. 

«c) İçtüzük, siyasi parti grupları ve kolluk 
işleri.» 

Anayasa Komisyonu adına 
Sözcü 

Turan Güneş 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde okuyoruz : 

c) İçtüzük, siyasi parti grupları ve kolluk işleri 
MADDE 85. — Türkiye Büyük Millet Mec

lisi ve Meclisler, çalışmalarını, kendi yaptıkları 
İçtüzüklerin hükümlerine göre yürütürler. 

* İçtüzük hükümleri, siyasi parti gruplarının, 
Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri ora
nında katılmalarını sağlıyacak yolda düzenlenir. 
Siyasi parti grupları, en az on üyeden meydana 
gelir. 

Meclisler, kendi kolluk işlerini Başkanları 
eliyle düzenler ve yürütürler. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

d) Toplantı ve karar yeter sayısı 
MADDE 86. — Her Meclis, üye tam sayısının 

salt çoğunluğuyla toplanır ve Anayasada baş
kaca hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt 
çoğunluğuyla karar verir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplantı 
yetersayısı, her iki Meclis üye tamsayısı toplamı
nın salt çoğunluğudur. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

e) Görüşmelerin açıklığı ve yayınlanması 
MADDE 87. — Meclis görüşmeleri açıktır 

ve ilgili Meclisin tutanak dergisinde tam olarak 
yayınlanır. 
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Meclisler, İçtüzük hükümlerine uygun olarak 

kapalı oturumlar yapabilir; bu oturumlardaki 
görüşmelerin yayımı ilgili Meclisin kararına bağ
lıdır. 

Meclislerdeki açık görüşmelerin her türlü va
sıta ile yayımı önlenemez. 

BAŞKAN — Değiştirge var, okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
87 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Sırrı Atalay 

Meclislerdeki açık görüşmelerin her türlü va
sıta ile yayımı önlenemez ve geciktirilemez. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir var, okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
88 nci maddenin 2 nci fıkrasının 90 ncı mad

desinin 4 ncü ve son fıkrası olması sistem bakı
mından daha uygun olacağından, 88 nci madde
nin 2 nci fıkra çıkarılarak oylanması arz ve tek
lif olunur. 

Anayasa Komisyonu adına 
Sözcü 

Turan Güneş 
BAŞKAN — Maddeyi bu şekli ile okuyoruz : 

»̂ 
III. T. B. M. M. nin denetim yolları 

a) Genel olarak 
MADDE 88. — Soru, genel görüşme, Meclis 

soruşturması ve Meclis araştırması her iki Mec
lisin yetkilerindendir. 

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edi
nilmek için yapılan incelemeden ibarettir. 

BAŞKAN — Değiştirge var,, okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

88 nci maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sırrı Atalay 

Soru, genel görüşme, gensoru, Meclis, soruş
turması ve Meclis araştırması her iki Meclisin 
yetkilerindendir. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değiştir

geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

2 nci fıkranın çıkarılması suretiyle maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

b) Gensoru 
MADDE 89. — Gensoru yetkisi yalnız Millet 

Meclisinindir. 
Milletvekillerince veya bir siyasi parti gru-

punca verilen gensoru önergesinin gündeme alı
nıp almmıyacağı, verilişinden sonraki ilk birle
şimde görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge 
sahibi veya önerge sahiplerinden biri siyasi parti 
grupları adına birer milletvekili, Bakanlar Ku
rulu adma Başbakan veya bir Bakan konuşabilir. 

Gündeme alma kararı ile birlikte gensorunun 
görüşülme günü de belli edilir. 

Gensorunun görüşülmesi, gündeme alma ka
rarı tarihinden başlıyarak iki gün geçmedikçe 
yapılamaz ve yedi günden sonraya bırakılamaz. 

Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin vere
cekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya 
Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün 
geçtikten sonra oylanır. 

Bakanlar Kurulunun veya bir Bakanın düşü
rülebilmesi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 
olur. 

BAŞKAN — Değiştirgeler var, okuyoruz : 
* 

Yüksek Başkanlığa 
89 ncu maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim : 
«Gensoru yetkisi T. B. M. M. üyelerinindir. 

Gensorular T. B. M. M. birleşik toplantısında 
görüşülür.» 

Alp Kuran 
Yüksek Başkanlığa 

89 ncu maddenin 5 nci fıkrasındaki (Bakan
lar Kurulunun) kelimelerinden sonra (veya bir 
bakanın) kelimelerinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Necip Bilge 

BAŞKAN — Alp Kuran'ın değiştirgesini 
tekrar okuyoruz. 

(Alp Kuran'ın değiştirgesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — İltihak etmiyoruz. 
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BAŞKAN — Buyurun, Alp Kuran. 
ALP KURAN — Efendim, zannediyorum 1 

nci müzakere sonunda Komisyon ile mutabakat 
haline gelme imkânı a§ağı - yukarı hâsıl olmuş
tu. Gensoruyu Cumhuriyet Senatosu üyelerine 
tanımamak konusunda ileri sürülen /gerekçeler 
üzerinde, zannediyorum, tatmin olmaya imkân 
yoktur. Bu bakımdan, ikinci Meclisin bu duru
munu mevzuubahsederek, Cumhuriyet Senatosu
nun icabında Hükümeti sorumlu tutabilmesi ve 
ibu suretle Hükümeti düş örebilmesi gerekmekte
dir. Aksi takdirde kendisine tanıdığımız soru ve 
ıgenel görüşme müesseselerinin de fiiliyatta pek 
faydası olmıyaeaktır. Filhakika Cumhuriyet Se
natosu, bir bakandan, genel görüşme talebinde 
bulunsa ve bakan buna icabet etmese, Cumhuri
yet Senatosunun elinde Bakanı gelmeye iebar 
edecek bir yetkisi yoktur. Bakan isterce genel 
görüşmede hazır bulunacak, isterse bulunmıya-
çaktır. Bu bakımdan, Senatoya tanınan diğe.' 
yetkilerin işliyebilmesi için dahi, Hükümetin si
yasi mesuliyeti konusunda Cumhuriyet Senato
suna bir yetki tanımak lâzımdır. Cumhuriyet Se
natosu için de gensoru müessesesini ihdas etmek 
lâzımdır. 

Komisyon bu fikri reddederken başlıca şu ge
rekçeyi ileri sürmüştür : «Cumhuriyet Senato
sunda bâzı mansup üyeler vardır. Bunun mühim. 
bir gerekçe olmadığını İtalyan Anayasasından 
örnekler vererek arz etmiştik. Filhakika îtalvan 
Senatosuna, kaydıhayat şartiyle Cumhurbaşkanı 
5 üye seçmektedir. Buna "rağmen, İtalya'da, 
Cumhuriyet Senatosunun müstakil olarak, Mil
let Meclisinden ayrı olarak, Hükümete itiriıac 
beyan etme yetkisi vardır. Hiç değilse. Cumhu
riyet Senatosunun daha fazla değer kapanması 
ve fakat Millet Meclisinin üstüne çıkarılmaması 
için, birleşik toplantıda itimat beyan edilmesi 
hususu kabul edilmelidir. Mansup üyeler bulun
masına rağmen, 1875 Fransız Anayasasında bu 
böyle idi, İtalyan Anayasasında böyledir. Her 
iki ıneclis ayrı ayrı itimat beyan etmektedir. 
Ancak komisyon aksi noktal nazarda ısrar eder
se ki, ısrar edeceğini zannetmiyorum, bu takdir
de mansup üyeleri kaldıralım diye bir teklifte 
bulunduk. Sayın Güneş bir mansup üye hükü
metin düşmesi hususunda, aleyhinde oy kulla
nırsa, seçimle gelmediği halde Hükümetin düş
mesi bahis mevzuu olacaktır, dedi. İlerde gele
cek 102 nci maddede bakanların Meclis dışından 
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} seçilmedi kabul edilmiştir. Faraza 3 tane Bakan 

Meclis dışından alınmıştır. sBu Bakanlar kanun
ların kabulünde oy sahibi olacaklardır. Bu Ba
kanlar millî irade ile gelmediği halde icabında 
o oyla kanunun kabulüne sebebolabileeeklerdir. 
Ve bu hususta denemiyecektir ki, bu kanun 
millî iradenin eseri değildir, komisyonun kabul. 
ettiği 102 nci madde gereğince... Binaenaleyh, 
ileri sürülen deliller kanaatimizce varit değildir. 
Dendi ki, eğer bir Meclis Hükümete itimat beyan 
etme yetkisine sabiboiursa buna mukabil parl
ın anter rejimde Cumhurbaşkanının da Meclisi 
feshetme yetkisine sahib'uması gerekir. Filhaki
ka, İtalya'da (böyledir, Cumhurbaşkanı hem Mil
let Meclisini ve hem de Cumhuriyet Senatosunu 
feshetme yetkisine sahiptir. Bizde de, Cumhur
başkanına Cumhuriyet Senatosunu feshetme yet
kisini tanımak suretiyle, Hükümete itimat yet
kisini bu müesseseye vermek mümkün olabilir 
İtalya'da, Senatoda kaydıhayatla mansup üyele
rin bulunmasına mukabil, ve bunlara dokunma
mak şartiyle, Cumhurbaşkanının böyle bir yetki 
si vardır. Bu bakımdan gerek halk iradesi ile 
Cumhuriyet Senatosunun işbaşına -gelmesi, ge
rek halk iradesinin tam mânasiyle işlemesi, ge
rekse Cumhuriyet Senatosunun müessir yetki 
sahibi olabilmesi için, gensoruların müşterek 
toplantıda görüşülmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

İkincisi, bakanlıklar hususunda ve Meclis so
ruşturması konusunda komisyonun kabul ettiği 
sistem muvacehesinde de itimat müessesesinin 
Cumhuriyet Senatosu için de tanınmasına ihti
yaç vardır. 

27 Mayıs İhtilâli Atatürk ve inkılâpları adı
na yapılmıştır. Cumhuriyet Senatosunun Atatürk 
inolSpiarının koruyucusu olması lâzımdır. Bu
nun için de, yetkileri haiz olması lâzımdır. An
cak bu suretledir ki, Cumhuriyet Senatosu, 27 
Mayıstan sonraki yeni hamlelerde müspet rol oy
nayabilir. Bir mâna ifade edeJbilir. 

Teklifimin kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 

Muhterem arkadaşlarım, bu gensoru mevzuu hu
zurunuzda uzun boylu tartışıldı ve karar verildi. 
Yalnız, gene arkadaşım Alp Kuran - tâbir caiz
se - bâzı noktaları yanlış anlamış. «Genel görüş-

\ meye Balkan gelmezse ne olur?» diyorlar. Bu Ana-
j yasada derpiş edilecek bir husus değildir. Genel 
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görüşmenin yapılabilmesi için bakanın bulunma
sı lâzımdır. Binaenaleyh varit olabilecek bir şey 
değildir. 

Kendilerinin bir fikrini müstacelen tashih et
mek isterim. Dışardan bakan alınabilecektir. Zan
nediyorlar ki, 157 sayılı Kanunda olduğu gibi 
bakanlar dışardan gelecek ve Mecliste oy verebi
lecekler. Dışardan gelen bakanlar; - hangi Mec
liste rey vereceği de belli değil ya, - dışardan ge
len bakanlar millî iradenin tecellisinde rey kul
lanacak değildir. Dışardan gelen bakanın rey 
hakkı olmıyacaıktır. Bunu lütfen tashih buyur
malarını rica edeceğim. Bu şekilde olursa Mec
lislerde ekseriyet daima değişebilir. Zamanın 
Başbakanı her gün bir Kabine kurmakla, 20 şahsı 
Meclise sokmakla ekseriyeti değiştirebilir. 

ALP KUEAN — Seçimle gelen bakanlar! 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TU

RAN GÜNEŞ (Devamla) — Seçimle gelen ba
kanlar, mebus olduğu için oy kullanırlar. Senato 
üyesi bulunanlar Senatoda milletvekili bakan
la Millet Meclisinde oya katılırlar. 

Alp Kuran'm üzerinde ısrarla durduğu bir 
nokta daha var: Senatoda Atatürk devrimleri 
savunulacaktır. Anayasa bu Meclise böyle bir va
zife vermiş değildir. Birinci Meclis Atatürk dev-

. rimlerinin düşmanı olmadığına göre veya o yolun 
insanları olmadıklarına göre, bu vazifenin niye 
ikinci Meclise verildiği henüz komisyonca kav
ranmış hususlardan değildir. | 

Bir noktaya daiha temas etmek istiyorum. Ar- j 
kadaşlarım gensoruyu Cumhuriyet Senatosuna ve- ; 

relim de onun bütün bünyesini değiştirelim der- ; 
ler. Zannediyorum bu Anayasanın vazifesi, illâ 
gensoruyu Senatoya vermekten ziyade Türkiye'- : 
de demokratik nizam içinde yürütmeyi temin edi
ci müesseseleri kurmaktır. Binaenaleyh, man- j 
sup üyeleri çıkaralım, Senatonun teşekkülünü ; 

değiştirelim, şunu yapalım, bunu yapalım, illâ 
ona gensoru hakkını verelim... Alp Kuran arka
daşımız gensoruyu bütün demokratik düzenin 
mihveri sayıyorlar. Komisyon bu kanaatte değil- l 

dir. 
BAŞKAN — Alp Kuran. 
ALP KURAN — Efendim, Sayın Komisyon 

Sözcüsü bir noktayı anlıya madiğimi ifade etti. 
Hakikaten izahatlarının bendeniz bir türlü zev
kine varamıyorum. 

Şimdi, Hükümet bir tasarı hazırlıyaeak, bu 
tasarı Millet Meclisinin onarma: sunulacak. Ba-
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kanlar Kurulu içinde seçimle gelmiş olan bakan
lar bulunacak, seçimle gelmiyen balkanlar buluna
caktır. Şimdi Hükümet üyeleri kendi, yaptıkları 
bir kanun tasarısının oylamasına kştirak edecek
ler mi, etmiyeeekler mi? Şimdi böyle bir durum 
var. Sadece Millet Meclisini ele alalım. Seçimle 
gelen bakanlar oya iştirak eder, ötekiler seçimle 
gelmemiştir; oy kullanamazlar mı, diyeceğiz? Bu
nun sarahaten belirtilmesi lâzımdır. Kullanmıya-
caidarsa, Cumhuriyet Senatosunun tâyinle gelen 
üyeleri karşısında, bu hangi mantıkla ve nasıl 
sağlanabilir? 

İkincisi, elbette ki, her iki Meclis de Atatürk 
devrimlerinin koruyucusu olacaktır. Ancak De
mokrat Parti devrinde başka ve aksine misalleri
ni de gördük. Ben bunu nazarı itibara alarak "bir 
temennide bulundum. 

Nihayet, ikinci Meclisin ihdasında birtakım 
sebepler olması lâzımdır. Bu sebepler nelerdir? 
Birinci Mecliste birtakım aşırı hareketler olursa 
ikinci Meclisin bunu önliyeeek imkânlara sahibol-
ması lâzımdır. Meclislerin başlıca 2 yetkisi var
dır. B'ri Hükümeti murakabe yetkisi, diğeri de 
kanun yapma yetkisidir. Cumlhuriyet Senatosu
na birinci yetkiyi tanıyor muyuz? Hükümete iti
mat müessesesini ona da tanımazsak, ikinci Mec
lisin aşırı hareketlerinin önlemesini temin edeme
yiz. 

îkinci yetkiye gelince, hiç değilse, bu konuda 
da tekrar huzurunuza geleceğim, kanunların ya
pılmasında son sözü Millet Meclisine bırakmamak 
lâzımdır. Bendeniz bu bakımdan 2 nci Meclisin 
zevkine varamıyorum. Bunu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Değiştirgeleri tdkrar okutuyo
rum. 

(Alp Kuran'm değiştirgesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değiştir
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

2 nci bir değiştirge daha var, okutuyorum. 
(Necip Bilge'nin değiştirgesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Necip Bilge, buyurun. 
NECÎP BÎLGE — Efendim, Başkanlık Diva

nı aa sunmuş olduğum önergede Cumhuriyet ta
rihinde tatbikatta aydınlanmamış olmakla bera
ber Anayasa hukukçuları arasında münakaşa ko
nusu olan bir mevzua temas etmekteyim. Bir ba
kan yalnız başına güven oyu istiyebilir mi, isti-
yemez mi? Eski Anayasada buna dair bir hüküm 
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yoktur. Yeni Anayasamızda Ibir bakıma bir hü
küm bulunmakla beraber bir bakanın yalnız ba
şına güıven oyu istiyebileceğine dair bir hüküm 
yoktur. 

Müsaadenizle 5 nci fıkrayı okuyorum. «Gen
soru görüşmeleri sırasında üyelerin verecekleri 
gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar 
Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten 
sonra oylanır». Görülüyor ki, burada sadece Ba
kanlar Kurulu güven oyu istiyebilir. Bir ba
kanın yalnız başına güven oyu istiyebilec|eği hu
susunda bir hüküm yoktur. Son fıkrada «İBakan-
lar Kurulunun veya bir Bakanın düşürülebilme
si» denildiğine göre buradan bir Bakanın yalnız 
başına düşürülebilmesi anlaşılmaktadır. Acaba 
bir Bakanın yalnız başına düşürülebilmesi, ken
disinin yalnız başına güven istemesini imkân dâ
hiline sokmakta mıdır? Yoksa Meclis üyelerinin 
yalnız o Bakan için güvensizlik oyu için teklif 
yapmasına mı bağlıdır? Bu mesele kâfi derecede 
aydınlanmış değildir. 

Bendeniz, bir Bakanın yalnız başına düşürül
mesi imkânı olduğuna göre, bir Bakanın yalnız 
başına güven oyu istiyebilmesi hususuna dair 
önerge vermiş bulunuyorum. Takdir Yüksek He
yetinizindir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 

Muhterem arkadaşlar; hakikaten madde, sadece 
Bakanlar Kurulunun güven isteğinden bahsetmek
tedir. Zaten tasarının, 104 ncü maddesinde de 
güven istemenin nasıl olacağı açıkça belirtilmiş 
bulunmaktadır. Bir bakanın güven oyu isteme
sinin imkân dâhilinde olabileceğini zannetmiyo
ruz. Çünkü Parlmanter Kabine bir bütün teş
kil eder. Binaenaleyh bir bakanın Meclis huzuru
na çıkarak, aslında kabinenin kurulduğu zaman 
alınmış olan güven oyunun tekrarından ibaret 
olan, bir güven istemesi imkânsızdır. Aksi halde 
bir bakanın Meclise gelip, «ben güven istiyorum» 
deyip, güven alması Kabinede insicam bırakmaz. 

Bu bakımdan böyle bir ilâvenin yapılmasının 
. doğru olmıyacağı kanaatindeyiz. Modern Anaya
sa esaslarına uygun olarak ancak Bakanİar Kuru
lu adına Başbakanın güven oyu istiyebileeeğmin 
kabul edilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi tekrar okutuyorum. 
(Necip Bilge'nin değiştirişi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde oylandıktan sonra yeni bir değiştirge 
geldi, muameleye tâbi. tutmuyorum. 

90 neı madde hakkında komisyonun ilâve tek
lifi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
90 ncı maddeye 4 ncü ve son fıkra olarak şu 

fıkranın ilâvesi arz ve teklif olunur. 
«Meclislerdeki siyasi parti gruplarında, Meclis 

soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve ka
rar alınamaz.» 

. Anayasa Komisyonu adına 
Sözcü 

Turan Güneş 

BAŞKAN — 88 nci maddenin 2 nci fıkrası
nın bu maddeye ilâvesini istiyorlar. Maddeyi bu 
şekilde okutuyorum. 

c) Meclis soruşturması 
MADDE 90. — Başbakan veya Bakanlar hak

kında yapılacak soruşturma istemleri, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin birleşik toplantısında gö
rüşülür ve karara bağlanır. 

Soruşturma, her iki Meclisten eşit sayıda seçi
lecek üyelerden kumlu komisyonca yürütülür. 

Yüce Divana sevk hususundaki karar birle
şik toplantıda verilir. 

Meclislerdeki siyasi parti gruplarında, Meclis 
soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve ka
rar alınamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
90 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini saygı ile arz ve teklif ederim. 
Sırrı Atalay 

Başbakan ve Bakanlar Kurulunda yapılacak 
soruşturma işlemleri, her iki Mecliste ayrı ayrı 
görüşülüp karara bağlanabilir. 

Yüce Divana sevka iki Meclis ayrı ayrı karar 
verebilir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Bunun üzerinde uzun uzun konuşuldu. 
Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, değiştir

geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi bu ilâve fıkra ile birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

C) Kanunların yapılması 
I. Genel kurullar 

a) Kanun teklif etme yetkisi 
MADDE 91. — Kanun teklif etmeye, Bakan

lar Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri yetkilidirler. 

Üyeler, kendi tekliflerini her iki Meclisin il
gili komisyonlarında savunabilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

'b)< Kanunların görüşülmesi ve kabulü 
MADDE 92. — Kanun tasarı ve teklifleri 

önce Millet Meclisinde görüşülür. 
Millet Meclisinde görüşülüp kabul edilen me

tin, Cumhuriyet Senatosuna gönderilir. Bu Mec
liste görüşülüp kabul edilince kanunlaşır. 

Cumhuriyet Senatosu, kendisine gönderilen 
metni, Millet Meclisi komisyonlarında ve genel 
kurulundaki görüşme süresini aşmıyajı bir süre 
içinde karara bağlar; bu süre üç ayı geçemez ve 
ivedilik hallerinde onbeş günden, ivedi olmıyan 
hallerde bir aydan kısa olamaz. Bu süreler için
de karara bağlanmıyan metinler, Cumhuriyet Se
natosunca, Millet Meclisinden gelen şekliyle ka
bul edilmiş sayılır. 

Cumhuriyet Senatosunca, tümü üye tam sayı
nının salt çoğunluğu ile reddedilmiş bir metnin, 
Millet Meclisince kabulü için, üye tam sayısının 
salt çoğunluğunun oyu lâzımdır. Bu halde açık 
oya başvurulur. 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirerek 'kabul 
ettiği metinler, Millet Meclisinde benimsenmez
se, her iki Meclisin ilgili komisyonlarından seçile
cek eşit sayıdaki üyelerden kurulu bir Karma Ko
misyona verilir. Bu komisyonun hazırladığı me
tin Millet Meclisine sunulur. Millet Meclisi, Kar
ma Komisyonca veya Cumhuriyet Senatosunca 
veya daha önce kendisince hazırlanmış olan me
tinlerden birini olduğu gibi kabul etmek zorun
dadır. 

Cumhuriyet Senatosunda üye tam sayısının 
salt çoğunluğu ile kaJbnl edilmiş olan madde de-
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ğişikliHerinde, Millet -Meclisinin kendi ilk met
nini benimsemesi için, üye tam sayısının salt ço
ğunluğunun oyu gereklidir. Bu halde açılk oya 
başvurulur. 

Cumhuriyet Senatosunca üye tam sayısının üç
te iki çoğunluğu ile reddedilen Ibir metnin kanun-
laşabilmesi, Millet Meclisi tarafından üye tam 
sayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilme
sine bağlıdır. Bu halde açık oya baş vurudur. 

Yasama Meclisleri ve mahallî idareler seçim
leriyle siyasi partilere dair tasarı ve teklifler, bu 
maddenin 4 ncü ve 5 nci fıkraları uyarınca Cum
huriyet Senatosunca reddedilir veya değiştirilir
se, son karar Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
birleşik toplantısında verilir. 

BAŞKAN — iki değiştirge vardır, okuyo
ruz. 

Sayın Başkanlığa 
92 nci maddenin son fıkrasının şöyle tadilini 

arz ve teklif ederim. 
Balhri ıSavcı 

Yasama meclisleri ve mahallî idareler seçim
leri ile siyasi partilere dair tasarı ve teklifler, 
bu maddenin 4 ncü ve 5 nci fıkraları uyarınca 
Cumhuriyet Senatosunca reddedilir veya değiş
tirilirse; son karar, 5 nci fıkra gereğince kurulan 
karma komisyonun raporunu da aldıktan sonra, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince verilir. Millet 
Meclisinin ilk metninin kabul edilebilmesi için, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye tam sayısı
nın çoğunluğu gerekir. 

Yüksek Başkanlığa 
92 nci maddenin : 
1. 1 ve 2 nci ve 5 nci fıkralarının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini, l?Kanun taşanlara önce 
Millet Meclisinde, kanun teklifleri önce bu teklifi 
yapan üyelerin mensup oldukları mecliste görüşü
lür. 

Tasarı veya teklifi ilk görüşen Meclisin kafbul 
ettiği metin, diğer Meclise gönderilir. Bu Mec
liste görüşülüp kahul edilince kanunlaşır. 

İkişer görüşmeden sonra her iki Meclis aynı 
bir metin üzerinde birleşmezlerse son görüşülen 
metin her iki Meclisin ilgili komisyonlarından 
seçilecek eşit sayıdaki1 üyelerden kurulu bir Kar
ma Komisyona verilir. Bu komisyonun hazırla
dığı metin T. B. M. M. nin birleşik toplantısında 
görüşülür. Ve kesin karara bağlanır.» 
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2. Aynı maddenin üçüncü, altıncı ve yedin

ci fıkraların çıkarılmasını, 
3. Son fıkranın da : 

«Cumhuriyet Senatosu ile ilgili kanunların 
kabulünde her iki mecliste ayrı ayrı aynı oyla
ma oranı aranır.» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Alp Kuran 

BAŞKAN — Bahri Savcı. 

BAHRÎ SAVCI — 92 nci madde, kabul et
tiğimiz iki Meclisli Parlâmento usulünde, ikin
ci Meclise, şahsiyetli, haysiyetli, "müessir bir 
rol vermektedir. Bu itibarla, kabul ettiğimiz 
sistem içinde, bu tam yerini bulmuştur. Bizim 
sistemimizde : 4 yılda bir yapılan genel seçim 
zaferi kazanmış olan bir siyasi grupun, bu 
seçim zaferi ile programını uygulamak hakkı
nı e^de etmesi esası vardır. O, bu suretle halk 
tercihlerini de ifade eden bir Meclis olmuş ola
caktır. ikinci Meclis de, tecelli eden halk ter
cihlerini ifade eden bir Meclis olmuş olacak
tır. ikinci Meclis de; Birinci Mecliste tecelli 
eden bu halk tercihleri, kökünden, temelinden 
bozmamak şartiyle, bir teemmüle, sevk etme 
vasıtası olacaktır, işte bu 92 nci madde, böyle 
bir genel anlayış, böyle bir felsefe üzerinde, 
iki Meclis arasındaki münasebeti pek güzel 
düzenliyen, ikinci Meclise, böyle bir teem
mülü sıhhat içinde yapma imkânını pek mü
essir olarak sağlıyan bir formülü ihtiva etmek
tedir; ta, son fıkrasına gelinceye kadar. Şöyle 
ki ; affedersiniz bir şahsı benzetme yapmadan 
konuşamıyacağım. Bu benzetmedeki komik 
unsuru, bana bağışlamanızı rica edeceğim : Bu, 
soldaki hoparlör Birinci Meclis, sağındaki de 
İkinci Meclis olsun... Şimdi, bizim sistemimiz
deki ikinci Meclisin rolü ve müessiriyeti şöyle 
gözüküyor : Birinci Mecliste kabul edilen bu 
tasarı şuraya, ikinciye geliyor. Eğer, burası, 
tasarının tümünü, üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile reddederse, bu ret keyfiyeti, birinci
ye giriyor. Fakat orası; kendi üye tamsayı
sının salt çoğunluğu ile ısrar ederse, metin, 
ikincide reddedilmiş olmasına rağmen, yine de, 
kanunlaşıyor. Demekki, ikincinin, üye tamsa
yısının salt çoğunluğu ile verdiği bir tümü ret 
kararı, birinciyi tekrar düşünmeye mecbur edi-
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yor ve kendi üye tamsayısının salt çoğunluğu
nu toplamaya mecbur ediyor. 92 nci madde 
ikinci bir durumu göz Önünde tutarak, teşriî 
teemmülü ve tekemmülü şöyle sağlıyor : Şu 
Meclis, yani ikinci Meclis, kendisine buradan, 
yani Birinci Meclisten gelen bir metin üzerin
de değişiklik yaparsa, alelade bir nisap ile 
bir değişiklik yaparsa; metin, Karma Ko
misyona giriyor. Orası da bir metin hazırlıyor. 
Böylece, elde 3 metin mevcudoluyor. Burası, 
yani Birinci Meclis, bu 3 metinden birisini de 
kabulde serbesttir. Demekki, burada da, ikin
ci Meclisin bir değişiklik yapması işe, bir Kar
ma Komisyonun karışmasına yol açarak, te
emmülü bir adım daha ileri götürmeye vesile 
oluyor. 

92 nci madde, teşriî teemmülü ve tekemmü
lü, üçüncü bir durum içinde, daha ileri bir şe
kilde, şöyle sağlıyor : İkinci Meclis, deminki 
durumda olduğu gibi, alelade bir nisap ile de
ğil de, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile bir 
değişiklik yapsa; yine Karma Komisyona gidi
lecek. Orası, yine bir metin hazırlıyacak ve bu 
suretle meveudolan 3 metin, yine Birinci Mec
lise sunulacak. Fakat dikkate değer nokta 
şurada başlıyor : Birinci Meclis, deminki gibi, 
kendisine gelen 3 metinden ikisini, yani ikin
ci Meclis metni ile Karma Komisyon metnini 
alelade bir nisap ile kabul edebilir; ama, ken
di ilk metnini ancak ve ancak, kendi üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile kabul edebilir. 
Evet. Son söz kendisinindir. Fakat, ikincide 
kendi üye tamsayısının salt çoğunluğu ile bir 
değişiklik yapılması; Birinci Meclisin de 
böyle bir nisaba yükselme mecburiyetini yüklü
yor. Böyle bir nisap elde etme mecburiyeti, 
teemmülü, deminkinden bir adım daha ileri 
götürmüş oluyor. 

Nihayet, 92 nci madde, teşriî teemmül ve 
tekemmülü, son bir durum içinde, bir az daha 
ileri götürmektedir: ikinci Meclis, bu sefer. 
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile değil de, 
üye tam sayısının 2/3 si ile bir değişiklik ya 
parsa; yine Karma Komisyona ve onun rapo
runa girilecektir. Bu suretle yine 3 metin bi
rinci Meclise sunulacak, son söz birin d M e 1-' 
sindir. Fakat, birinci Meclis, ikincinin metni 
veya Karma Komisyon metni kolayca kabul 
edebileceği halde, bizzat kendi ilk metni kabu 1 
edebilmek için, kendi üye tam sayısının 2/3 
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çoğunluğunu elde etmesi lâzımdır. Demek ki, 
ikincide, üye tam sayısının 1/2 si ile izhar edi 
len bir irade; birinci Meclise de, kendi üye tam 
sayısının 2/3 sini empoze etmektedir. ! 

Bu 4 halden anlaşılan şudur: İkinci Meclis
te izhar edilen irade, ne kuvvette izhar edilmiş 
ise, bu hal, birinci Meclise de, o kadar kuvvet 
li bir irade teşekkül ettirme mecburiyeti yüklü- i 
yor. Bu da, sistemimize göre, ikinci Meclisin j 
tabiî fonksiyonuna göre tabiîdir. 

Fakat şimdi, 92 nci maddeye eklenen son 
fıkra, ikinci Meclisin rolünü, bâzı özel kanun- ' 
larda daha fazla da artırmak gerekirken, tam \ 
tersine, bu rolü azaltıyor. Biz vaktiyle, ko- ; 
misyondan ikinci Meclisin gerçek yerini araş- j 
tırırken, elbette, aklımıza, iki Meclis arasında i 
ihtilaf çıkınca birleşik toplantıya gitmek yolu. I 
gelmişti. Fakat meseleyi biraz tetkik edince 
gördük ki; iki Meclisi bir araya (getirince, yani 
birleşik toplantıya gidince, bu durum, ikinci 
Meclisin rolünü ve müessiriyetini artırmıyor, 
tersine azaltıyor. Çünkü, ikinci Meclisin, m e 
selâ 150 kişilik terkip tarzında, birincinin 450 
si içinde eriyor... îlk bakışta, iki Meclis müş
terek toplantı yapınca, ikincinin prestiji, mü-
essiriyeti artmış gibi gözüküyor. Fakat, iş he
saba vurulunca, ikincinin 150 sinden, birinci
nin 450 si içinde eridiği görülüyor. 

Evet; şimdi, yasama meclisleri ile mahalli 
meclislerinin seçimleri ve partiler hakkındaki 
tasarılarda elbette önemlidir. Binaenaleyh, bun
ların müzakeresi ve kabulünde ikinci Meclise 

' • "k4ar daha müessiriyet tanımak mantıki 
olur. Fakat Anayasa Komisyonunun takdim 
ettiği fıkra, bu müesseriyeti sağlamaz; tersine 
azaltır. Yok, öyle olsun der isek, o zaman, bu 
ek fıkrayı kabul edebiliriz. Fakat, maksat, bu 
önemli kanunlarda ikinci Meclisin rolünü ve 
müesseriyetini gerçekten artırmak ise, eklenen 
fıkra yanlıştır. Kabul edilmemesi lâzımdır. 
Şöyle ki: 

Bu fıkra olmasa ve ikinci Meclis, bir Seçim 
Kanunda üye tam sayısının 2/3 si ile değiştirse; 
yani 150 üzerinden 100 oy ile bir değişiklik yap
sa; demin izah ettiğim gibi, birinci Meclisin kendi 
görüşünü kanunlaştırabilmesi için, 450 üzerin
den üye tam sayısının 2/3 si olan 300 oya yük
selmesi lâzımdır. Şimdi, bunların ikisinin top
lantıya sevk edelim aynı mesele için... Xe ola

cak! İkisinin üye sayısı 600 kişidir. Burada, 
bir hükmün kabulü için, en çok 301 oy kâfidir. 
Bu 301 nasıl meydana gelecek, ikinci Mecliste
ki artan 50 oy ile, birinci Meclis üyelerinden 
gelecek 251 oy birleşirse, 301 oyu bulur. De
mek ki; bir Seçim Kanunu, bahis konusu fık
ra eklenmezse, ikinci Mecliste 100 oy ile bir 
değişiklik yapılırsa, birinci Meclisten 300 oya 
yükselmesi istenir. Halbuki, birleşik toplantı 
yapılırsa, birinci Meclisin 251 oya yükselmesi 
kâfidir. Çünkü, buraya, bir ikinci Meclisten 
50 oy, tabiatı ile gelmektedir. Demek ki; bir
leşik toplantı olmasa idi, birinci Meclis 300 oya 
yükselmek zorunda idi, şimdi, birleşik toplan
tı yapılınca, 251 oya yükselmesi kâfidir. Bu 
itibarla, eklenen fıkra, bu hal ile, maksadın 
tam tersini hâsıl etmektedir. Benim teklifim 
gerçek maksadı kavramaktadır. Teşekkür ede
rim. 

•BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 

Muhterem arkadaşlarını; bu fıkra Seçim Kanu
nu ve siyasi partiler hakkındaki kanunların 
umumiyetle Hükümet politikası ile alâkalı bu
lunmama;;! bakımından bir Meclisin nihai yet
kisine bırakmamak için sevk edilmiştir. Bu
nun için. iki Meclisi bir araya getirerek bu ka
nunlara niılıai hal. suretini bulalım diyorduk. 
Madde bunun için sevk edilmiştir. 

Fakat Bahri Savcı arkadaşımızın beyanın
dan da anlaşılacağı gibi burada bir eksiklik 
vardır. Çünkü, iki Meclisin bir araya gelerek 
teşkil ettikler! T. B. M. Meclisi müşterek top
lantısında mutlak çoğunluk kaidesi konulmı-
yacağından Savcı arkadaşımızın söylediği me
seleler meydana çıkacaktır. Onun için biz pren
sip itibariyle Savcı arkadaşımızın fikrine ka-
1 diyoruz. (Baravo sesleri) Başkanlık kendisi
nin takririni komisyona bir an için lütfederse, 
tamamlayıei bir hükümle bunu huzurunuza ge
tireceğiz. 

BAŞKAN — Buyurun Alp Kuran. 
ALP KURAN — Efendim çok değerli Pro

fesör Bahri Savcı Beyefendinin ikinci Meclisin 
kanunlar hakkındaki etkisine dair verdiği iza
hat tatminkârdır. Ancak, (Cumhuriyet Senato
sunda salt çoğunlukla reddedilen bir kanunun 
Millet Meclisinde alelade ekseriyetle kabul 
edilmesi imkân dahilindedir. 
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Tasarının, birinci müzakeresinde Sayın Gü

neş, Cum'huriyet Senatosunun yetkilerinden 
bahsederken, «Cumlhuriyet Senatosuna, hiçbir i 
yerde bulunmıyan, kanunlara veto hakkı ta
nınmıştır.» dediler. Aslında böyle bir yetki 
varit değildir. Halbuki birçok Anayasalarda 
bu hak ikinci meclislere tanınmıştır. Arz ede
yim : 1875 Fransız Anayasasında, son Fransız 
Anayasasında, Cumhuriyet Senatosunun, bir 
kanunun çıkmamasını istediği takdirde, bu ka
nunun çıkmamasını temin edecek imkâna sa-
hibolduğu görülmektedir. Aynı şekilde italyan 
Anayasasında Cumlhuriyet Senatosu arzu etme
diği bir kanunun çıkmasını önliyecek bir im
kâna sahiptir. Yani veto hakkına sahiptir. Di
ğer parlâmentolarda bu veto hakkı mevcudol-
duğu halde, huzurunuzdaki tasarıda, alelade 
çoğunlukla kabul edilmiş olan kanunlarda, 
Cumhuriyet Senatosunun veto 'hakkına sadıib-
olmadığı görülmektedir. 

Filhakika 5 nci fıkrada «Millet Meclisi, Kar
ma Komisyonca veya Cumhuriyet Senatosunca 
veya daiha önce kendisince hazırlanmış olan 
metinlerden birini olduğu gibi kabul etmek zo
rundadır» deniyor. Binaenaleyh, bir kanun 
Cumhuriyet Senatosunca alelade bir ekseriyet
le reddedilmiş ise, bu kanun Karma Komisyona 
gidecektir. Karma Komisyonun hazırlıyacağı 
rapor Millet Meclisine gelecek ve Millet Mec
lisi nihai bir karara varacaktır. Üç tane metin 
vardır, bu metinlerden bir tanesini kabul ede
cektir. Elbetteki bu kanunu geçirmek istiyor
sa, Cumhuriyet Senatosunun mütalâasını tek
rar almıya da imkân olmadığından, kendisinin 
ilk kabul ettiği metni kabul etmek suretiyle, 
tasarıyı Cumhuriyet Senatosuna rağmen, ka-
nunlaştırabileeektir. Yasama faaliyetinde nihai 
yetki, bu suretle, Millet Meclisinin elinde top
lanmış olacaktır. Bu durum karşısında, acaba 
denilebilir mi ki burada aslında tek Meclis sis
temi caridir? Çünkü, bu sistemde, bütün ka
nun yapma faaliyetlerine yine Millet Meclisi 
'hâkim olmaktadır gibi bir düşünce hâsıl ola
bilir, endişesini duyuyorum. Muhterem Prof. 
Ragıp Sarıca Beyefendinin İstanbul ön tasa
rısındaki muhalefet şerhinde işaret ettiği gibi, 
bir kere, Cumlhuriyet Senatosu üyelerinden ge
len kanun teklifleri evvelâ Cumhuriyet Sena
tosunda görüşülmeli. Sonra, öyle bir durum 
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olmaktadır ki, her iki Mecliste öyle bir oyla
ma olmaktadır ki, çoğunluğun iradesinin mü
essir olmaması, azınlığın iradesinin kanun 
yapması gibi bir durum tahaddüs etmektedir. 
Meselâ, 450 kişilik Millet Meclisinde 230 kişi 
bir kanun teklifini kabul etse ve 220 kişi men
fi oy verse; 180 kişilik Cumhuriyet Senato
sunda 110 kişi red ve 70 kişi kabul etse bu 
kanun kabul edilecektir. 230 -f 70 = 300 müspet 
oya makabil 220 + 110 = 330 red oyu oldu
ğu halde, bu kanun 300 oyla kabul edilmiş ola
caktır. 

Bendeniz, nihai safhada Karma Komisyonun 
hazırladığı metnin birleşik toplantıda karara 
bağlanmasının doğru olacağı kanaatindeyim. 

Son fıkra için Sayın Bahri Savcı'nm belirt
tiği husus çok yerindedir. Ancak bu noktada da 
bir kayıt koymak lâzımdır. Arz etmiştim, nihai 
yetki basit çoğunlukta daimî surette Millet Mec
lisinin elinde toplanacağı için, bu Meclis çıka
racağı kanunlarla Cumhuriyet Senatosunu fii
len ilga eder gibi bir durum yaratabilir. Bu
nun için, bu hususta Fransız Anayasasında bu
lunan hükmün buraya alınmasını teklif ediyo
rum. Bu da şudur : «Cumhuriyet Senatosu ile 
ilgili kanunların her iki Mecliste de aynı te
rimlerle oylanması gerekir». Bu metnin, «her 
iki Mecliste aynı oylama oranı aranır» şeklinde 
değiştirilmesini de kabul ederim. 

Meselâ maaş hakkında bir kanun görüşü
lüyor. Birinci Meclis kendisi için en yüksek ba
remi kabul eder. Cumhuriyet Senatosu üyele
rinin maaşlarını ise 10 lira gibi 100 lira gibi çok 
cüzi bir miktara indirilmesi hakkında bir ka
nun teklifi getirebilir. Bu suretle bu müessesese 
üyelerinin maaşını indirebilir. Bunun gibi, İtal
ya'da, Fransa'da içtüzük mahiyetinde kanunlar 
vardır. Bu şekilde kanunlar yapmak suretiyle 
Cumhuriyet Senatosunun faaliyetlerini büsbü
tün felce uğratabilir. Bu bakımdan Senato ile 
ilgili bir kanunun çıkmasında, hiç değilse her 
iki Mecliste ayrı ayrı aynı oylama nisbetinin 
aranmasını talebediyorum. 

BAŞKAN — îki tane değiştirge yardır. Bah
ri Savcı'nm değiştirgesini komisyon istemiştir. 
İçtüzüğün 118 nci maddesi gereğince bu değiş
tirgeyi komisyona veriyoruz. Alp Kuran'm de
ğiştirgesini okutuyorum. 
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(Alp Kuran'in değiştirgesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Kabul edilen sistemle hiçbir ilgisi yok- ; 
tur. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değiştir
geyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bahri Saycı'nın değiştirgesi komisyona veril
diğinden, madde komisyondan geldikten sonra 
tekrar okuyarak oyunuza sunacağım. 

c) Kanunların Cumhurbaşkanınca 
yayınlanması 

MADDE 93. — Cumhurbaşkanı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları 
on gün içinde yayınlar; uygun bulmadığı kanu
nu, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gös
terdiği gerekçe ile birlikte, aynı süre içinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. 
Bütçe kanunları ve Anayasa bu hükmün dışın
dadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gön
derilen kanunu yine kabul ederse, kanun Cum
hurbaşkanınca yayınlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

II. Bütçenin görüşülmesi ve kabulü; gider 
artırıcı ve gelir azaltıcı teklifler 

MADDE 94. — Genel ve katma bütçe kanu
nu tasarıları ile millî bütçe tahminlerini göste
ren rapor, malî yılbaşından en az üç ay önce 
Bakanlar Kurulu tarafından, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 

Bu tasarılar ve raporlar, ilk önce Millet Mec
lisinde görüşülür ve en geç iki ay içinde sonu
ca bağlanır. 

Millet Meclisinde kabul edilen tasarı met
ni Cumhuriyet Senatosuna gönderilir. Cumhu
riyet Senatosu, bu metni yirmi bir gün içinde 
sonuca bağlar; bu süre içinde sonuca bağlanmı-
yan metin kabul edilmiş sayılır. 

Cumhuriyet Senatosunca reddedilen veya 
değiştirilen metin Millet Meclisine gelir. Millet 
Meclisi, genel ve katma bütçe kanunu tasarıla
rım malî yılbaşından önce kesin olarak karara 
bağlar; 92 nci maddenin 4 ncü ve 6 ncı fıkraları 
hükümleri saklıdır. 

Milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu üye-
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leri kendi Meclislerinin genel kurullannda, Ba
kanlık ve daire bütçeleriyle katma bütçeler hak
kındaki düşüncelerini, her bütçenin tümü üze
rindeki görüşmeler sırasında açıklarlar. Bölüm
ler ve değişiklik önergeleri, üzerlerinde görüş
me yapılmaksızın okunur ve oya konulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe 
kanunu tasarılarının genel kurullarda görüşül
mesi sırasında gider artırıcı veya belli gelirleri 
azaltıcı teklifler yapamazlar. 

BAŞICAN — Değiştirgeler vardır, okuyo
ruz. 

T. Meclisi Başkanlığına 
Bütçe görüşülmesine ait 94 ncü maddenin 

son fıkrası, milletvekillerinin yasama yetkileri
ni en önemli yönden kıstığı ve zararlar doğura
cak mahiyette olduğu için tasarıdan çıkarılma
sını arz ve oya konmasını teklif ederim. 

Emin Soysal 

Yüksek Başkanlığa 
94 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiri

lerek kabul buyurulmasım arz ve teklif ede
rim. 

«Madde 94. — Genel ve katma bütçe kanun 
tasarıları ile millî bütçe tahminlerini gösteren 
rapor, malî yılbaşından en az üç ay önce, Ba
kanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulur. 

Bu tasarılar ve rapor, 30 milletvekiliyle on 
Cumhuriyet Senatosu üyesinden kurulu bir kar
ma komisyona verilir. Bu komisyonda siyasi 
grupların temsili, Millet Meclisindeki üye sayı
larının oranına göre olur. 

Karma Komisyonun kabul edeceği metin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik toplantı
sında görüşülür.» 

Alp Kuran 

Yüksek Başkanlığa 
94 ncü maddenin 3 ncü fıkrasındaki «yirmi 

bir gün» lük sürenin «on beş gün» olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Bedî Feyzioğlıı 

Yüksek Başkanlığa 
94 ncü maddenin 4 ncü fıkrası bütçenin fa

sıllar üzerinde görüşme imkânlarını ortadan kal
dırmakta, halen İçtüzükle düzenlenen hususları 
Anayasanın bağlayıcı sıkı gartlanna sokmamak-
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tadır. Bu sebeple tatbikata imkân verilmesi 
için bahsi geçen fıkranın çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Maddeden fıkranın çıkarılması 
hususunda, Komisyonunun bir mütalâası olacak 
mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Bu madde, uzun münakaşalardan sonra, 
Heyeti Umumiyenin kabul etmiş olduğu birçok 
önergelerle vücuda gelmiş bulunan bir madde
dir. Yeni tekliflerin hiçbirisine iltihak etmiyo
ruz. 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMÎN SOYSAL — Muhterem arkadaşlar, 

94 ncü maddenin son fıkrasının metinden çıka
rılmasının'oya konmasını arz ederim. Sebebi 
milletvekillerinin yasama yetkilerinin tahdidi 
ile ilgilidir. Büyük Millet Meclisi üyeleri büt
çe kanun tasarılarının genel kurulda görüşül
mesi sırasında, giderlerin artışı veya gelirlerin 
azalışına ait tekliflerde bulunamazlar. Bu fık
ra arz ettiğim gibi milletvekillerinin yasama 
yetkilerini tahdidetmektedir. Bütçe Komisyo
nunda ancak teklif edilebiliyor deniyor. Ama 
milletvekillerinin hepsi Bütçe Komisyonunda 
âza değildir. Ve milletvekillerinin hepsinin Büt
çe Komisyonuna devam etmeleri de mümkün 
değildir. Bundan başka bir milletvekili farzı
muhal Bütçe Komisyonuna gittiği ve bir mad
denin azaltılması veya çoğaltılmasını teklif et
tiği takdirde Bütçe Komisyonu kendi dar me
todu içinde bu teklifi kabul etmediği takdirde, 
milletvekilinin gelip Heyeti Umumiyeyi ikna 
ederek,. Bütçe Komisyonunun kabul etmediği 
teklifi kabul ettirmesi ihtimali daima mevcut
tur. Bu bakımdan bu fıkra sakattır. Bu suretle 
Bütçe Komisyonunda çeşitli noktai nazarlar hâ
kim olur. Milletvekillerinin konuşmaları bile za
man zaman mümkün olmaz. Bütçe Komisyonu 
âzalarının oyu ile kabul edilen veya reddedilen 
bir şeyde dışardan gelen milletvekili fikrini söy-
liyecek isterse kabul edecek, isterse kabul etmi-
yecek. Matlubolan esaslar kabul edilmediği tak
dirde ; Heyeti Umumiyede kabul ettirmek müm
kün olacaktır. Bu bakımdan bu fıkra sakattır. 
Ayrıca Heyeti Umumiyede milletvekillerinin 
tetkikat yapıp Bütçe Komisyonunda kabul edil
dikten sonra yeni bir görüşle teklif yapmaları 
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mümkündür. Bu bakımdan milletvekillerinin bu 
yasama yetkisinin tahdidedilmesi doğru değil
dir. Bu metindeki esas kabul edildiği takdirde 
hakikaten milletvekillerinin Meclisteki asli va
zifesi olan bütçe üzerindeki kontrol yetkisini 
tamamen ortadan kaldırmış oluyor. Bütçe, Büt
çe Komisyonundan geçer, Mecliste okunur ve 
bu suretle yürürlüğe girer. Böyle şey olmaz ar
kadaşlar. Bu Meclis teamüllerine ve meclislerin 
kuruluş gayelerine tamamen aykırı bir metin
dir. Meclisler bütçeyi tetkik ederler, bütçeler 
ister az olsun,, ister fazla. Fakat bütçe üzerin
de hazan Hükümet de. Bütçe Komisyonu da 
yanlış bir karara varabilir. Bütçeyi iyi tetkik 
etmiş bir milletvekili arkadaş bu yanlışlığın far
kına vararak bunun tashihini istiyebilir. Bu her 
halde faydalı bir şeydir. Bu metinin, milletve-
kılledinin yetkilerini ortadan kaldırması sebe-
biyle, çıkarıl m asım arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bedî Feyzioğlu. 

BEDÎ FEYZÎOĞLU — Efendim, bu madde 
evvelce uzun müzakereler neticesinde kabul 
edildi. Binaenaleyh Sayın Soysal'm mütalâası
na cevap vermeden başka bir noktaya temas 
edeceğim. Zaten cevap vermek de mümkün 
değildir. Çünkü bu ikinci müzakeredir. 

Metne taallûk eden husus, hakikaten Sena
to ile Millet Meclisince ayrı ayrı bütçe tetkiki 
müddetleri, komisyonun ilk sunduğu metinde, 
müsavi idi. Şöyle ki ; üç ay evvel Hükümetten 
gelen bütçe tasarısı Büyük Millet Meclisine su
nulduğu anda, iki meclis ayrı ayrı bu tasarıyı 
tetkika başlıyabilecektir. ikinci ay sonuna ka
dar Millet Meclisi birinci müzakeresini bitirmiş 
ve karar vermiş olacaktır. Ondan sonra 15 gün
lük bir müddet Senatoya bırakılmıştır. Senato 
bu 15 günlük müddet sonunda kendisinin ko
misyonlarda yaptığı tetkiklerle vardığı netice
leri Millet Meclisinde varılan neticelerle muka
yese edip hangilerini kabul, hangilerinde ken
di görüşünde ısrar ettiğini tâyin eder. Yani 15 
günlük müddet yalnız 15 güne münhasır gibi 
gözükmekte ise de aslında 2,5 aydan ibarettir. 
15 günlük müddet hakkında Senatonun nihai 
karar vermesi ve bütçe tasarısında milletvekil
lerinin yaptıkları tadillerin kabul edilip edil
memesi, Millet Meclisinin ıttılaına arz edilmi-
yen hususların belirtilmesi için tâvin edilmiş 
müddettir. 15 gün içinde Millet Meclisi, Sena-

— 562 — 



B : 59 3 . 5 
tonun tesibit ettiği müddet içerisinde çalışması 
için kabul edilmiş müddet de şimdi huzurunuzda 
mevcut metinde tebarüz ettirilmiş bulunmakta
dır. Millet Meclisi bir haftalık müddetle kal
maktadır. Cumhuriyet senatosuna 21 gün veril
mektedir. öyle olunca bunu bâzı arkadaşlar Se
natoya biraz geniş vakit bırakalım, daha rahat 
mütalâa etsin diye fikirler ileriye sürdüler. Bu 
kanaatimizce daha aksi netice doğuracaktır. 21 
günde kendi mütalâa ve mülâhazalarını belirt
miş olacaktır. Fakat Millet Meclisine tekrar ge
lince bu metin Millet Meclisinin, bir hafta zar
fında, Bütçe Komisyonunun, Senatonun tadille
rini müzakere edip nihai metni tesbit etmek için 
vakte sahibolmıyacaktır. Senatonun faydalı ola
rak ileri sürmüş olduğu mülâhazalara millet 
Meclisinin iştirak etmesi müddet im'kânsızli'n 
dolayısiyle mümkün olmıyacaktır. Bu sebeple 
de eski metin olduğu gibi kabul edilecektir. Se
natonun da tadil teklifleri hiçbir kıymeti haiz 
rlmıvacaktır. Bu bakımdan düzenlenen metin 
Senatonun lehine devril aleyhine oluvor. Kaldı 
kî ne avlık müddetin on beş günü bir meclise. 
on bps günü de difrer meclise verileceği belir
tildiktir. Ayrıca her iki meclisin müşterek me 
Ri.ipi îr>îr> de iki bucuk aylık bir müddet tanın-
*-ııc: bT-lpnmaılrtpdır. Bu dnrnma göre bendenizi^ 
^klifi bn müddetin 1 nci Mecliste on bes güne 
VTnsnv ettirilmesi. îkinci Mecliste de tetkikat 
~^VHAtînin on beş gün olmasıdır. 

BAŞKAN — Komisyon. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURıAN GÜNEŞ -
Muhterem arkadaşlar, Bedî Feyzioğlu arkadaşı
mızın ifrazları hakikaten yerindedir. Binaena
leyh 15 gün teklifine katılıyoruz. 

Emin Soysal arkadaşımızın teklifine gelince; 
bütün modern Anayasalarda, masrafların artı
rılması veya gelirlerin azaltılması tekliflerine 
mâni hükümler bulunmaktadır. Binaenaleyh, 
modern Anayasa temayülleri ve tekâmülüne uy
gun olarak bu hüküm bizim Anayasamızda da 
böylece yer almış bulunuyor. Bu Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin murakabe haklarını veya ya

ma haklarını hiçbir şekilde tahdidedici bir hü
küm değildir. 

"Toycti Umumiyeden bütçe gelmiştir komisyon 
i üzerinde bir defa meclisin bütün haklarına 

^übola rak müzakere açabilecektir. Milletvekili 
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veya Cumhuriyet Senatosu üyesinin kürsüye çı
kıp. Hükümetin veya komisyonun filân mevzuda 
koyduğu tahsisat azdır, bunun çoğaltılması lâzım
dır. Bu kadar az tahsisatla bu hizmetlerin görül
mesine imkân yoktur. Hükümet buna ciddî bir 
şekilde el atmış olsa idi böyle bir tahsisatla hu
zurunuza gelmezdi, demek imkânı mevcuttur. 
Ama eskiden bir Maliye Vekilinin Mecliste çok 
yerinde olarak söylemiş olduğu veciz sözleri ben
deniz burada tekrar edeceğim. Zamanın 
Maliye Bakanı davul bende, tokmak siz
de iken böyle Maliye Bakanlığı yapılamaz. 
Ya davulu siz omuzunuza alınız, çalınız yoksa 
ıriüsaade edin bendeniz çalayım, demiştir. Bu 
söze uygun olarak bütçenin yürütülmesi bir Hü
kümetin omuzuna yüklenmektedir. Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri veya milletvekilleri bu kanunu 
beğenmezlerse kırmızı rey vermek imkânına sa
hiptirler. Mesele teknik bir meseledir. Demok
rat Partinin astığı astık, kestiği kestik zamanın
da bile koridorlarda alt, alta yapıştırılmış 2 - 3 
metre uzunluğundaki istidalar meclis koridorla
rında dolaştırılmak suretiyle filân mevzuya iki 
milyon, filân yere bir milyon verilmesi hususun
la imza toplamakla meşgul olduklarını ben ve 
diğer arkadaşlar acı acı hatırlamaktadırlar. Bu 
bütçe tekniğine uymaz, modern Hükümet mesu
liyetine uymaz. Milletvekillerinin bütçe müzake
relerinde sahiboldukları tahrir silâhı ile istedik
leri ölçüde teklifte bulunmak suretiyle masraf 
indirme imkânlarını bu hükümle ortadan kaldır
maktayız. Bütçe, Bütçe Komisyonundan dört ba
şı mamur bir metin halinde çıkmıştır. Zaten Mec
lis adına murakabeyi Komisyonda Bütçe Komis
yonu yapmaktadır. Bu bakımdan bu hüküm anti
demokratik olmadığı gibi modern Devlet anlamına 
da uymaktadır. Bu sebeple maddenin olduğu gibi 
kabul buyurulmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMÎN SOYSAL — Modern Anayasa tâbiri 

hakikaten sihirkâr bir tâbir. Alma modern Ana
yasa nerede, şekli nasıl, sanki zümrütanka 
kuşu gibi bir şey. İtalyan Anayasası mı modern; 
İngiliz Anayasası mı modern, yoksa Amerikan mı 
modern? Yani hangisi modern? Hakikaten bu mo
dern kelimesi bizi işgal etmektedir. Muhterem 
sözcü, modern Anayasa derken galiba Fransız 
Anayasasını ele aldı. Ben bizim memleketimizin 
ihtiyacını düşünerek arz ediyorum. Milletvekılle-
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riı zaman zaman hakikaten bir madde teklifinde 
ifrata kaçtıkları olabilir. Fakat bunun yapılma
sında da mutlaka bir memleket menfaati vardır. 
En ufak meselelerde dahi milletvekillerinin mu
rakabesinin lüzumunu geçmiş tecrübeler bize 
göstermiştir. Bir Maliye Vekilinin bütçe tatbika
tını merhale merhale takibetmesine imkân yok
tur. Filân yerde bir mal müdürünün, filân yer
de bir inşaatın, filân yerdeki bir defterdarın du
rumunu bilmesine imkân yoktur. Hattâ müfet
tişleri vasıtasiyle bile (buna muttali olamaz. Hal
buki milletvekilleri kendi mıntakalarında ve 
memleket sathında dolaşırken gördükleri mese
leleri aksettirirler. Bu meseleleri bazen müfet* 
tişler de görmiyebilir. Bu balkımdan modern Ana
yasa diyerek bu fıkrayı buraya koyup milletve
killerinin elini, ayağını bağlamak asla caiz değil
dir. Böyle şey olmaz. Bu, parlâmentoya büyük 
bir darbedir. Maddeyi beğenmezlerse kırmızı rey 
verirler, sözü asla doğru değildir. Böyle şey olur 
mu? Ufacık bir maddenin tadil veya kabul edil
mesi dururken koskoca bütçeye kırmızı rey ver
mek mümkün müdür? Mümkün olsa bile doğru 
değildir. Böyle bir fıkra koymak asla caiz ola
maz. Komisyonlar Heyeti Umumiye namına iş gö
rürler, bütün cehtlerine rağmen hata ettikleri 
vâkıdır. Bizzat Anayasa Komisyonu Meclis namı
na çalışıyor, bunu görüyoruz. Komisyon iki ay 
durmadan geceli, gündüzlü çalıştı. Ama kendile
ri gördüler ki, birçok maddelerde, küçük veya 
büyük fıkralar olarak, cümle olarak tadil edilmek 
suretiyle değişiklik yapmaya ihtiyaçları vardır. 
Bunları evvelki müzakerede gördük. Bu bakım
dan arkadaşımın noktai nazarına asla iştirak et
miyorum. Bu fıkra burada kalırsa milletvekille
rinin Meclisteki fonksiyonları' yarı yarıya deme-
sem Ibile geniş milryasta azalır. Durumu yüksek 
takdİTİerine arz ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 

— Muhterem arkadaşlarım, söze yine davul, tok
mak hikâyesinden başlıyacağım. Maliye Vekili 
isterse boynundan davulu çıkarabilir. Ama mil, 
letvekilleri de bütçenin şu veya bu istikamette 
tanzim edilmesi emrine riayet etmiyen, yani da
vulu kendilerinin arzusuna göre çalmıyan bir 
Maliye Vekilinin boynundan davulu almak yet
kisine sahiptirler. Ama elinden tokmağı alamaz
lar. Arkadaşlar, murakabe bankasının yapmış ol-
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duğu bir işi denetlemedir. O işi yapmış adamın 
evvelâ Hükümet olması lâzım gelir. Durum böy
le olunca bu meselenin murakabe ile bir gıina alâ
kası bulunmadığını deminki konuşmamda arz 
etmiştim. Ademi itimat reyi, diğer Parlâmen
to yollarının hepsi açıktır. Kanunu kabul et
mek veya iade etmek yolu da kapanmış değil
dir. Hattâ bir fasıl üzerinde milletvekilinin 
her türlü tenkidleri yapması ve fasla kırmızı 
oy vermesi de mümkündür. Bu hususta millet
vekili hiçbir suretle bağlı değildir. Emin Soy
sal arkadaşımızın bir görüşüne iştirak etmedi
ğimizi ifade etmek isterim. Milletvekilinin Hü
kümet icraatını nerede bulunursa bulunsun en 
küçük teferruatına kadar tetkik ve murakabe 
etmesi noktai nazarına hiç ama hiç iştirak et
miyoruz. Böyle olduğu takdirde milletvekili 
nevama idarenin müfettişi olarak hareket ede
cekleri için, takdir buyurursunuz, bundan ev
vel cereyan etmiş olan işlerin tekrar cereyan 
etmesi gibi bir yol açılmış olur. Milletvekili 
Hükümeti murakabe eden bir şahıs, Parlâ
mento Hükümeti murakabe eden bir varlıktır. 
İdareyi teftiş eden bir şahıs olmaması lâzım-
gelir. Aslında bütçe Glubal olarak Devlet 
hizmetlerini kapsıyan bir şeydir. Teknik ser
vislerin tesbit ettiği bir rakamı sarih olarak 
bir iki milletvekilinin tesbit ve teklif etmesi 
mümkün değildir. Bir milletvekili kendi böl
gesindeki okul ihtiyacını tesbit etse bile onun 
kaça mal olacağını ve ne kadar para verilmesi 
lâzımgeldiğini bilemez. İngiltere, İtalya, Fran
sa ve diğer milletlerin Anayasa kaideleri mo
dern anayasalardır. Hattâ Hicaz'ın yeni yapı
lan Anayasası moderndir. Fakat bu işlerde 
büyük devletlerin revişi ve gidişi nazarı itiba
ra alınır. Bu devletler de bizim gibidir. Fran
sa'da milletvekilleri kanunlarla dahi masrafın 
çoğaltılması veya gelir indirilmesini derpiş 
eden teklifler yapamazlar. Ama biz böyle bir 
hüküm getirmiyoruz. Teşbihte hata olmaz. 
Fakat müsaadenizle söyliyeyim. Bir zamanlar 
Burhanettin Onat güzel Antalya'yı kalkındır
mak için Meclis koridorlarında imza avına çı
kardı. Bu bütçenin ciddiyetiyle kabili telif 
olmıyan bir hareketti. Biz de bunun gibi hare
ketlere mâni olmaya çalışıyoruz. Maddenin 
aynen kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Değiştirgeleri tekrar okuyo
ruz. 
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(Alp Kuran'm değiştirgesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN" — Komisyon katılmıyor. Değiş

tirgenin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Sim Atalay'm değiştirgesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değiş
tirgenin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Emin Soysal'm değiştirgesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değiş

tirgenin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

v(Bedî ' Feyzioğlu'nun değiştirgesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye iştirak 
ediyor. Değiştirgeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Değiştirilen fıkra «21 gün» «15 gün» lük 
müddeti gösteren üçüncü fıkradır. Maddeyi 
bu değişiklikle kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

önergelerle birlikte komisyona verilmiş 
olan. «2 nci madde yeniden tanzim edilmiş ve 
gelmiştir. 82 nci maddenin yeni şeklini oku
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Dikkat nazarına alman önergelerin ışığı 

altında 82 nci madde metninin komisyonca ye
niden kaleme alman metin aşağıdadır : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir, öde
neğin aylık tutarı birinci derecedeki Devlet 
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memurunun aylığını; yolluk da ödeneğin yarı
sını aşamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ay
lık ve ödeneklerine her ne suretle olursa olsun 
yapılacak zam ve ilâveler, ancak bu zam ve 
ilâveleri takibeden milletvekilleri genel seçi
minden sonra uygulanır.» 

Anayasa Komisyonu adma 
Sözcü 

Muammer Aksoy 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul dil-
miştir. 

92 r.ci maddenin son fıkrası da gelmiştir, 
onu da okuyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi bu değişiklikle ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Saat 15 te toplanılmak üzere Oturuma son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 12,40 

Yasama meclisleri ve mahallî idareler se
çimleri siyasi partilerle ilgili tasarı ve teklif
ler, bu maddenin 4 ncü ve 5 nci fıkraları uya
rınca Cumhuriyet Senatosunca reddedilir veya 
değiştirilirse, Karma Komisyon raporu Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin birleşik toplan
tısında görüşülür ve karara bağlanır. Birleşik 
toplantıda, Millet Meclisinin ilk metninin ka
bulü için, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının salt çoğunluğu gerektir. 



ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 ;00 

BAŞKAN — Lûtfi Akadlı 

DÎVAN KÂTİPLERİ : Alev Coşkun, Rifat Çini 

BAŞKAN — Anayasa tasarısının 95 nci 
maddesine gelmiştik, maddeyi okutuyorum . 

etkinci bölüm 
Yürütme 

A) Cumhurbaşkanı 
I. Seçimi ve tarafsızlığı 

MADDE 95. — Cumhurbaşkanı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisince, kırk yaşını doldur
muş ' kendi üyeleri arasından, üye tam sayı
sının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla yedi 
yıllık süre için seçilir; ilk iki oylam ada bu ço
ğunluk sağlanamazsa, salt çoğunlukla yetinilir. 

Bir kimse arka arkaya iki defa Cumhurbaş
kanı seçilemez. 

Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ' ile ilişiği 
kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
liği sıfatı sona erer. 

BAŞKAN — Önergeler var, onları okutuyo
rum. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
95 nci maddede Cumhurbaşkanı seçilecek 

kimsenin, Devlet ve millet işlerini vukufla gö
rebilmesi ve Cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan 
sonra da Senatoya diğer senatörler vasfında 
üye olabilmesi bakımından yüksek öğrenim gör
müş olmasının kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Emin Soysal Hüseyin Otan 

Yüksek Başkanlığa 
95 nci maddede Cumhurbaşkanlığı seçim 

niteliğine «yüksek öğretim görmüş olma» şartı
nın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Ahmet Karamüftüoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 95 in ilk fıkrasındaki 40 yaşını 

doldurmuş ibaresinden sonrasına «ve yüksek öğ
renim yapmış» kelimelerinin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Hızır Cengiz Enver Kırker 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
95 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Hazer Mcbrure Aksoley 

Yüksek Başkanlığa 
95 nci maddenin 1 nci fıkrası Cumhurbaşka

nının Meclis içinden bir defaya mahsus olmak 
üzere 7 sene müddetle seçileceği ve 3 ncü fık-
rasıda partisinden ilişiği kesilerek B. M. M. 
üyelik sıfatının sona ereceğini ifade etmekte
dir. Meclis içinden Cumhurbaşkanı fiilen par
tisi ile alâkası kesilse dahi, kendisini Cum
hurbaşkanı seçenlere karşı hiçbir zaman bi
gâne kalamıyacağı bir gerçektir. Bu itibarla 
Millet Meclisi Üyeliği 69 neıı madde gereğince 
4 senelik olduğuna göre iktidar partisi ara
sından 7 sene müddetle seçilen Cumhurbaşka
nı vazifesinde devam ederken, yeni bir ikti
dar değişikliği olduğu takdirde durumu çeli
şik bir manzara arz edeceği kanaatindeyiz. 
Ayrıca Cumhurbaşkanı tek dereceli seçilirse Se
nato üyeleri ile birlikte 6 yıllık müddetle se-

«Bır kimse arka arkaya iki defadan fazla 
Cumhurbaşkanı seçilemez» 

Yüksek Başkanlığa 
95 nci maddenin son fıkrası, Cumhurbaş

kanı seçilen kimsenin, partisi ile ilişiğinin ke
sileceği ve T. B. M. M. Üyeliği sıfatının sona ere
ceği hakkında hüküm koymakta ve fakat do
kunulmazlık meselesine işaret , dahi etmemekte
dir. Bu itibarla, maddeye bakanlarla ilgili 105 
nci maddenin son fıkrasında olduğu gibi aşa
ğıdaki hükmün eklenmesini saygı ile arz ve tek
lif ederim : 

. Necip Bilge 

«Cumhı ^başkanı, fVkunulmazlık ve yasak
lamalar bakımından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleriyle aynı durumdadır.» 
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çilmesi uygun olacaktır. Arz ettiğimiz sebep
lerden dolayı maddenin aşağıdaki şekilde kabul 
edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kâmil Başaran Ahmet Köseoğlu 
Yekta Karamustafaoğlu 

Madde 95.—• Cumhurbaşkanı, 40 yaşını dol
durmuş yurttaşlar arasından, tek dereceli ola
rak 6 yıllık bir süre için, Cumhuriyet Senatosu 
ile birlikte seçilir. Bir kimse arka arkaya iki 
defa Cumhurbaşkanı seçilemez. 

Yüksek Başkanlığa 
95 nci maddeden : Cumhurbaşkanının iki 

defa seçilemiyeceği gibi, haklı hukuki mesnet
ten mahrum, tatbikatta mahzuru mümkün hük
mün çıkarılmasını saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

Sırn Atalay 
Yüksek Başkanlığa. 

95 nci maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

«Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisince, üye tam sayısının üçte iki çoğun
luğu ile, bu Meclis üyeleri arasından veya dı
şardan, gizli oyla seçilir; ilk iki oylamada bir 
çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğunlukla yetini-
lir. Aynı kimse birdetı fazla yeniden Cumhur
başkanı seçilemez» 

Alp Kuran 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhurbaşkanının seçimi ve tarafsızlığı ile 
alâkalı 95 nci maddenin aşağıdaki şekilde, ta-
dilen kabulünü arz ve teklif ederim. 

«Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş seç
menler arasından, yedi yıllık bir süre için tek 
dereceli olarak seçili ı*. 

Bir kimse, arka arkaya iki defa Cumhur
başkanı seçilemez. 

Cumhurbaşkanı, Anayasa ile muayyen vazi
felerini tarafsızlıkla ifa eder. Partili ise, ili
şiği kesilir ve T. B. M. M. Üyeliği sıfatı sona 
erer.» 

Seyfi öztürk 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutuyorum. 
(Sırrı Atalay'm değiştirgesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
venler.,, Kabul edilmemiştir. 

1961 O : 2 
(Ahmet Karamüftüoğhı'nun değiştirgesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Diğer iki önergede aynı mahi
yettedir. Cumhurbaşkanlarının yüksek ta<hsil 
görmüş olmasını teklif etmektedir, komisyon 
katılmıyor. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Al
kışlar) 

(Necip Bilge'nin değiştirgesi tekrar okun
du.) 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 
Muhterem arakadaşlar böyle bir hükme lüzum 
olduğu kanaatinde değiliz. Şu sebeple: Bir de
fa Cumhurbaşkanları vazifeleri dolayısiyle so
rumlu değildir. Âdi suç ise aidolduğu mahke
meye gitsin. Büyük Millet Meclisi teşriî ma
suniyeti eriyle Cumhurbaşkanını kayıtlamak 
doğru değildir. Bir an için böyle olduğunu ka
bul edelim. Cumhurbaşkanının bir suç işlemesi 
halinde nevama Milletvekili veya Senato üye
si gibi teşriî masuniyetinin kaldırılması yolun
daki prosedürü takibetmek lâzımdır. Takib-
edilmedfiğine göre böyle bir şeyin de olmaması 
blzmıgelir. Diğer Anayasalarda da böyle bir 
hüküm mevcut değildir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE — Muhterem .arkadaşlarım, 

mesele o kadar basit değildir. Cumhurbaşkanı 
sadece vazifesi esnasında işlemiş olduğu suç
lardan dolayı takibata mâruz kalacaktır. Mil
letvekillerine de bu esas hüküm konmuştur. 
70 nci maddede seçimden önce suç işlediği tak
dirde diye bir hüküm vardır. Bir ceza verilme
si mevzuubalhsolduğu takdirde Meclisten karar 
alınması üzerinde durulmaktadır, diye millet-
vekileri için böyle bir hüküm kab\ıl edildiğine 
göre Cumhurbaşkanı bu Meclis üyelerinin men-
subolduğu bu meclislerden birisinin üyesi bu
lunduğuna göre, seçimlerden sonra üzerindeki 
teminat kalkıp alelade bir şekilde mahkemeye 
sevk edilecek durumdadır. Fakat vazifesi esna
sında, vazifesinden dolayı işlediği bir suçtan 
dolayı Yüce Divana gidecektir. Yalnız Cumhur
başkanı seçilmeden evvel bir suç mevzuba'hsol-
duğu takdirde durum ne olacaktır. Bu sebeple 
bakanlarda olduğu gibi bakanların Meclis için
den olması şart değil, dışardan da olabilir. Dı
şardan alman bakanlar hakkında da milletve
killeri dokunulmazlığ] hükümleri tatbik edil-
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diğine göre dışardan seçilecek Cumhurbaşkanı 
hakkında da bu hükümlerin . tatbik edilmesi 
kanaatimce evleviyetle lâzımdır. 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutuyorum. 
(Necip Bilge'nin değiştirgesi tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

nin dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

(Mehmet Hazer ve Mebrure Aksoley'in de
ğiştirgeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
nin dikkate alınmasını kabul deneler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

(Alp Kuran'm değiştirgesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
ALP KURAN — Muhterem arkadaşlar, bu 

maddenin ilk müzakeresinde sayın komisyon 
Cumhurbaşkanının, Meclis içinden seçilmesini, 
Meclis dışından seçilmemesini savunmuştu. An
cak Yüksek Heyetinizin kabul buyurduğu 102 
nci maddeden sonra bakanların Meclis dışın
dan seçilmesi imkânı sağlandı. Binaenaleyh 
Cumhurbaşkanının da, aynı mantıkla, icabında 
Meclis dışından seçilebilmesi daha doğru olur 
kanaatindeyim. Filhakika, bu husus parlman-
ter rejime aykırı telâkki edilmemesi lâzım-
gelir. Sayın 'komisyon, bu hüküm parlmanter 
rejime aykırı olur gibi mülâhaza serdetti. Fa
kat Siyasal Bilgiler öntasansmda, Cumhur
başkanının Meclis dışından seçilmesi mümkün ol
duğu gibi, İstanbul öntas arısında da Cumhur
başkanının Meclis dışından seçilebilmesi derpiş 
olunmuştur. Şimdi öntasarının muhalefet şerh
lerine baktığımız zaman, Cumhurbaşkanının Mec
lis dışından seçilmesi hususunda, sonradan 
Anayasa Komisyonunda vazife alan dört pro
fesörün bu hususta muhalefet şerhi vermedik
lerini, bunu parlmanter rejime aykırı telâkki 
etmediklerini görüyoruz. Hiçbiri muhalefet 
şerhlerinde böyle bir şey serdetmiş değildirler. 
Balkanların Meclis dışından seçilmesi konusun
da serdedilen mütalâaların aynen Cumhurbaş
kanı için de kaydedilmesi muvafık olur. Yeni 
seçim sistemimizde siyasi partiler aralarında an
laşamazlarsa, kolaylık temini bakımından, dı
şardan da bakan alınır, dendiğine göre Cum
hurbaşkanı hakkında Meclisin üçte iki çoğun
luğu anlaşamıyorsa, Meclis dışından bir zatm 

.1961 O : 2 
seçilebilmesi uygun olur kanaatindeyim. Bu şe
kilde kabul edilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyları
nıza sunuyorum. "Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Kâmil Başaran, Ahmet Köseoğlu ve Yekta 
Karamustaf aoğlu'nun değiştirgesi tekrar okun
du.)' 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, esasen 
bu önergenin Meclis dışından seçilmesine taal
lûk eden kısmı bundan evvelki önerge ile oy
lanıp reddedilmişti. Burada yalnız Cumhur
başkanlığı müddetini altı seneye indiren kısım 
mevcuttur. Bu ciheti oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

(Seyfi öztürk'ün değiştirgesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon iltihak etmiyor, 
önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

İki önerge daha geldi onları da okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
95 nci maddedeki yedi yıl ibaresinin dört 

yıl olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 
Zeki Tekiner 

Yüksek Başkanlığa 
95 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki 

gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
«Cumlhurbaişkanı seçilenin partisi ile ilişiği 

kesilir.» 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutuyorum. 
(Zeki Tekiner in değiştirgesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
nin dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

(Fehmi Alpaslan'ın değiştirgesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
FEHMİ ALPASLAN — Efendim, dokunul

mazlık müessesesi üzerinde demin oylamaya gi
dildi. Bir Cumhurbaşkanı, işini bitirdikten son
ra otomobiliyle seyahate çıkıyor, arabayı kendisi 
kullanıyor; kazara birisine çarptı ve öldürdü. 
Dökunmazlığı yoktur, diye mahkemeye mi *evk 
edilecektir. Yoksa seçimlerden evvel bir suç do-
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layısiyle hakkında takibat açılmış, kendisi mil
letvekilliğinden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi 
dolayısiyle dokunmazlığı da kalktığından hak
kında takibat devam edecek midir? Meselenin 
burada halledilmesi daha iyi olacak kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası var mı? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 

— Komisyon katılmıyor^ efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyen
ler... Kaimi edilmemiştir. 

Yüksek tahsil hakkında dikkate alman öner
geyi komisyona verelim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 
— Maddenin önerge ile birlikte komisyona ve
rilmesini istirham ediyoruz. Fakat kabul etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Redaksiyon bakımından mad
deyi önerge ile birlikte kornişona veriyoruz. 

II. And içmesi 
MADDE 96. — Cumhurbaşkanı, görevine 

'başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde 
şöyle and içer : 

«Namusum üzerine söz veririm ki : 
Cumhurbaşkanı sıfatiyle, Türk Devletinin ba

ğımsızlığına, ülkenin ve milletin bütünlüğüne 
yönelecek 'her tehlikeye karşı koyacağım; Mille
tin kayıtsız şartsız egemenliğini ve Anayasayı 
sayacağım ve savunacağım; İnsan haklarına da
yanan demokrasi ve 'hukuk devleti ilkelerinden 
ayrılmıyacağını; Türkiye Cumhuriyetinin şan ve 
şerefini koruyup, yüceltmek ve üstüme aldığım 
görevi yerine getirmek için bütün gücümle ve 
varlığımla çalışacağım.» 

BAŞKAN — "Önergeler var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
96 neı maddedeki yemin metninde mevcut 

«ülke» kelimesi yerine «vatan» kelimesinin ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

Hıfzı Oğus Bekata 

Yüksek Başkanlığa 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun, Devlet Baş

kanı yemini ile alakalı 38 nci maddesinde «ka
nunlara riayet» kaydı var. 

Halbuki ibu tasarının 96 neı maddesinde yal
nız «Anayasaj^ı sayacağım» kaydı var. Kanunlar 
kelimesi unutulmuştur. 
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Bu itibarla, ibarenin : «Anayasayı ve kanun

ları sayacağını» şeklinde kaibulünü arz ve teklif 
ederim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Reislerinin «tarafsız» kalması hayatî 

ehemmiyet taşıyan Ibir konudur. 

Bu itibarla, yemin metnindeki «hukuk dev
leti ilkelerinden» sonra, «ve tarafsızlıktan ayrıl-
mıyacağım» kelimesinin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 

Yüksek Başkanlığa 
Bu yemin tarzı Türkçe yemin şekline ve dil 

kurallarımıza uygun değildir. Bu itibari a. 9 6 neı 
maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve tek
lif ederim : 

Hıfzı Oğuz Bekata 

Madde 96. — Cumhurbaşkanı, görevine baş
larken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde, 
şöyle andiçer : 

.•«Cumhurbaşkanı sıfatiyle, Türk Devletinin 
bağımsızlığına, vatanın ve milletin bütünlüğüne 
yönelecek her tehlikeye 'karşı koyacağıma ve sa
vunacağıma; insan haklarına dayanan demok
rasi ve hukuk devleti ilkelerinden ve tarafsızlık
tan ayrılmıyacağıma; Türkiye Cumhuriyetinin 
şan ve şerefini koruyup, yüceltmek ve aldığım 
görevi yerine getirmek için bütün gücümle ve 
varlığımla çalışacağıma namusum üzerine söz ve
ririm.» 

Yüksek Başkanlığa 
96 neı maddede Cumhurbaşkanı andındaki 

«ülkenin» kelimesinin 77 nci madde ile kabul 
edilen anda mütenazır olarak, «vatanın» kelime
siyle değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İbrahim Saffet Omay 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
96 nci maddedeki Cumhurbaşkanının yemi

ninde (ülkenin) kelimesi yerine (vatanın) keli
mesinin konulmasını arz ve teklif ederim. 

Mebrure Aksoley 

Yüksek Başkanlığa 
96 nci madde metnindeki Cumhurbaşkanının 

göreve başlarken yapacağı yeminin sonuna, «Al-
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lah. yardımcım olsun» cümlesinin eklenmesini 
saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Sırrı Atalay Sait Erdinç 

BAŞKAN — Hıfzı Oğuz Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA — Muhterem arka

daşlarım, bu yeminde, arz ettiğim gibi, 3 keli
me için değişiklik rica ediyorum : 

Bunlardan birincisi «vatan» kelimesidir. 
Komisyonun metninde «vatan» kelimesi ye

rine «ülke» kelimesi kullanılmaktadır. 
Fakat buna mukabil; yine bu tasarıda, 95 

nci maddede aynı mahiyette olan Cumhurbaş
kanı yemininde «ülke» yerine «vatan» kelimesi 
Ikullanılmıştır. Buna rağmen, şimdi okunan me
tinden vatan kelimesinin sonradan çıkarıldığı
nı görüyoruz. Vatan kelimesini milletvekilleri 
yemininde kabul ettiğimiz için burada da yer 
almasını tabiî görüyorum. 

İkincisi; yeminin metninde «Anayasayı sa
yacağım» deniliyor. Anayasanın 38 nci madde
sinde «kanunlara riayet» kaydı var. Anayasayı 
maddede belirttiğimize göre ve Anayasa diğer 
bütün kanunları ifade etmediği cihetle, >Ana-
yasayı ve kanunları sayacağım» demek tabiî ve 
zaruridir. 

Tarafsızlık mevzuuna gelince; huzurunuz
daki tasarının Cumhurbaşkanı ile ilgili 95 nci 
maddesinin matlabmda «Cumhurbaşkanı seçimi 
ve tarafsızlığı» deniliyor. Fakat, hu tarafsızlı
ğın, partilerle ilişiğinin kesilmesi tarzında ka
nuni. bir mesnedi olmakla beraber, bunu taah
hüt haline getiren yeminde tarafsızlık kaydı 
yoktur. Halbuki çektiğimiz çilenin büyük kıs
mı bundan doğmuştur. Bir Devlet reisinin ise 
asıl tarafsızlığı önemlidir ve esas şarttır. Bu 
kelime konulmalıdır. 

Bir de şekle ait ricam var : Milletvekilleri 
yemini «namusum üzerine söz veririm» diye bi
ter. Burada ise; «namusum üzerine söz veririm 
ki» diye başlıyor, 

Bence birinci şekil doğrudur. Bu yeminin de 
«namusum üzerine söz veririm» diye soria er
mesi, hem dil kuralları, hem milletvekili yemi
ni ile mutabakatı ve nihayet şekil güzelliği ba
kımından yerinde olur. 

Bu itibarla teklifimin kabulünü rica ederim. 
(bravo, sesleri) 

BAŞKAN — Komisyonun bir teklifi geldi. 
Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
96 nci maddenin sondan ikinci satırındaki 

«üstüne» kelimesinin «üzerine» şeklinde değiş
tirilmesini redaksiyon bakımından arz ve tek
lif ederiz. 

Anayasa Komisyonu adına 
B,aşkan 

E. Ziya Karal 

BAŞKAN — Komisyon. ' 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ T^RAN GÜNEŞ — 

Muhterem arkadaşlar takdir tamamen heyetini
ze aidolmakla beraber ülke ve millet bütünlüğü 
formülünün tekrar hukuki bir mâna taşıdığı ve 
Anayasamıza ilk defa girdiğini bir defa daha1 

kemali hürmetle huzurunuza arz ederim. Tak
dir heyetinize aittir. 

Kanunları sayma mevzuuna gelince; bütün 
vatandaşlar Cumhurbaşkanı dâhil kanunları 
saymakla, kanunlara riayet etmekle mükellef
tirler. Binaenaleyh Cumhurbaşkanının diğer va
tandaşlara farklı olarak kanunlara riayet etme
si veya kanunları sayması diye bir mesele mev-
zuubahsolmamak lâzımgelir. Devletin organla
rını ve bu organların münasebetlerini düzenli-
yen Anayasadır. Cumhurbaşkanı da Devletin 
başıdır ve bu organların yetkilerine riayet et
melidir. Bu bakımdan, kanunlar değil; Anayasa 
söz konusudur. 

Bu itibarla, bu hususun böyle anlaşılması ge
rektiği kanaatindeyim. 

Tarafsızlık meselesine gelince : 

Muhterem arkadaşlar, Anayasada kendisine 
çizilmiş olan statü ve yetkilere riayet eden, sa
dakat gösteren bir Cumhurbaşkanı tarafsız ola
caktır. Tarafsızlık mefhumu ve muhtevası Ana
yasada meknuz olduğu için hattâ açıkça ihtiva 
ettiği için, ayrıca neyin tarafsız olacağını kes
tirmek mümkün olmadığına göre konması ka
naatimizce uygun olmayan bir hükümdür. Bu
nu arz ederim. 

BAŞKAN — Üç önerge de aynı mahiyette
dir. Bir tanesini okutuyorum. 

(Hıfzı Oğuz Bekata'nm birinci önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, efendim. 
Önergeyi oya sunuyorum, kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Hıfzı Oğuz Bekata'nm ikinci değiştirgesi 
tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oya sunuyorum, kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmemiştir, efendim. 
(Hıfzı Oğuz Bekata'nm üçüncü değiştirgesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

yi oya sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

(Sırrı Atalay, Sait Erdinç'in değiştirgesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Şimdi yeminin tertip tarzına taallûk eden 
bir önerge vardır. Okutuyorum. 

(Hıfzı Oğuz Bekata'nm andın şekliyle ilgili 
değiştirgesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TUEAN GÜNEŞ — 

1945 Anayasasında da bizim getirdiğimiz gibi 
idi. Türkçede vardır. Yemin daha kolay okuna
bilir. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Bu öner
geyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon filhal ilthak ediyor 
mu? 

KOMÎSYON SÖZCÜSÜ TUEAN GÜNEŞ — 
İltihak ediyoruz. 

BAŞKAN — Bir önerge daha geldi, oku
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
96 ncı maddedeki yemin fıkrasının aşağıda

ki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 
Cumhurbaşkanı sıfatiyle, Türk Devletinin 

bağımsızlığına, vatanın ve milletin bütünlüğüne 
yönelecek her tehlikeye karşı koyacağıma; mil
letin kayıtsız şartsız egemenliğini tanıyacağı
ma, Anayasa ve kanunları sayacağıma ve savu
nacağıma; insan haklarına dayanan demokrasi 
ve hukuk ve devleti ilkelerinden aynlmıyaca-
ğıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini 
koruyup yüceltmek ve üstüme aldığım görevi 
yerine getirmek için bütün gücümle ve varlı
ğımla çalışacağıma namusum üzerine. söz veri
rim. 

Zeki Tekiner 
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ZEKÎ TEKİNER — Efendim, Sayın Beka

ta'nm önergesine katılıyorum. 
BAŞKAN — önergenizi geri alıyor musu-

"nuz, efendim? 
ZEKİ TEKİNER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Efendim, önergeler ve madde 

Komisyona verilmiştir. 
97 nci madde hakkında Komisyonun bir ya

zısı var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
97 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki «anlaş

ma» terimi, 65 nci maddenin nihai olarak oy
lanan şekli muvacehesinde «andlaşma» olarak 
değiştirilecektir. 

Anayasa Komisyonu adına 
Sözcü 

Turan Güneş 

BAŞKAN — 97 nci maddeyi okuyoruz. 

İÜ. Görev ve yetkileri 
MADDE 97. — Cumhurbaşkanı Devletin 

başıdır. Bu sıfatla, Türkiye Cumhuriyetini ve 
Milletin birliğini temsil eder. 

Cumhurbaşkanı, gerekli gördükçe, Bakanlar 
Kuruluna başkanlık eder; yabancı Devletlere 
Türk Devletinin temsilcilerini gönderir ve Tür
kiye'ye gönderilen yabancı Devlet temsilcilerini 
kabul eder; milletlerarası andlaşmaları onaylar 
ve yayınlar; sürekli hastalık, sakatlık ve koca
ma sebebiyle belirli kişilerin cezalarım hafifle
tebilir veya kaldırabilir. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge var, oku
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
97 nci maddenin ilk fıkrasındaki Cumhur

başkanı Devletin başıdır, cümlesinin aşağıdaki 
şekilde yazılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cumhurbaşkanı Devletin Başkanıdır. 
Cevdet Geboloğlu Celâl Sungur 

Yüksek Başkanlığa 
Demokratik rejimle idare edilen ve Parl-

manter Garp devletlerinin hepsinde hükümdar 
ve cumhurreislerinin sorumsuz oldukları ma
lûmdur. 

Parlmanter rejim hükümlerine uyularak 
Anayasamızda Cumhurreislerinin sorumsuzluğu 
kabul edilmiş olmasına göre 97 nci maddeye gö
re «gerekli gördükçe Bakanlar Kuruluna ba§-
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kanlık eder» ibaresinin çılkarılmasmı arz ve tek-
tilf ederiz. 

S. Akdoğan Nihat Reşat Belger 

Sayın Başkanlığa 
97 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıda 

gösterildiği şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 97. — Fıkra 2: Cumhurbaşkanı, ge
rekli gördükçe, Bakanlar Kuruluna Başkanlık 
eder; yabancı devletlere ve milletlerarası teşek
küllere diplomasi temsilcileri gönderir ve Tür
kiye'ye gönderilen temsilcileri kabul eder; mil
letlerarası andlaşmaları onaylar ve yayınlar; sü
rekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle 
belirli kişilerin cezalarını hafifletebilir veya kal
dırabilir. 

Hamza Broğlu Cevdet Aydın 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAMZA EROÖLU — Muhterem arkadaş

larım; Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine 
dair 97 nci maddenin ikinci fıkrasında millet
lerarası hukuku ilgilendiren bir hususta arka- * 
daşm Cevdet Aydınla beraber bir teklifte bu
lunduk. Müsaade ederseniz huzurunuzda arz 
edeyim. 

Lütfettiler, komisyondaki arkadaşl arımız 
bir hatayı düzelttiler. Milletlerarası anlaşma bu 
düzeltmeyle andlaşma oldu. Bendenizin ve ar
kadaşımın müşterek teklifinde de andlaşma te
rimi mevcuttur. 

Şimdi ikinci noiktaya geçiyorum; biz teklifi
mizde Türk Devletinin temsilcileri yerine «dip
lomasi temsilcileri» terimini kullandık. Kanaa
timce arada şöyle bir fark vardır; diplomasi 
temsilcileri, Devleti dışarda temsil ederler. Bun
lara bir nevi idari fonksiyon gören konsoloslar 
dâhil olmazlar. 

Bu arada şunu da arz edeyim ki, konsolos
lar, Devleti temsil etmezler. Bu bakımdan ta
sarının ifadesi daha şümullü, bizim teklifimiz 
ise daha sınırlıdır. 

Diğer bir bakımdan da bizim teklifimiz, bi
raz daha şümullüdür. 

Şöyle ki, teklifimiz fevkalâde temsil salâhiye
ti olan elçileri de ihtiva eder. Ama, bu elçiler 
memur değildir. Meselâ Haniman gibi muay
yen bir vazife ile Devleti temsilen gelirler ve bu ! 

da bugünkü modern hayâtın icap!arındandır. Bu 
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bakımdan daha doğrusu olan diplomasi temsilci
leri tâbirinin kullanılmasını teklif ediyoruz. 

Diğer bir teklifiz ve ricamız şu olacaktır: 
«Cumlhurbaşkanı yabancı devletlere temsilciler 
gönderir» yerine «yabancı devletlere ve milletler
arası teşekküllere temsilci gönderir.» şeklinde ol
masıdır. Milletlerarası hayatta son gelişmeler bir
takım ihtiyaçları karşılamak üzere milletlerarası 
teşekküllere temsilci gönderilmesini gerektirmek
tedir. 

Bizde de; 5023 ve 5952 sayılı kanunlarla, Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtına, NATO nezdine ilgi
li temsilciler gönderilmektedir. 

Ancak; bu gönderilen temsilcilerle, diğer tem
silciler arasında şekil bakımından, gönderilme 
'bakımından bir fark vardır. Ben, şahsan bu far
kı kabul ediyorum. 

Milletlerarası teşekküllere gönderilen temsil
ciler, diğer temsilcilerde okluğu g'ibi, (Lettre de 
ereance), itimat mektupları almazlar. Ancak bu 
vazifeye tâyin edildiğini Cumhurbaşkanı ibir 
mektupla bildirir. Buna binaen salâhiyetin Dev
let Reisi tarafından bir mektupla bildirilmesi 
bakımından, Devletin Reisinin gönderine yetkisi 
vardır. Böylece yabancı devletler ve milletler
arası teşekküllere diye bir terim kullanılırsa da
ha yerinde ve bugünün ihtiyaçlarını da'ha iyi 
karşılıyacak bir tâbir kullanılmış olur. Kabulü
nü rica edeceğim. > 

BAŞKAN — Komisyon. 
NİHAT REŞAT BELGER — Efendim, bi

zim bir önergemiz var. Müsaade buyurulursa, 
izah edelim; bir su i tefehhüm olmasın. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
NİHAT REŞAT BELCER — Muhterem ar

kadaşlar, Sadık Aldoğan'la beraber yaptığımız 
teklifimizin mucip sebepleri var^arz edeyim. 

(Sorumluluk ve yetki) Maddeden çıkairılmak 
isteniyor. Cumlhurbaşkanı, gerekli göırd'ükçe, Ba
kanlar Kuruluna Başkanlık eder, deniyor. 38 nci 
maddede ise şöyle diyor: «Cumhurbaşkanı görev
leriyle ilgili işlemlerinden, sorumlu değildir. Cuın-
hurbaışkanımn bütün kararları, Başbakan ile il
gili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan Baş
bakan ile ilgili balkan sorumludur.'» 

Cumihurbaşkanının sorumluluğu yoktur. So
rumluluğu olmıyan İbir zatın istediği zaman Ba
kanlar Kuruluna Riyaset etmesi nasıl kabul edi
lebilir? îster istemez siyasi meselelere girilir ve 
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ağır mesuliyetleri icabettiren kararlar alınabilir. 
Bu itibarla bu teklifin tasvibini rica edeceğim. 

İkinci nokta; bunun diğer memleketlerde tat
bik şekli şöyledir: Bütün demokratik memleket
lerde Hükümet, Devlet Reisleri ve hükümdarlar 
daima bir sembol ıgibi kalırlar, takat hiçbir za
man Bakanlar Kuruluna riyaset etmezler. Bun
dan dolayı, bu tatbikatı nazarı itibara alırsak; 
bu diğer taraftan teorik bir ilgidir. 

Bu bakımdan, başka memleketlerde görülen 
esasa göre de keyfiyeti yüksek nazarlarınıza arz 
ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 

Muhterem arkadaşlar, Türk Devleti temsilci gön
derirken ve Türkiye'ye gönderilen temsil
cileri kabul ederken; ilgili hükümler aşağı-yukarı 
aynıdır. Konsoloslar, Devlet temsilcileri değildir. 
Milletlerarası teşekküllere gönderilen temsilciler 
de Devlet Reisinin temsilcileri olarak gitmezler. 
Eroğiu bunu böylece ifade ettiler. Şimdi gön
derilen temsilciler Cumhurbaşkanının imzasiyle 
tekemmül eden bir kararnameyle göndermek iç 
hukuka taallûk eder ve 98 nci maddenin ikinci 
fıkrasiyle ilgili ve yürütmenin Cumhurbaşkanı 
ve Bakanlar Kurulundan ibaret olması ile ilgili
dir. Devletler Hukuku münasebetleri bakımın
dan bir etkisi yoktur. O bakımdan "diplomasi 
temsilcileri demek kanaatimizce yanlış olur. 

Çok Sayın Nihat Reşat Belger'e iştirak et
meye imkân yok. Çünkü iki başlı icra kabul 
edildiğine göre, Cumhur Başkanının, gerektiğin
de kabineye başkanlık etmesi tabiîdir. İngiltere'
de olduğu gibi. Sonra; İsviçre'de, Fransa'da da 
durum budur. Cumhurbaşkanının Bakanlar Ku
ruluna başkanlık etmesi demek behemehal nafiz 
olması veya oy sahibi olması demek değildir. 
Bakanlar Kurulunda oylama esasen mevzuuba-
his değildir. Mesuliyeti yüklenen vekillerin bir 
görüş birliğine varmaları gereklidir. 

BAŞKAN — Sadık Aldoğan. 
SADIK ALDOĞAN — Efendim, bu Anayasa 

projesi yapılıpta Heyeti Umumiyeye arz edildiği 
gün bendeniz rahatsızdım. Muhalefet şerhi ve
remedim. 

Şimdi, bugün, bu 97 nci madde sebebiyle fik
rimi arz edeceğim. 

Cumhurbaşkanı gerekli gördükçe, Bakanlar 
Kuruluna başkanlık eder, deniyor. 

Şimdi; parlmanter bir rejimde, Cumhurbaş-
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kanının kabineye riyaset etmesi olmaz. Bu olur 
iş değil. 

Fransa'da Reisicumhur kabineye riyaset edi
yor; ediyor ama, bugün Fransa'nın tâbi olduğu 
rejim royaliste bir rejimdir. Yani esas itibariy
le krallık rejimidir. İtalya, demokratik bir rejim
le idare edilir, orada da reisicumhurlar kabine
ye riyaset etmezler. İngiltere'de de böyle. Bel
çika'da, Holânda'da, İsveç'te ve Almanya'da böy
ledir. Bilhassa Almanya Federal Cumhuriyet 
olmasına rağmen cumhurbaşkanları kabine iş
lerine karışmazlar. Şimdi bizim bu Anayasada 
Cumhurbaşkanı lüzum gördükçe kabineye baş
kanlık eder deniyor. Demek sokuyoruz bunu si
yasetin içine. 

BAŞKAN — Sayın Aldoğan, siz de, Anaya
sa Komisyonu üyesisiniz. İmzanız mevcut sizin 
de. Fakat, bir muhalefet şerhiniz yok. Bu mad
de, orada, olduğu gibi mevcuttur. Bu itibarla, 
müsaadenizle sözünüzü keseceğim, efendim. 

SADIK ALDOĞAN — Efendim, muhalefet 
şerhi veremedim. 

BAŞKAN — İmzanız var efendim, orada. 
Bu şekilde, konuşmaya devam etmeniz İçtü

züğe aykırı olur. 

Buyurun, Hanız a Eroğiu. 
HAMZA EROĞLU — Muhterem arkadaşlar'; 

Sayın. Komisyon Sözcüsü arkadaşıma, Devletler 
Hukukuna taallûk eden bir meselede fikrimi
zi kabul ettirmek mümkün olmuyor. Ben burada 
Milletlerarası teşekküllere gönderilen temsilciy
le yabancı bir devlete gönderilen temsilci ara
sında fark vardır, dedim. Ama ben burada mil
letlerarası kurullara gönderilen temsilcilerin 
Devleti temsil etmediğini söylemedim ki. Arka
daşım anlaşılıyor ki, sözlerimi yanlış anlamış 
bulunuyorlar. Milletlerarası kurullara gönderi
len temsilciler de Devleti temsil eder ve onlar 
bir diplomasi temsilcisidir. O bakımdan «dip
lomasi temsilcisi» terimini kullanmakta fayda 
vardır. 

İtalyan Anayasasının 87 nci maddesinin 7 nci 
fıkrasında, Cumhurbaşkanı; diplomasi temsilci
leri gönderir diyor. 

Federal Almanya Anayasasının 59 ncu mad
desinin 1 numaralı bendinde * Federal Cumhur
başkanı, diplomasi temsilcilerini tâyin ve kabul 
eder, denilmektedir. 

— 573 — 



B : 59 3. 
Bu bakımdan, diplomasi temsilcileri demek; 

maksadı daha iyi ifade eder. 
Milletlerarası teşekküllere gönderilen temsil

ciler; arkadaşımızın, 96 ncı maddenin 2 nci fık
rasında anladığından farklıdır. Çünkü; bu gön
derilen temsilciler, Devleti temsilen gider. Bu 
gönderilen temsilciler, Devlet Başkanının bir 
itibar mektubu ile gider. Fakat bu mektup, lett-
re de creance değildir. Arada bir fark vardır. 
Fakat bu fark hiçbir zaman Milletlerarası teşek
küllere gönderilen temsilcinin hüviyetini küçült-
memektedir. Milletlerarası teşekküllere gönderi
len temsilciler de tıpkı yabancı bir devlete gön
derilen temsilciler gibi diplomatik imtiyaz ve 
muafiyetlere sahiptir. Bu bakımdan arz ettiği
miz hususların doğru olduğuna kaaniiz. Teklifi-

• mizin kabulünü tekrar rica ediyorum. 

BAŞKAN — Değiştirgeleri tekrar okuduk, 
ayrı ayrı reyinize sunacağım. 

(Sadık Aldoğan ve Nihat Reşat Belger'in de
ğiştirgesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iltihak etmiyor. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Hamza Eroğlu ve arkadaşının değiştirgesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Cevdet Geboloğlu, Celâl Sungur'un değiştir
gesi okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddedeki (Anlaşma) (Andlaşma) olarak 
tashih edilmek suretiyle maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyona verilen 96 ncı mad
de gelmiştir, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Kabul edilen önergelere göre 96 ncı madde

nin son şekli aşağıdadır. 
Madde 96. — Cumhurbaşkanı, görevine baş

larken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde 
şöyle and içer : 

«Cumhurbaşkanı sıfatiyle, Türk Devletinin 
bağımsızlığına, Vatanın ve Milletin bütünlüğü
ne yönelecek her tehlikeye karşı koyacağıma; 
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milletin kayıtsız şartsız egemenliğini ve Anaya
sayı sayacağıma ve savunacağıma; insan hakla
rına dayanan demokrasi ve hukuk Devleti ilke
lerinden ve tarafsızlıktan ayrılmıyacağıma; Tür
kiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini koruyup 
yüceltmek ve üzerime aldığım görevi yerine ge
tirmek için bütün gücümle ve varlığımla çalışa
cağıma namusum üzerine söz veririm.» 

Anayasa Komisyonu 
Sözcüsü 

Turan Güneş 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 96 ncı 
madde kabul edilmiştir. 

r^. Sorumsuzluğu 
MADPE 98. — Cumhurbaşkanı, görevleriy

le ilgili işlemlerinden sorumlu değildir. 
Cumhurbaşkanının bütün kararlan, Başba

kan ve ilgili Bakanlarca imzalanır. Bu kararlar
dan Başbakan ile ilgili Bakan sorumludur. 

BAŞKAN — önerge var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
98 nci maddenin 1 nci fıkrasının kaldırıl

masını arz ve teklif ederim. 
F. Melen 

FAHRÎ BELEN — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
FAHRÎ BELEN — Muhterem arkadaşlar, bu 

, sorumluluk müesssesini dünya ölçüsünde en iyi 
halleden yine bizim eski Anayasamızdır. Bu
nun 41 nci maddesi ilhamlarını inkılâplardan 
almıştır. 

Arkadaşlar, 8 maddelik devrim kanunlarını 
burada tezahüratla kabul ettiniz. Hepiniz iyi 
bilirsiniz ki, devrim kanunları sadece bu kanun
lardan ibaret değildir. Fakat, Anayasaya bun
larının hepsini koymaya imkân yoktur. Esasen 
lüzum da yoktur. 

Arkadaşlar, arz etmek istediğim mesele zih
niyet inkılâbıdır. 

Eski Anayasanın 41 nci maddesi bu zihniyet 
inkılâbını ifade eden maddelerden biridir. 

Arkadaşlar; sorumsuzluk müessesesi Batıda 
vardır. Batının, o kadar ileri gitmesine rağmen 
bâzı hususlarda Ortaçağdan kalma geleneklerini 
muhafaza ettiği de muhakkaktır. Oralarda de
mokrasi bu kadar ileri gitmesine rağmen gayri-
mesul reisicumhurlar, din hâmisi hükümdarlar 
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vardır. Amerikalılar. Ortaçağdan kalma gele
nekleri, Atlantik'in öbür tarafına geçirmemiş-
lerdir ki Avrupa ve Amerika arasındaki mühim 
farklardan biri de budur. 

Komisyon; gerekçemizde biz, eski Anayasaya 
sadık kaldık diyor. Gerekçe hükmü ile eskisi 
arasında bir fark yok diyor. 

Eski Anayasanın metni; madde 41. 
Reisicumhur, hıyaneti vataniye halinde Bü

yük Millet Meclisine karşı mesuldür. Reisicum
hurun ısdar edeceği bilcümle mukarrerattan 
mütevellit mesuliyet 39 ncu madde mucibince 
mezkûr mukarreratı imza eden Başvekil ile ve
kili aidine racidir, demektedir. 

Şu halde madde meseleyi, sorumsuzluk keli
mesini kaldırmak suretiyle dilediğiniz şekilde 
halletmiş ve incelik göstermiştir. Aynı zaman
da mukaddes ve gayrimesul padişahı vatandan 
attıktan sonra, bize yeni bir anane getirmiştir. 
Bu Anayasayı kelime itibariyle değiştirebiliriz, 
eski terimlerle yazılmıştır. Fakat bununun ruhu
nu ihlâle hiçbir zaman taraftar değilim. Maru
zatım bundan ibarettir. Cümlenizi hürmetle se
lâmlarım. 

(Fahri Belen'in değiştirgesi tekrar okundu.) 
KOMISYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum Kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
99 ncu maddeyi komisyonun değiştirdiği şe

kilde okutuyorum. 
t 

V. Sorumluluğu 
MADDE 99. — Cumhurbaşkanı, vatan hain

liğinden dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üze
rine, üye tamsayısının en az üçte ikisinin 
Meclisin birleşik toplantısında vereceği kararla 
suçlandırılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

VI. Cumhurbaşkanına vekillik etme 
MADDE 100. — Cumhurbaşkanının hastalık 

ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici ola
rak görevinden ayrılması hallerinde, görevine 

•* dönmesine kadar; ölüm, çekilme veya başka bir 
sebeple Cumhurbaşkanı makamının boşalması 
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halinde de, yenisi seçilinceye kadar Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik 
eder. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 
— Bir matbaa hatası var. (Boşalması halinde) 
tâbirinin önündeki virgül kalkacak (yenisi se
çilinceye kadar) tâbirinden sonra noktalı vir
gül konacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi bıı tashih ile reyinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştnr. 

VII. Görevin sona ermesi ve yeni 
Cumhurbaşkanı seçimi 

MADDE 101. — Cumhurbaşkanının görev 
süresinin dolmasına on beş gün kalınca veya 
Cumhurbaşkanlığı boşalınca, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yeni Cumhurbaşkanını seçer; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanık değilse, 
hemen toplantıya çağırılır. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Oyu
nuza sunuyorum. Kabal edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

önergelerle birlikte komisyona iade edilmiş 
olan 95 nci madde Başkanlığa verilmiştir. Ko
misyonun bu husustaki teklifini okuyoruz. 

3.5.1961 

Yüksek Başkanlığa 
95 nci madde hakkında dikkat nazarına alı

nan önergeler muvacehesinde, komisyon, eski 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 119 
ncu maddesinin son fıkrası gereğince, mevcut 
madde metnini teklif etmektedir. Arz olunur. 

Anayasa Komisyonu adına 
Sözcü 

Turan Güneş 

BAŞKAN — Komisyon eski maddede ısrar 
ediyor. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 

— Muhterem arkadaşlar, 95 nci maddeyi aynı 
şekilde, yüksek okul kaydı koymadan tekrar 
getirdiğimiz için hakikaten üzüntü duyuyoruz. 
Yüksek noktai nazarınıza ittiba edememiş ol
maktan dolayı üzgünüz. Bir kere de bu meseleyi 
Yüksek Heyetinizin takdirlerine arz etmeyi za
ruri telâkki ettik. 
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Yüksek Heyetin hassasiyetini çok iyi anlı

yoruz. Türkiye'de 27 Mayıs Devrimine takad
düm eden günlerde, Cumhurbaşkanlığı makamı
nı işgal eden şahsın yüksek okul diploması yok
tu. Muhtemelen, böyle bir felâketin bir daha 
Türk Milletinin başına gelmesinden endişe edil
mektedir. 

Fakat arkadaşlar, kurulmak istenen sulta re
jiminin idarecilerinin hepsi tahsilsiz değildirler. 
Eğer böyle olsaydı, o zaman görüşünüze katılır
dık. Fakat geçen devrin mesulleri içinde yüksek 
tahsilliler pek çoktur. Geçen 10 sene içinde va
tandaşların şeref ve haysiyeti, tahsilleri ile mep
suten mütenasibolmuş değildir. 

İlkokul diplomasına dahi sahip bulunmıyan 
insanlarda siyasi basirete ve haysiyete sahip in
sanlar çıktığı gibi, yüksek mektep mezunları 
içinde de şeref ve haysiyet ve vatanseverliği zer
rece taşımıyan insanların çıktığını da gördük. 
Yüksek takdirlerinize geçmiş zamanın başvekili
nin bir yüksek mektep mezunu olduğunu arz et
mek isterim. 

Binaenaleyh, aslında demek ki bilginin hiç 
olmazsa şeref ve haysiyetle, yüksek tahsil, ilk ka
deme tahsili yahut da tahsilsizlikle alâkası bulun
mamaktadır. Bu bakımdan yüksek tahsili şart 
koymakla Cumhurbaşkanından beklenen işlerin 
daha iyi tecelli edebileceği kanaatine, iştirak et
miyoruz. Çünkü bir dünya tarihinde ve siyasi 
hayatta özel tahsil görmüş olan veya ilkokul me
zunu olanlardan, bir memleketin siyasi sahasın
da, hattâ tefekkür ve ilim sahasında çok kıymet
li adamlar çıkardığı görülmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım; Reisicumhur olan 
zatı, Büyük Millet Meclisinin Birleşik toplantı
sında muayyen ekseriyet seçecektir. Şimdi bu he
yetin takdirinde bir hata olacaktır diye bu hata
nın önüne geçilmesi ve kontrol edilmesi imkânına 
iştirak etmeye imkân yoktur. Türkiye'de .millet
vekili olmak için okuyup yazma dışında bir şart 
kabul etmedik. Bu konulmak istenen hüküm sa
dece korkarım ki, şu mânayı taşıyacaktır. Çocuk
larımıza ilkokul tahsili vermede güçlük çekiyoruz. 
Bugün yüksek okul diploması alma çağını geçmiş 
ama, kendi sâyü gayretiyle, çalışarak bu memle
ketin yükselmesi imkânlarını araştıracak insanla
ra, sen ne yaparsan yap bu memleketin, Devletin 
başı olan yere gelme imkânına sahip değilsin. Çün-
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kü sen, hayatın bir çağında benim sahibolduğum 
talihe sahibolmamışsm, bu imkânı elde edememiş
sin. Bu talihsizliğini Anayasa her zaman senin 
yüzüne vuracak, demektir. 

Muhterem arkadaşlar; dünyanın en büyük 
müesseselerinden birisi olan, ve böyle tanınan bey
nelmilel Çalışma Teşkilâtı Başkanının diploması 
yoktur. Gene bunun gibi, İngiltere'nin dünya 
tarihinde yeralmış şahsiyetler olan Bevan ve Be-
vin'in hiçbir diploması mevcut değildi. 

Eğer maddeye böyle bir fıkra koyarsak, o za
man ne olacak? Yüksek okul diploması var diye, 
doktoru da, ziraat teknisiyeni de, tekstil mühen
disi de gelebilecek, onların elindeki diploma, bu 
makam için kâfi görülecek. 

Ama, liseyi bitirmiş, yahut ortaokul mezunu 
olduğu halde, bütün ömrünü memleket hizmeti
ne tahsis etmiş olan, tecrübeli, namütenahi tec
rübeli bir zat, bu makama oturamıyacak. Suçu 
nedir? Yüksek okul diplomasına sahip bulunma
ması. 

Millet seçmiş, Büyük Millet Meclisine gelmiş, 
şahsına güvenmişler, üçte iki çoğunluk toplamış, 
buna rağmen Cumhurbaşkanı seçilemiyeeek. Bu 
bakımdan komisyon bunu bir kıstas olarak ala
madı, burada konmasına da lüzum görmedi. Baş
ka memleketlerde Yüksek Tahsil yapmamış olan 
bir vatandaş Cumhurbaşkanı olabilecek, fakat 
Türkiye'de yüksek tahsil yapmış vatandaş, 
daha bilgili, daha kabiliyetli bir kimse olmı-
yacaktır. Komisyon buna iltihak etmiyor. 
(Yüksele tahsil yapmamış olanlar bundan son
ra Reisicumhur olamıyacak sesleri) 

BAŞKAN — 95 nci maddeye ait komisyon 
yazısını okutyroum. 

ikinci Bölüm 
Yürütme 

A) Cumhurbaşkanı 
I. Seçimi ve tarafsızlığı 

MADDE 95. —- Cumhurbaşkanı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisince, kırk yaşını doldur
muş kendi üyeleri arasından, üye tam sayısı
nın üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla yedi yıl
lık bir süre için seçilir; ilk iki oylamada bu 
çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğunlukla yet/i
nilir. 

Bir kimse arka arkaya iki defa Cumhurbaş- ' 
kanı seçilemez. 
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Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği 

kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli
ği sıfatı sona erer. 

BAŞKAN — Komisyon eski metinde ısrar 
ediyor. 

FERDA OÜLEY — Böyle bir şey mevzu
bahis değildir, maddeyi mi reddedelim ? 

BAŞKAN' — Tüzüğün 119 ucu maddesi sa
rihtir. Bundan evvelki müzakerelerde de ko
misyonun ısrarı oldu. Yüksek Heyetiniz ko
misyondan gelen maddeyi kabul etmezse o za
man yeni bir önerge verilir, yahut eski öner
ge tekrar okunur reye vaz'ediiir. Yüksek He
yetinizce kabul edilirse, komisyon ısrar ede-
me,z, madde ona göre tanzim edilir. (Eski 
önerge okunsun sesleri) 

Yüksek Iiaşkanl ığa 
95 nei maddede Cumhurbaşkanlığı secim 

niteliğine «yüksek öğrenim görmüş olma» şar
tının ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Alım et Kara m ü f t ü oğl u 

HİKMET KÜMBETLÎOtfLU Usul bakı
mından söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Buyurun. 
HİKMET KÜMBETLİOĞLU Muhterem 

arkadaşlar, mevcut azalıp çoğalmaktadır. 180 
kişinin, bulunduğu bir yerde 30 - 40 rey fazla
lıkla bir önerge kabul ediliyor, komisyona gi
diyor, biraz sonra geliyor. Biz rey verirken, 
sayın arkadaşlarımızın söylediklerini biliyoruz. 
insaf buyursunlar, eğer vatanperverlik, haysi
yet, şeref ve saire tahsilsiz insanda mevcut ise, 
aynı zamanda o insan yüksek tahsil görmüş ise 
arada hiç mi fark yoktur? Niçin bunu söyle
miyorlar? 

BAŞKAN — Usul haricinde konuşuyorsu
nuz. 

HİKMET KÜMBETLİOĞLU — Usul üze
rinde ve içindeyim Reis Bey. 

BAŞKAN — önerge verir, yeniden yüksek 
tahsil şartını ileri sürersiniz. Eski önergede 
ısrar edilirse komisyona veririz. 

Efendim, bu madde hakkında önergeleri 
tekrar okuyoruz. 

(Ahmet Karamüftüoğlu'nun değiştirgesi tek
rar okundu.) 

(Hızır Cengiz'in değiştirgesi tekrar okundu.) 
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J Yüksek Başkanlığa 
i 95 nei maddeye tahsil kaydının konmasını 

arz ederim. 
I ' Ali Erel 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... 

I Kabul edilmiştir. (Alkışlar.) 
Maddeyi buna göre tanzim etmek üzere ko-

ı misyona veriyoruz. (Komisoyna vermiyelim, 
sesleri) Zaten ısrara hakları yoktur. Tanzim 

i edip verecekler, oyunuza sunacağız. 

Şimdi, 102 nei madde hakkında komisyo-
i nun bir teklifi var, teklifi ve maddeyi okuyo-
| ru2. 

! Yüksek (Başkanlığa. 
I Tâbirlerde tenazuru temin maksadiyle 102 
ı nei maddenin 2 nei fıkrasındaki «Büyük Millet 
! Meclisi» teriminin «Türkivo Büvük Millet Mec-
i 
i lisi» olarak değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 
i Anayasa, Komisyonu adına 
j Sözcü 
| Turan Oüueş 

I B) Bakanlar Kurulu 
i 1. Kuruluş 
j MADDE 102, — Bakanlar Kurulu, Başba

kan ve Bakanlardan kuruludur. 
I Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Bü-
| yük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır. 
I Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
i üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sa-
i hibolanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cum

hurbaşkanınca atanır. 
i BAŞKAN — Değiştirgeler var, okuyoruz. 

t Yüksek Başkanlığa 
102 nei 'maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 

I Başbakan, Cumhurbaşkanınca, yüksek öğ
renim yapmış T. B. M. üyeleri arasından ata-

Hızır Cengiz 

Yüksek Başkanlığa, 
102 nei maddenin ikinci fıkrasının şu şekil

de tadilini teklif ederim 
Bakanlar, B. M. M. üyeleri arasından Baş

bakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır. 
I C. Sait Barlas 
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BAŞKAN — Buyurun Cemil Sait Barlas. 
CEMÎL SAÎT BARLAS — Muhterem ar. 

kadaşlarım, kanunun birinci müzakeresi, sıra
sında söyledim. Şimdi yine ısrar ediyorum. 
Memleketin siyasi kaderini tâyin edecek kim
selerin mutlak surette milletin reyini alması 
lâzımdır. Bakanların, müteselsil mesuliyetleri 
vardır. Bu memleketin siyasi kaderini tâyin* 
edecektir. Bu sebepten dışarıdan bakan tâyin 
etmemelidirler. 

Bir taraftan parlâmento sistemini en geniş 
mânası ile memleketimize getirmek istiyoruz; 
bir taraftan da bu sistemi bozuyoruz. 20 nci 
yılın ikinci yarısında, hangi parlâmento siste
minde bu şekil kabul edilmiştir. Bakanlar bu 
şekilde tâyin edilir? Modern anayasalarda 
yoktur.- Amerikan sistemini söyleyebilirler. 
Ama, Amerikan sistemi bize uymaz. Biz iki 
Meclis sistemini kabul ettik. Parlâmento sis
temine büyük önem veriyoruz. Dışarıdan ba
kan tâyin etmek doğru değildir. Parlâmento 
sistemi içinde, Allah rızası için bunu kabul et
meyin. ' (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası var mı, 
efendim . 

Değiştirgeleri tekrar okuyup oylarınıza su
nacağız. 

(Cemil Sait Barlas'in değiştirgesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
TURAN GÜNEŞ — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner

geyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

(Hızır Cengiz'in değiştirgesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon?... 
TURAN GÜNEŞ — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

BAŞKAN —: Evvşlce arz edildiği üzere 
«Türkiye» kelimesinin ilâvesi suretiyle madde
yi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

II. tşe başlama ve güven oyu 
MADDE 103. — Bakanlar Kurulunun lis

tesi tam olarak Meclislere sunulur; Meclisler 
tatilde ise toplantıya çağrılır. 
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a) Göreve başlarken güven oyu 

Bakanlar * Kurulunun programı, kurulu
şundan en geç bir hafta içinde Başbakan ve
ya bir Bakan tarafından Meclislerde okunur 
ve Millet Meclisinde güven oyuna başvurulur. 
Güven oyu için görüşmeler, programın okun
masından iki tam gün geçtikten sonra başlar 
ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geç
tikten sonra oylama yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge Önergesi yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

b) Görev sırasında güven oyu 
MADDE 104. — Başbakan, gerekli görürse, 

Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, Millet 
Meclisinden güven istiyebilir. 

Güven istemi, Millet Meclisine bildirilme
sinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez 
ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geç
medikçe oya konulamaz. 

Güven istemi, ancak üye tam sayısının salt 
çoğunluğuyla reddedilebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

III. Görev ve siyasi sorumluluk 
MADDE 105. — Başbakan, Bakanlar Ku

rulunun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında 
iş birliğini sağlar ve Hükümetin genel siya
setinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Ku
rulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte so
rumludur. 

Her Bakan, kendi yetkisi içindeki işler
den ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerin
den ayrıca sorumludur. 

Bakanlar, dokunulmazlık ve yasaklamalar 
bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleriyle aynı durumdadır. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

IV. Bakanlıkların kurulması ve Bakanlar 
MADDE 106. — Bakanlıklar, kanunun koy

duğu esaslara ' göre kurulur. 
İzinli veya özürlü olan bir Bakana, diğe'r 

bir Bakan geçici olarak vekillik eder. Ancak, 
bir Bakan birden fazlasına vekillik edemez. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi karariyle 

Yüce Divana verilen bir Bakan, bakanlıktan 
düşer. 

Her hangi bir sebeple boşalan Bakanlığa en 
geç on beş gün içinde atanma yapılır. 

BAŞKAN — 106 ncı maddenin ikinci fıkra
sında komisyon bir değişiklik yapmıştır*. Bu 
değişikliğe göre maddeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
106 ncı maddenin 2 nci fıkrasının aşağıda

ki şekilde değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 
«Açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü 

olan bir Bakana, diğer bir Bakan geçici ola
rak vekillik eder. Ancak, bir Bakan birden 
fazlasına vekillik edemez.» 

Anayasa Komisyonu adına 
Sözcü '" 

Turan Güneş 

CEMÎL SAİT BARLAS — Komisyon izah 
etsin lütfen. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 
Muhterem arkadaşlar, maddede açık bakanlık
lar unutulmuştu. Açık bakanlıklar demek su
retiyle tamamlanmıştır, vaziyet bundan ibaret
tir. 

OBMİL SAİT BARLAS — Teşekkür ederim. 

MUHİTTİN GÜRÜN — Bir sual. Başbaka
nın izinli ve özürlü olması halinde yapılacak 
mu'amele (Bakan) kelimesinin için de mi sayı
yorlar. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 
Evet efendim. 

MUHİTTİN GÜRÜN — O halde takririmi 
geri alıyorum. Sayın Başkan. 

HIZIR CENGİZ — Yapılan değişiklikle mad
dedeki noksanlık ikmal edilmiştir. Bu itibarla 
takririmin okunmasına lüzum kalmamıştır. Ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyondan 95 nci madde gelmiştir, oku
tuyorum. 

Madde #5. — «Cumhurbaşkanı, Türkiye Bü- ! 
yük Millet Meclisince, kırk yaşını doldurmuş j 
ve yüksek öğrenim yapmış kendi üyeleri ara
sından, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu 
ile ve gizli oyla yedi yıllık bir süre için seci- | 

l ir ; ilk iki oylamada bu çoğunluk sağlanamaz
sa salt çoğunlukla yetinilir.» 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekli ile oyunuza 
sunuyorum. Kabul .edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

V. Tüzükler 
MADDE 107. — Bakanlar Kurulu, kanun

ların uygulanmasını göstermek veya kanunun 
emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara ay
kırı olmamak şartiyle ve Danıştay'm inceleme
sinden geçirilerek, tüzükler çıkarabilir. 

Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve 
kanunlar gibi yayınlanır. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor. Buyu
run. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 
Efendim, bu madde şöyle olacak : «Bakanlar 
kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek ve
ya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere..» 
Birinci satırdaki, «kanunların» kelimesi «ka
nunun»1 olacaktır. Bunun düzeltilmesini istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Bu tashih şekli ile maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

VI. Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaş
kanınca yenilenmesi 

Madde 108. — Anayasanın 89 ncu ve 103 
ncü maddeleri uyarınca verilen güvensizlik oyu 
sebebiyle, onsekiz aylık bir süre içinde, Bakan
lar Kurulu iki defa düşmüş ve üçüncü defa 
güvensizlik oyu verilmiş olursa, Başbakan, 
Cumhurbaşkanından, Millet Meclisi seçimleri
nin yenilenmesini istiyebilir. Bu istek üzerine, 
Cumhurbaşkanı, Meclislerin Başkanlarına da
nışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verebi
lir. Yenilenme kararı Resmî Gazetede yayınla
nır ve hemen seçime gidilir. 

BAŞKAN — Değiştirme önergesi vardır, 
okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
108 nci madde metnindeki Cumhurbaşkanı 

seçimlerin yenilenmesine karar verme yetkisinin 
görevinin son yılı içinde çeşitli endişe ve psiko
lojik tesirlerden uzak olmasını temin içiu kul
lanmaması yerinde olacaktır. Bu sebeple (Cum
hurbaşkanı yenileme yetkisini görevinin son yılı 
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içinde kullanamaz) fıkrasının eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 
— Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığına göre, 
önergeyi dikkatinize sunuyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Reddedil
miştir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 
— Efendim, 108 nei maddede bir tashih yapıl
ması lâzımdır. Burada 103 ncü .maddeye bir atıf 
yapılıyor. Bu 104 olacak. Değişti rilmezse, mad
denin mahiyeti değişir, mânası değişir. Tashihi
ni rica ediyorum. Şöyle olacak : 

«Anayasanın 89 ve 104 ncü maddeleri uya
rınca...» 

BAŞKAN — 108 nei maddedeki 103 rakamı 
104 olarak düzeltilmiştir. Bu şekilde oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Şimdi madde 109! 

Bu 109 ncu maddeye ait, komisyonun bir de
ğiştirge teklifi vardır, onu sunuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
•109 ncu maddenin 3 ncü fıkrasının 2 nei 

cümlesindeki «parti mensupları» ibaresinin 
«partililer» olarak tashihi arz ve teklif olunur. 

Anayasa Komisyonu adına 
Sözcü 

Turan Güneş 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde yeniden 
okuyoruz. 

VII. Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu 
MADDE 109. — Millet Meclisi genel seçim

lerinden Önce Bakanlar çekilir ve Başbakan ge
çici bir Bakanlar Kurulu kurar. 

Geçici Bakanlar Kuruluna, Millet Meclisin
deki siyasi parti gruplarından, Meclisteki -oran
larına göre üye alınır. 

Siyasi parti gruplarından alınacak üye sa
yısını, Millet Meclisi Başkanı tes'bit ederek Baş
bakana bildirir. Teklif edilen Bakanlığı kabul 
etmiyen veya sonradan çekilen partililer yeri
ne, Millet Meclisi içinden veya dışından bağım
sızlar arasından atanma yapılır. 

Geçici Bakanlar Kurulu, seçim döneminin 
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sona ermesi halinde, »seçimin başlangıç tarihin
den önceki bir hafta içinde; 69 ve 108 nei mad
delerdeki yenilenme hallerinde ise, yenilenme 
kararının Resmî Gazetede ilânından itibaren 
beş gün içinde kurulur. 

Geçici Bakanlar Kurula için güven oyuna 
başvurulmaz. x ' * 

Geçici Bakanlar Kurulu, seçimin devamı 
süresince ve yeni Meclis toplanmcaya kadar va
zife görür. 4 

BAŞKAN — Bir değiştirge önergesi var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
109 ncu maddenin tasarıdan çıkarılmasını 

arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Göker Alp Kuran 

Yüksek Başkanlığa 
109 ncu maddenin, temin ve tesis edilecek 

müessese ve garantiler muvacehesinde ihtilâf ve 
doğuracağı siyasi sıkıntılar karşısında fayda 
yerine mahzurlu olacağından tasarıdan çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Sırrı Atalay 

Yüksek Başkanlığa 
Bağımsız yargı organlarının genel yönetim 

ve denetimi altında yapılacak seçimler esnasın
da da bir geçici Bakanlar Kuruluyla işlerin mü-„ 
temadiyet ve hızının kaybolmaması için ve me
suliyetlerin devamlılığı bakımından da 109 ncu 
maddenin Anayasa tasarısından çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Feyyaz Koksal 

Yüksek Başkanlığa. 
Seçim emniyeti, Anayasa ve Seçim Kanunu 

ile adlî makamlara, bırakılmıştır. Seçim Kanu
nunda Bakanların seçim süresindeki hareketleri 
kayıtlanmış bulunmaktadır. 

Maddenin tatbikatı birçok güçlükler tevlid-
edecektir. Memleketin, kısa bir süre dahi olsa 
böyle (2 - 3 ay gibi) geçici bir Hükümetle ida
resi beklenilen faydadan fazla zarar tevlidede-
ceği kanaatinde bulunmaktayız. Bu sebeple 
109 ncu maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Ferhan Arkan t. Selçuk Çakıroğlu 
BAŞKAN — Bıı dört değiştirge, 109 ncu 

maddenin tasar'dan çıkarılmasını istiyor. 
Komisyon 1 

580 — 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 

— Kakılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, katılmıyor. 
Önergeleri kabul edenler... Kabul etmiyen-

ler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. s 

VIII. Millî savunma 
a) Başkomutanlık ve Genelkurmay 

Başkanlığı 
MADDE 110. — Başkomutanlık, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin mânevi varlığından 
ayrılmaz ve' Cumhurbaşkanı tarafından temsil 
olunur. 

Silâhlı Kuvvetlerin komutası,, barışta Genel
kurmay Başkanına; savaşta, Bakanlar Kurulu
nun teklifi üzerine. Cumhurbaşkanınca atanacak 
kimseye verilir. 

« 
Genelkurmay Başkanlığı Başbakanlığa, bağ

lıdır; görev ve yetkileri kanunla gösterilior. 
BAŞKAN — Değiştirgeler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa tasarısının 110 ncu maddesinin' 

üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Kenan Esengin 
Madde 11.0. — 3 neü fıkra : 
«Genelkurmay Başkanlığı Millî Savunma, Ba

kanlığına bağlıdır, görev ve yetkileri özel ka
nunla düzenlenir.» 

Yüksek. Başkanlığa 
110 ncu maddenin 2, 3- ncü fıkralarının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederiz. 
Halim önalp H. Ataman 

E. Boransü 

Fıkra 3 : Genelkurmay Başkanlığı Millî Sa
vunma Bakanlığına bağlıdır. Görev ve yetkileri 
kanunla düzenlenir. 

Yüksek Başkanlığa 
110 ncu madde 2 nei fıkrasının aşağıdaki şe

kilde tadilini teklif ederiz. 
Necip San Rauf Gökçen 

% nci fıkra : 
Silâhlı Kuvvetlerin komutası Genelkurmay 

Başkanına verilir. Gereğinde başka bir kimseye 
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[ verilmesi veya ayrı bir Silâhlı Kuvvetler Ko

mutanlığı teşkili kanunla düzenlenir. 

Yüksek Başkanlığa 
110 ncu maddenin 2 nci fıkrasındaki hükme 

göre; Silâhlı Kuvvetlerin savaştaki komutası, 
mutlaka, Genelkuramy Başkanından gayrı bir 
kimseye verilmesini tazammıın eder mahiyet arz 
etmektedir. 

Halbuki, bu komutanlığın, çok defa barışta 
kumanda eden Genelkurmay Başkanına veril
mesi uygun, görülecektir kanaatindeyim. 

'Hiç. değilse, bu fıkradaki hükmü, aynı sual
lerle seçilmiş Genelkurmay Başkanına bir defa 
daha tatbik edilme zaruretinden kurtarabilmek 
için; savaşta kelimesinden sonra «gerekirse» ke
limesini ilâve ederek, fıkranın şu şekilde ifade
sini arz ve teklif ederim. 

Rauf Gökçen 

Mdadde 110. — Fıkra 2 : 
Silâhlı Kuvvetlerin komutası, barışta Genel

kurmay Başkanına; savaşta, gerekirse, Bakan
lar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanın
ca atanacak kimseye verilir. 

T. M. Başkanlığına 
11.0 ncu maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederiz. 

Madde 110. — Başkumandalık, T. B. M. M. nin 
mânevi varlığından ayrılmaz. Ye Cumhurbaşkanı 
tarafından temsil olunur. 

Barışta ve seferde Silâhlı Kuvvetlerin Kuman
danı, Grenel Kurmay Başkanıdır. Cumhurbaşkanı 
tarafından atanır. Başbakana bağlıdır. Genel 
Kurmay Başkanı, Silâhlı Kuvvetlerin istihbarat 
ve harekâtını tanzim ve idare eder. Personel ve 
lojistiğin esaslarını koyar ve lüzumlu direktifleri
ni hazırlar. 

F. Melen Hüseyin Ataman 

Yüksek Başkanlığa 
Genelkurmay Başkanlığının Millî Savunma 

Başkanlığına bağlanması bu makamın.hükümetle 
olan irtibat ve münasebetlerinin tesbit ve tanzimi 
için daha uygun olacağı kanaatindeyim. Bu se
beple Anayasa tasarısının 110 ncu maddesinin 3 
ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilen kabulü
nü arz ve teklif ederim, 

Kâmil Başaran 
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Madde 110. Fıkra 3 : Genelkurmay Başkan

lığı Millî Savunma Bakanlığına bağlıdır; görev 
ve yetkileri kanunla gösterilir. 

Yüksek Başkanlığa 
110 ncu maddenin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 
C. S. Barlas 

«Genelkurmay Başkanlığı Millî Savunma Ba-
' kanlığına bağlıdır.» 

Yüksek Başkanlığa 
110 neu maddenin üçüncü fıkrasının aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif eylerim. 
Ferda Güley Bahri Yazır 
Ahmet Akar Etem Boransü 

Derviş S. Taşman Fethi Çelikbaş 
Ethem Serin Hulusi Selek 

Necmi Akçasu 

Genelkurmay Başkanlığının bağlanacağı Ba
kanlık ile görev ve yetkileri kanunla gösterilir. 

Yüksek Başkanlığa 
110 ncu maddenin 2 nci fıkrasındaki hükme 

göre; Silâhlı Kuvvetlerin savaştaki komutası, mü
talâa, Genelkurmay Başkanından gayrı bir kimse-, 
ye verilmesini tazammun eder mahiyet arz etmek
tedir. 

Halbuki, bu komutanlığın çok defa barışta 
kumanda eden Genelkurmay Başkanına verilmesi 
uygun görülecektir kanaatindeyim. Hiç değilse 
bu fıkradaki hükmü aynı usullerle seçilmiş Genel 
kurmay Başkanına bir defa daha tatbik edilme 
zaruretinden kurtarabilmek için; savaşta kelime
sinden sonra «Gerekirse» kelimesini ilâve ederek, 
fıkranın şu şekilde ifadesini arz ve teklif ederim: 

Rauf Gökçen 

Madde 110. Fıkra 2. 
Silâhlı Kuvvetlerin komutası, barışta Genel

kurmay Başkanına; savaşta, gerekirse, Bakanlar 
Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca 
atanacak kimseye verilir. 

BAŞKAN — Buyurun, sayın Hüseyin Ata
man. 

HÜSEYİN ATAMAN — Sayın arkadaşlar, 
110 ncu maddenin ikinci fıkrasında, Başkomutan
lıktan bahsediliyor. «Silâhlı Kuvcetlerin komu
tası, barışta Genelkurmay Başkanına, savaşta Ba-
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I kanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşka

nınca atanacak kimseye verilir» deniyor. 
Barışta ayrı, savaşta ayrı komutan olmaz. 

Çünkü zamanın harbleri, münasebetlerin en iyi 
olduğu bir zamanda, ortalığın en gevşek olduğu 
bir zamanda, herkes tatlı rüyalı uykuda iken bâs-
tinverecektir. işte böyle bir zamanda, Bakanlar 
Kurulu toplanacak, komutanlık için bir münasip 
aday bulacak, teklif edecek, Cumhurbaşkanının 
tasdikma iktiran edecek. Bu mümkün değildir. 

Böyle bir zamanda, esasen irtibatlar kesilir, 
Şehirler, kasabalar altüst olmaya başlamıştır. Böy
le bir hengâme içinde Başkomutanlık için adam 
aranacaktır. Arandı, bulundu, tâyin edildi, diye-

I lim. İşi kavraması için bir müddet geçecektir. 
Esasen Başkomutan, ya muvazzaf bir general 

I veya emekli bir general olacaktır. Bu mahzurlu
dur. Barışta Başkomutan olan, bütün plânlarını, 
hazırlıklarını yapmıştır. Memleketin uğrıyacağı 
muhtemel taarruzlara göre plânları daha barışta 
hazırlıyacaktır. Onun için, barış zamanında Baş
komutan olan Genelkurmay Başkanının vazifesi
ne devam etmesi zaruridir. 

Biz burada çok şey dinledik. Eğer, emekli bir 
I ' subay, bir zaman önce Ordudan ayrılmışsa, onun 
I Başkomutanlığa intibakı kolay kolay olmıyacak-

tır. Mümkün olmıyacaktır. 

Binaenaleyh, bunun tatbikatta yeri olmadığı, 
maddedeki bu fıkranın tadilini icabettirdiği ka
naatindeyim. 

İkincisi : Buıgün mevcudolan kanunda, Ge
nelkurmay Başkanı; Millî Savunma Bakanının 
teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile tâ
yin edilir. Bu çok sakat bir fıkradır. Böyle bir 
zatın, Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit ve tâyin 
edilen Genelkurmay Başkanının vazifesinde asla 
istikrar bulunmaz. Kaldı ki, biz de fertlere ada
let tevzi eden hâkimlere, bunların selâmeti fikir 
ile vazife görebilmeleri için, durumları Anayasa 
teminatı altına alınmış bulunmaktadır. Memleke
tin mukadderatını ellerine teslim ettiğimiz Ge
nelkurmay Başkanı böyle 'bir teminattan mah
rum bırakılmış bulunmaktadır. Mevcut kanunla
rımıza göre Genelkurmay Başkanı bilgi ve ka
rakteri ile temayüz etmiş, vatansever olmasına 
rağmen, beraber çalıştığı bakanın hoşuna gittiği 
müddetçe ancak işbaşında kalabilecektir. Hoşu
na gitmediği anda vazifesinden ayrılacaktır. Ve 

[ ayrıca, Kabine değiştikçe, yeni bir ba§ka vekil 
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geldikçe beraber çalışamıyacağı kanaatini izhar I 
etmesi üzerine yine Genelkurmay Başkanı deği
şecektir. Binaenaleyh, ordu; istikrardan mahrum 
bir başa malik olacaktır. Bunu da kısmen bir em
niyet ve istikrar sahibi kılmak için hiç olmazsa 
Genelkurmay Başkanının Beisicumhur tarafın
dan seçilmesi ve atanması lâzımgelir. Böyle olur
sa o zaman kabinelerin değişmesinden ve veki
lin hoşuna gitmemesinden mütevellit istikrarsız
lık ortadan kalkmış olur. Bu zatın vazife ve salâ
hiyetlerini de tâyin ve tasrih etmek lâzımdır. 
Bunu iki kısımda mütalâa edebiliriz; birisi or
duyu yaratmak ve yaşatmak, diğeri de meydana 
gelmiş olan orduyu sevk ve idare etmek. Yani 
yetiştirmek ve kullanmaktır. Burada sevkü idare 
için daha ziyade istihbarat ve harekât; yaratmak 
yaşatmak da personel ve lojistiği alâkadar eden 
mefhumdur. Buna göre birinci kısım doğrudan 
doğruya bir kumanda işidir. Orduyu yetiştire
cek ve kullanacak olan kumandan ordunun, istek
lerine göre meydana getirilmesi için istikrarlı 
direktifler verilmesi, prensipler koyması ve plân
lar yapması mecburiyetindedir. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Ataman. Konuş
malar beş dakika ile mukayyettir. 

ÖÜSEYÎN ATAMAN (Devamla) — Bina
enaleyh, mâruzâtımı ihtiva eden takririmin ka
bulü Heyeti Aliyenizin takdirine kalmıştır. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Necip San. 
NEClP SAN — Bu mühim madde üzerinde 

şu ikinci müzakerede söz alıp tadil teklifi 
yapmak garip görünür. Fakat arkadaşlarım, 
çoğunuzun bildiği gibi bunun birinci müzake
resinde de tekliflerim oldu ve tasvip gördü; 
ancak maddenin müzakeresi esnasında hâsıl 
olan kritik ve acele durum dolayısiyle teklif
ler tamamiyle değerlendirilemediği için bugün 
tekrar söz aldığımdan dolayı affmızı dilerim. 

110 ncu maddenin ikinci fıkrasında «Silâh
lı Kuvvetlerin komutası, barışta Genel Kur
may Başkanına; savaşta Bakanlar Kurulunun 
teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanacak 
kimseye verilir.» deniyor. Bu konuda bir tak
ririmiz var. Takrir fıkranın getirdiği hükme 
aykırı değil, tam tersine onu teknik bakımdan 
daha sağlam hale getirmeye matuftur. Şöyle k i : 

Takririmizde biz, barışta ve savaşta diye 
ayırmadık. Çünkü biz gerek barış, gerekse sa- | 
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I vaşta Silâhlı Kuvvetlerin komutasının esas 

itibariyle Genel Kurmay Başkanlığında kal
ması lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Konuştuğu
muz bütün uzmanlar da aynı fikirde, Yalnız 
şunu arz edeyim ki, biz, Silâhlı Kuvvetler ko
mutanlığı derken bugün bir mefhumdan iba
ret kalmış olan Başkomutanlığı kasdetmiyoruz. 
Yani savunma hizmetleri için Silâhlı Kuvvet
lerden başkasına, meselâ sivil idarelere de 
emir verme yetkisine sahip bir Başkomutanlı
ğı düşünüyoruz. O salâhiyet bugün Bakanlar 
Kurulunundur. Onun adına da mahdut ölçüde 
olarak Yüksek Savunma Kurulu tarafından ifa
sı kanunla derpiş edilmiştir. Bizim kasdımız 
sadece üç Silâhlı Kuvvete komuta eden ma
kamdır. Bu makam barışta başka, savaşta 
bqgka olmasın diyoruz. Duruma başka bir açı
dan da bakmak gerekli görülüyor. O da şu : 
Silâhlı Kuvvetler Komutanlığının Genel Kur
may Başkanlığından alınıp başka bir şahıs ve
ya makama verilmesi zarureti acaba - madde
de olduğu gibi - sadece savaşta mı ortaya çıka
bilir, yoksa savaşta olduğu kadar barışta da 
bu ihtiyaç duyulur mu? Bu ihtimalin doğması 
gerçi umumiyetle az varittir, ama az da olsa 
savaşta olduğu kadar barışta da varittir. O 
sebeple maddenin dondurulmaması lâzımdır. 
Bu bir Anayasa maddesidir. Barışta falan, sa
vaşta falan kimse deyince yarının barış ihtiya
cına cevap veremezse; Anayasa maddesinin 
değiştirilmesi zarureti hâsıl olur ki bunun mah
zuru da aşikârdır. Şimdi müsaade buyurursa
nız barışta ve savaşta Silâhlı Kuvvetler Ko
mutanlığının Genelkurmay Başkanlığından alı
nıp başka makama ve binnetice başka şahsa 
verilmesi lüzumunun hâsıl olup olmıyacağmı 
arza çalışayım. 

I Evet bu lüzum hâsıl olabilir, sebebi şu : 
Halen bizim Genelkurmay Başkanlığı iki 

ayrı görev yapmaktadır. Birincisi, askerî faa
liyetleri düzenleyici prensip kararları almak, 
askerî plânları yapmak ve askerî tekliflerde 
bulunmaktır. Yani icra işi değildir. Kurmay 
hizmetidir, fikrî hizmettir ve Genelkurmay Baş
kanlığının aslî görevi ve hattâ hikmeti vücudu 
budur. Genelkurmay Başkanlığının ikinci gö
revi ise Silâhlı Kuvvetlere emir ve komuta et
me görevidir. Bu hizmet, takdir buyurulur ki, 
Genelkurmay Başkanlığının aslî görevi olan 

, fikrî hizmetten ayrıdır. Yürütme işidir, icra 
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hizmetidir ve bir ek görevdir. Ek görev diyo
rum, zira Genelkurmay Başkanlıkları bütün 
dünyada, evvelâ ve esas itibariyle kurmay hiz
meti, fikir hizmeti için kurulur, sonra bâzı 
memleketlerde olduğu gibi buna. ilâveten 
emir ve komuta yetkisi de verilir. Fakat 
bâzı memleketlerde de verilmez. Bizde veril-, 
iniştir. Ama arz ettiğim gibi1 Genelkurmay Baş
kanlığı evvelâ ve esas itibariyle fikir hizmeti 
için kurulmuştur. 

Sonra Anayasanın dikkatli tetkikinden de 
anlaşılacağı üzere kendisine Silâhlı Kuvvetler 
Komutanlığı ek görev olarak verilmiştir. Bu 
ek görev yarın verilmemesi ieabedebilir. Yet
kili askerî makamlar ve dolayısiyle Hükümet, 
icrayı ayırıp ayrıca bir Silâhlı Kuvvetler Ko
mutanlığı teşkiline zaruret görebilir. # 

Nitekim Fransa'da böyledir. Genelkurmay 
Başkanlığımıı yanında Savunma Bakanlığın
dan başka bir de Silâhlı Kuvvetler Bakanlığı 
vardır. Ayrıca bu üçü birden aynı zamanda 
Millî Savunma Bakanlığı sorumluluğunu taşı
yan Başbakana bağlıdır. Asıl 'mesele Silâhlı 
Kuvvetlerin icra işlerinin yürütülmesinin Ge
nelkurmay Başkanlığından ayrı bir organa ve
rilmiş olmasıdır. 

tşte böyle bir şeye lüzum hâsıl olması ihti
maline karşı Anayasamız teşkilâtı dondurnıa-
malıdır, diye düşündüğümüz için bu takriri 
sunduk, bu takrirle ortaya değişmez bir for
mül koymuyoruz. Sadece bu işleri düzenleme
yi özel kanuna bırakmak istiyoruz. Şunu da 
söylemeden geç.emiyeceğim : Tasarı maddesi
nin ikinci fıkrası yürürlükteki Anayasanın 
Başkumandanlık ve Harb Kuvvetleri Komu
tanlığı hususundaki hükmü aynen getiriyor. 
Ama o maddenin yazılmasını gerektiren du-, 
rumla şahsiyetler başka idi, bugün başkadır. 
O itibarla teklifimizin bugünün icaplarına da
ha uygun olacağı kanaatindeyiz. Takririmiz-
deki fikir komisyonun esas düşüncesine aykırı 
olmadığı için değerli komisyonumuz da fikre 
katılırsa ve Yüksek Kurulumuz da tasvip buyu-
rursa yurt savunması bakımından faydalı bir 
iş görmüş oluruz kanaatindeyim. Tensip Yüce 
Heyetinizindir. 

BAŞKAN —- Sayın Kenan Esengin. 
KENAN ESENGİN — Muhterem arkadaş

larım, bu maddenin birinci görüşmelerinde bir 
hayli konuştuk. Fakat bir defa daha konuşma 
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mecburiyetini hissetmekteyim. Benim şahsi ka-

j naa/time göre; inandığım ve bilgime göre birinci 
ve ikinci fıkralarda yalnız savaştan sonra «ıgere-

I kirşe» kelimesi konursa başka bir değiştirmeye 
lüzum görmüyorum. Bunu komisyona teklif edi
yorum. İkinci fıkranın sonunda «savaşta» var. 
Savaştan sonra «gerekirse» konursa bu vaziyeti 
kapsar. 

Üçüncü fıkraya gelince; yani Genelkurmay 
Başkanlığının Başvekâlete bağlanmasına gelince: 

I Bu mesele üzerinde tekrar, kısaca ve kesin; ola-
j rak fikrimi arz edeceğim. Bir kere daha huzuru-
t nuzda komisyona ve bu önergemi kabul etmiyeıı 
I arkadaşlarla şunu arz edeyim ki, Genelkurmay 
| Başkanlığının Başvekâlete bağlanması sistemi 
i köbnemiş, eskimiş, bütün mahzurlariylc dünyaca 

terk edilmiş bir sistemdir. Bu sistem bize bu 
kadar yenilik getiren bir Anayasanın içine nasıl 
girmiştir, hayret ediyorum. Ondan sonra yine 

ı bu sistem memleketin topyekûn savunmasiyle bi
rinci derecede ilgili olan bir Bakanlığı ve bir 
Genelkurmayı işlemez hale getirecektir. Buna 

| da hakkımız yoktur. 

Üçüncü olarak şunu arz edeyim ki, geçenler-
I do de kısaca arz ettim, geçmişin şu acı tecrübe

lerini göz önüne alarak sistemleri bozmak değil, 
ı zihniyetleri ve şahısları değiştirmek mecburiye

tindeyiz. Buna dikkat edersek, sistemin hiçbir 
hatası yoktur. Binaenaleyh lâfı uzatmamak için 
kısaca rica edeceğim. Genelkurmayın asla Baş
bakanlığa bağlanmasına taraftar olmıyalım, bu
nunla hayırlı bir iş yapmış olacağımıza kaani 
bulunmıyalım. Bâzı arkadaşlar da hiçbir yere 
bağlamıyalmı, özel kanunlarla nereye bağlana
cağını gösterelim diyorlar. Ben buna da taraf
tar değilim. Böyle bir fikri getiren, ısrarla üze
rinde duran birçok kimseler çıkacak; bu defa ya 
Başbakanlığa yahut da hiç alâkası ve lüzumu ol-
mıyan bir yere bağlıyacaklar. 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzuun birinci 
görüşmesinde, gazeteciler memleketin en yüksek 
kumandanı Sayın Devlet Başkanına gittiler. Bu 

I husustaki fikrini sordular. Bakınız Devlet Baş-
| kanımız ne buyurdular : Beyanatlarını Cumhu-
j riye't Gazetesinden aynen okuyorum: «Bu gayet 
i mühim mesele. Bu işte hissi düşünmemeli. Bunun 
1 mutlaka Millî Savunma Bakanlığına bağlanması 
! lâzımdır. Başvekâletin o kadar çok işi var ki, 

ordunun dertleriyle meşgul olamaz. Binaen-
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aleyh böyle bir bağlantı da olamaz.» Yani Sayın 
Devlet Başkanımız gayet açık ve veciz bir şekilde 
meseleyi izah edip neticeye bağlıyorlar. 

Dünyada bir devlet göstersinler ki hana, me
deni bir Devlet, silâhlı Kuvvetler Komutanlığı 
Başkanlığına bağlı olsun... 

FAHRÎ BELEN — İsrail. 
KENAN ESENGİL — Israili, ben, bizimle öl

çemem paşam. İsrail daha 5 -10 senelik bir dev
lettir. 

Başbakan memleketin bir tarafından elini 
uzatsa öbür tarafına yetişir. İsrail Başvekili bi
zim kadar meşgul olmıyabilir. Ben memleketi
mizi Israille değil, başka memleketlerle ölçeceğini. 

Genelkurmay Başkanlığını Millî Savunma 
Bakanlığına bağlıyarak bu iki makamın koordi-
neli, ahenkli ve anlayışlı çalışmalarını temi nen 
özel kanunlarla takviye edelim. Millî Savunma 
kakanı şahıs olarak bu memleketin topyekûn sa
vunmasını temin etmeye çalışacaktır. Sistemde 
bir hata yoktur. Partizan, cahil ve şahsiyetsiz 
insanlarda kabahat vardır. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fahri Belen. 
FAHRİ BELEN — Muhterem arkadaşlarım; 

iki tez çarpışırken kürsüye gelmiş bulunuyo
rum. Ben, evvelce konuşulanlara bir şey ilâve 
etmiyeceğim. Yalnız bugünkü dünya duru
muna kısaca göz gezdireceğim. Artık, modern 
harblerin yüksek sevk ve idaresi Hükümetlerin 
görevlerindendir. Bunun gelişmesi şu şekilde
dir. Silâhlı Kuvvetleri bir elde birleştirmek. 
Bu bakımdan başlıca büyük kuvvetlere şahib-
olan yani kara, deniz ve hava bakanlıkları 
olan milletler bunları, bir silâJhlı kuvvetler ya-
'hut Millî Savunma Bakanlığının emrinde top
lamaya mecbur olmuşlardır. Bu bakımdan her 
türlü dağılış zararlıdır. Arkadaşlar bunu gü
zelce ifade buyurdular. Fakat, hangi teşekkül
deki Genelkurmayın şuraya veya buraya bağ
lanacağı meselesinin ehemmiyeti vardır. Eğer 
Hava, Deniz ve Kara Kuvvetlerinin, günlük 
işleriyle meşgul olan ve Bakanlığa pek az iş 
bırakmış olan bir Genelkurmayı Başbakanlığa 
bağiayacaksak, - takririmdeki kayda rağmen -
bu çok tehlikelidir. O zaman Millî Savunma 
Vekili, Genelkurmayın icraatını Mecliste sa
vunmaya mecbur olan alelade zavallı bir insan 
durumuna düşer. 
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ı Ben Sayın General arkadaşım Ataman'm 

takririne imza attım. Yani Genelkurmay Baş
kanlığının, Başbakanlığa bağlanması hususu
na. Fakat orada dikkat edilecek bir husus var
dır. Bunu şu misalle açıklamak isterim: Ame
rika'nın teşkilâtı İkinci Cihan Harbinde imti
hanını vermiştir. Pantegon dünyanın en büyük 
binasıdır. 20 bin memur çalışır, muazzam bir 
müessesedir. Başında Millî Savunma Bakanı 
vardır. Küçük ölçüde ve kurmay işleriyle meş
gul bir Genel Kurmay Başkanlığı vardır. O zat 
lojistik bakımından Millî Savunma Bakaniyle 
yüksek sevku idareye ait işlerde de Cumhur
başkanı ile temas eder. iSonra, Kara, Deniz ve 
Hava Kurmay başkanlarının müşterek reisi ol
makla 'bunların müşterek faaliyetlerini tanzim 
eder. Böyle hir Genel Kurmay Başkanlığı ku
racaksınız ve Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerini 
lojistik ve idare bakımından Bakana bağlıya
caksınız. Başbakana bağlı'Genel Kurmayın hiç
bir mahzuru yoktur. Amerika'da Cumhurbaş
kanı Başkumandandır. Genelkurmayın doğru
dan doğruya Cumhur Reisine bağlanmasına 
doğru bir cereyan vardır. 

Eğer kendi kurmay vazifesi ile meşgul bir 
plân dairesi halinde (nasıl ki, Bakanlar Kuru
lunun bir Plânlama Dairesi vardır) bu şekilde 
askerî mesaiyi plânlıyacak müstakil bîr mües
sese kuracaksanız. O zaman bunun Başbakan
lığa bağlanmasında bir mahzur yoktur. Fakat, 
bütün kuvvetleriyle vaziyete hâkim bir Genel
kurmay kurup da bunu Başbakanlığa bağlı
yacak 'olursanız, bu zararlı 'olur. Benim verdi
ğim hüküm budur. Daha fazla izahata zama
nımız yok. 

Eğer, Millî Savunma Bakanlığına bağlan
masını kabul ederseniz, Anayasa'da bunu kay
detmeye lüzum yoktur. Esasen modern anaya
salar yalnız Başkumandanlıktan haîısederler, 
Millî Savunma ve Genelkurmay Anayasa mües
sesesi değildir. Buna mukabil her askerî dev
letin Genelkurmayı vardır. Bu bakımdan da 
Genelkurmayın Millî Savunma Bakanlığına 
bağlanmasını Anaj^asada. kayda lüzum yoktur. 

Fikirlerimizi arz etmiş bulunuyorum. Hür
metlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY — 'Muhterem arkadaşla

rım, 1 nci müzakeresinde de arz ettiğim gibi bu 
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madde eski Anayasanın 40 ncı maddesinin ay- I 
nıdır. Yalnız ona bir fıkra ilâve etmiştir. 

Birinci fıkra, (maddenin 1 nci fıkrası ya
zılacak) diyor. Doğrudur. Eskiden de böyle 
idi. 'Buna iştirak ediyorum. 

İkinci fıkra, «maddenin 2 nci fıkrası yazı
lacak»' diyor. Eskiden de böyle idi. Buna da 
iştirak ediyorum. t i 

Bu tasarı fazla olarak 3 ncü fıkrayı getir
miştir. Bu fıkra, Genelkurmay Başkanlığını, 
Başbakanlığa bağlıyor ve !bu hususu bir Ana
yasa hükmü -olarak donduruyor. 

1 nci müzakerede de arz ettiğim gibi Genel
kurmay Başkanlığının macerası, Vekâletten 
başlamış, müstakillikten ve Başbakanlıktan 
geçmiş ve nihayet 1949 senesinin 30 Mayısında 
çıkarılan bir kanunla, batılı yerine, Millî Sa
vunma Bakanlığına getirilip bağlanmıştır. Gra
fikteki bu merhaleler her defasında acı tecrü
beler pahasına olmuştur. Ordu ne vekâlette 
rahat etmiştir, ne Başvekâlette rahat etmiştir,-
ne de D. P. iktidarının bildiğiniz gibi son 10 
senelik tutumu dolayısiyle Millî Savunma Ba
kanlığında rahat etmiştir. Birinci müzakerede 
arz ettiğim gibi son yeri demokratik yeri, batı
lı yeri rahat etmesi lâzımgelen yerdir. Ama 10 
senelik D. P. tatbikatında raJhat ettirilmemiş
tir ve bu müessesenin kötülüğünden değil tu
tum ve zihniyetin kötülüğünden olmuştur. ' 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Silâhlı Kuv
vetler Anayasa ile Başvekâlete bağlanıyor. Eski
den olduğu gibi yine muvaffak olamazsa nereye 
gidecek? Geri gidemez, ileri gidemez, donduru
lup bırakılıyor. Halbuki bu Anayasanın kabu
lünden sonra, gelecek olan Parlâmentodan iti
mat alacak bir Hükümet tatbikatta Başbakanlığa 
bağlı bir Genelkurmaydan zarar gördüğü tak-
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dirde, bu hüküm değişmedikçe nasıl olup da ra
hat edecek ve Silâhlı Kuvvetleri rahat ettirecek! 
Bundan dolayı bendeniz (bir takrir veriyorum. 
Bu takrirde üçüncü fıkrayı değiştiriyorum. Di-

| yorum ki, Genelkurmay Başkanlığının hangi ba
kanlığa bağlanacağı, görev ve yetkileri kanunla 
gösterilir. Yani bugün Millî Savunma Bakanlı
ğına bağlı olan Genelkurmay, bu Anayasanın ka
bulünden sonra millî irade rejimine bu hüviyetle 
teslim edilecektir. Eğer millî irade ile gelecek 
olan Parlâmentodan itimat alan Hükümet Millî 
Savunma Bakanlığına bağlı Genelkurmayın bu 
bağlılığından müşteki ise ve Silâhlı Kuvvet
lerin ihtiyacına cevap vermediğine kaani ise, 
mukni sebepleri bir kanunun gerekçesin-

| de toplar ve bir kanun getirebilir. Parlâ-
I mentoya : «Şimdiye kadar 1949 senesinden, 

yani 11 seneden beri Millî Savunma Ba
kanlığına bağlı olan Silâhlı Kuvvetler Kuman
danlığının, Başbakanlığa bağlanmasını istiyo
rum» der. Haklı sdbepleri olursa, Parlâmentoyu 
inandırırsa, bendenizin teklifine göre (bu pekâlâ 
mümkün olaJbilir. Bundan on - onbeş sene sonra 
belki Başbakanlık denemesinden dönülmek icab-
eder. Bizim takririmiz kabul edildiği takdirde 
bu da mümkündür. Ama tasarı, bu haliyle mese
leyi dondurmuş bulunmaktadır, ve bu mevzuda 
Parlâmentoyu ve hükümetleri bir Anayasa buh
ranı ile karşı karşıya getirmektedir. 

. Arz ettiğim sebepler muvacehesinde teklifi
min kabulünü rica ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, dört arkadaşımız da
ha yeniden söz aldı. Okunacak takrirler de var. 
Saat 18 de toplanmak üzere 20 dakika ara veri
yorum. 

I Kapanma saati: 17,40 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 18,00 

BAŞKAN — Lûtfi Akadlı 

KÂTİPLER : Alev Coşkun, Rifat Çini. 

BAŞKAN —. Oturumu açıyorum. Halim ön-
alp, buyurunuz. 

HALİM ÖNALP — Muhterem arkadaşlarım, 
bu madde hakkında ikinci defa Yüksek Huzur
larınıza çıkmış bulunuyorum. Benden evvel ko
nuşan arkadaşlarım gerektiği kadar enine boyu
na konuşarak gerekli izahatta bulunduklarından 
dolayı ben bunları tekrar etmiyerek sizleri sık-
mamaya çalışacağım. 

110 ncu maddenin ikinci fıkrası hakkında 
evvelce konuşmuş olduğum fikirlerimi, yani ba
rışta ve savaşta Genelkurmay Başkanının aynı 
şahısta bulunması keyfiyetini burada tekrar edi
yorum. Sebebini burada konuşan arkadaşlarım 
gerektiği kadar izah ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; hepiniz bütün dün
yanın ilerleyişini, bilhassa feza yolculuklarının, 
füzelerin hangi istikametlerde gelişmesi yolunda 
olduğunu şüphesiz takibedip, bunun neticeleri
nin ne olacağını elbetteki takdir buyurursunuz. 
Artık, dünkü gibi çeşitli formalitelerle bir harb 
açılışı mevzuübajısolmadığma göre, bunu daha 
evvelden tertipli, tedbirli ve plânlı bir şekilde 
ayarlamaya zaruret vardır. İlk anda bunu harb-
de idare edecek olan zatın değişmez olması lüzu-, 
muna inanıyorum. Çünkü, burada aşağı - yukarı 
benim fikrime ve tezime uygun olan ve yalnız 
bir kelimenin ilâvesiyle bunu halletmek için tek
lifte bulunan Kenan Esengin arkadaşımızın tek
lifine aynen katılmaktayım. İkinci fıkranın «sa
vaşta» kelimesinin önüne «gerekirse» kelimesi
nin ilâve edilmesi uygun olacaktır. 

Diğer mevzua gelince; yani Genelkurmay 
Başkanlığının, Millî Savunma Bakanlığına veya 
Başbakanlığa "bağlanması, mevzuunda bundan 
evvelki konuşmamda tezimi açıklamış, demokra
tik nizam içinde yürüyen bütün devletlerin aşa
ğı - yukarı Millî Savunma Bakanlığına bağladık
larını arz etmiştim. Bâzı arkadaşlarımız, yakın 
komşumuz İsrail'den bahsettiler. Arkadaşlarım, 

her millet, içinde bulunduğu ahval ve şartlarına 
göre sevkü idare sistemine bir istikamet verir. 

Bugün İsrail'in içinde bulunduğu şartlar, bi
zim İstiklâl Harbinin sonundaki durumumuza 
benzer. Etrafına bakacak olursak tehlikelerle 
çevrilidir. Henüz yerleşmiş durumda değildir. 
Onun şartları, bu müessesenin Başbakanlığa 
bağlanmasını icabettiriyor. 

Amerika'nın teşkilâtı ise, bizim teşkilâtımızla 
ölçülemiyecek kadar geniştir. Şümullüdür. Ve 
bütün Dünya ile ilgili bir durumdadır. 

Bize gelince : Arkadaşlarım, biz Başvekâlete 
bağlılığını yakın tarihimizde tecrübe ettik. Bunu 
bir kere daha tecrübe devresinden geçirdik. 

Bir Başvekilin çeşitli sosyal, kültürel saha
larda memleketin muhtacolduğu sıkı çalışmalar, 
kalkınma hamleleri içinde bir bakandan çok işi 
vardır. Üstelik bu vazifeyi de yüklemek doğru 
değildir. Aynı zamanda Başbakanlığa bağlı ol-
masiyle sevk ve idare ayrılığı ortaya çıkar. Bu 
zannediyorum ki, Millî Savunma hesabına da, 
memleket içinde faydalı neticeler vermez. Bu ba
kımdan geçmiş 10 senelik tatbikatın acı tecrübe
lerinden mülhem olarak bu gibi yeni istikamet
lere değil, işin normal gidişine inanarak, güvene
rek eskiden olduğu gibi Millî Savunma Bakan
lığına bağlanmasını Yüksek Heyetinizin tasvip
lerine arz ederim. Bu hususta önergemi takdim 
etmiş bulunuyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Ataman. 
HÜSEYİN ATAMAN — Sayın arkadaşlarım; 

memleketin savunması, memleketin ve milletin 
bütün kaynaklarını ve gücünü ortaya koyarak 
kullanmak demektir. Bu güç ise yalnız Millî Sa
vunmanın elinde değildir. Belki bütün Hükümeti 
teşkil eden bakanların yahut dolayısiyle Başba
kanlığın elindedir. Binaenaleyh, Millî Savunma 
Bakanı Başbakandır. Güç, bütün vekâletlerin 
elinde bulunduğuna göre, gücü kullanacak olan 
Genelkurmayın da dolayısiyie bütün bakanJık-
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larla ilgisi var, demektir. Yani Genelkurmayın 
Millî Müdafaa ile olduğu kadar diğer bütün ba
kanlıklarla da alâkası vardır, işte bu böyle alın
dığı takdirdedir ki, güç muayyen bir istikamete 
tevcih edilebilir, ve nâfi olarak kullanılabilir. Bu 
gücü 360 dereeelik bir dairenin üstünde tasav
vur edecek olursak ve bunu 16 dilime, yani 16 
bakanlığa ayıracak olursak, Millî Müdafaa bu 
dairedeki dilimlerin ancak 16 da biridir. Gücü 
kullanacak, olan Genelkurmay yalnız tek dilime 
bağlı kalacak ve bu suretle şüphesiz güç noksan 
kalacaktır. Bu gücün heyeti umumiyesinden is
tifade etmek için Genelkurmayın bütün vekâ
letlerle alâkası olan Başbakanlığa bağlanması 
iktiza eder kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Cemil Sait Barlas. 
CEMÎL SAÎT BARLAS — Arkadaşlar, tasa

rının 1 nci müzakeresinde de arz etmiştim. Be
nim dâvam bir sistem davasıdır. Sistemi olmı-
yan idareler muvaffak olamazlar. Parlmanter 
sistemi kabul eden idarelerde belli bakanlıklar 
vardır. Bu bakanlıklar, parlâmentoya karşı Mil
lî Savunma bakımından mesul olan zattır. Bu 
bakımdan, Genelkurmay Başkanlığının Millî Sa
vunma Bakanlığına bağlı olması parlmanter sis
temin icabından demekle sözlerime başlıyorum. 

Sayın Fahri Belen Israilden misal verdiler. 
Bengorion orada hem Başbakan hem de Millî 
Savunma Bakanı idi. 

Amerikan sistemine gelince; bir dostum kur
maydan aldığım mektuba göre Amerika'da kara, 
Deniz ve Hava Kurmay Başkanlarının teşkil et
tiği bir heyet vardır. Bunlar sıra ile Kurmay 
Başkanlığı yaparlar ve bunlar Millî Savunma 
Bakanına bağlıdırlar. Sulhta Millî Savunma Ba
kan Vekiline bağlı olurlar Bizim Anayasanın 
bu maddesi geçmişteki hâdiselerin ve zaruret
lerin icabı buraya kadar gelmiştir. 

Bir kere Başkumandanlık maddesi ki, bunun 
üzerinde pek durmuyorum. Bu dahi sakattır. 
Başkumandan nihayet bir politikayı takibeden 
adamdır. Devletin politikasından mesul olan 
Başbakandır. Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığı
na gelince; bu bütün sistem içinde Millî Savun
ma Bakanlığına bağlı bir teşkilât olması lâzım
dır. 

Nitekim bugün Devlet Başkanımız, uzun tec
rübelerden sonra, Kara Kuvvetleri Kumandan
lığında Millî Savunma Bakanlığının kötü ida
re edildiği bir. zamanda bulunmasına rağmen, 

>. 1961 0 : 3 
gazetelere yaptığı beyanatta Genelkurmayın 

I Millî Savunma Bakanlığına bağlanmasının lü
zum ve zaruretinden bahsediyor. Bu bakımdan 

I eğer Anayasada yer almasaydı, normal olarak 
Genelkurmayın Millî Savunma Bakanlığına bağ
lanması kadar tabiî bir şey olamazdı. 

Arkadaşlar, bir de dış politika bakımından 
I düşününüz; 16 NATO Devletinin Millî Savun

ma Bakanları toplantısı oluyor, Genelkurmay 
Başkanları onun müşaviridir; fakat bizde yok, 
çünkü bu Başbakanlığa bağlıdır. Nasıl ki, Ta-

i lim Terbiye, Millî Eğitim Bakanlığına bağlıdır; 
Genelkurmayın da Başbakanlığa bağlanmasını 
düşünmemek ieabeder. Ordunun disiplini, şev
ki idaresi, iaşesi ibatesi her şeyi buraya bağlı-

I dır. Millî Mecliste bütçeyi müdafaa edecek 
Başbakan değil, Millî Savunma Bakanlığıdır. 
Böyle olunca Genelkurmay Başkanının, Başba
kana bağlı olmasını benim aklım almamaktadır. 

Arkadaşlar; bu işte girdiğimiz sistemi düşü
nelim. Devlet Başkanının bu husustaki beyana
tını göz önünde tutalım. Genelkurmay Başkan
lığını Millî Savunma Bakanlığına bağlıyalım. 
Selâmeti ben bunda görmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Abdülkadir Okyay. 
I ABDÜLKADİR OKYAY — Sayın arkadaş

larım, Anayasa maddeleri içerisinde en mühim 
i tenakus bu maddede kendisini görmektedir. 

Silâhlı Kuvvetler Kumandanı barışta Genel-
j kurmay Başkanı olduğu halde, savaşta Genelkur-
- nıay Başkanından başka bir kimse Silâhlı 
i Kuvvetler Kumandanı olacaktır. 

| En son fıkrada ancak Genelkurmayın Başba-
j kanlığa bağlanması; üstteki fıkra veçhile Genel-
! kurmay Başkanı Silâhlı Kuvvetler Kumandanıdır 
, deniyor. Bu bir. İkincisi, Genelkurmay, hakika

ten stratejik plânları hazırlamak için, bir plân
lama yoliyle Başbakanlığa bağlanacaksa, bu özel 
kanunla tâyin ve tesbit edilebilir. Maksat kuman
danlık vasfını dâhil etmek ise ve bu şekilde Baş
bakanlığa bağlanacak-ise, esasen Millî Savunma 

i Bakanlığı Devletin askerî siyasetinden mesuldür 
I ve kumandanların adlî âmiridir, onların adlî 

teftişi Millî Savunma Bakanlığına aittir, yazılı 
emir müessesesidir ve onu Millî Savunma. Bakan-

j lığı idare edecektir. Bunun için başı Başbakanlı
ğa bağlanıyor, ayakları Millî Savunma Bakanlığı
na bağlanıyor. Böyle ayağı başka yerde, başı baş
ka yerde olmaz arkadaşlar, Askerî sivasetin so-
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rumluluğu Millî Savunma Bakanlığmdadır. Bu 
şekilde zannedersem bu madde, en garip ve bir
birine uymıyan hükümleri ihtiva eden bir mad-

•p dedir. Yüksek müsaadenizi istirham edeceğim, 
bu madde yeniden komisyona iade edilsin, bizler 
de iştirak edelim ve bunu orada halledelim. Çün
kü, o zaman Millî Savunma Bakanlığının hikmeti 
vücudu kalmıyor. Arz ettiğim mahzurlar mey
dandadır. İlerde müşküllerle karşılaşacağız, dü
zeltmeye de imkân hâsıl olmaz. Nitekim tecrü
be edilmiştir. Sayın Şemsettin Günaltay zama
nında bu tecrübeden dönülmüştür. Tekrar geri 
dönmek istiyoruz. Bu madde çok mühimdir. Ye
niden tanzimi için maddenin komisyona iadesini 
rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, 2 nci müzakerede, tü
züğümüz mucibince, takrir veren arkadaşların, 
takrirleri hakkında müemelen konuşmaları icab-
etmektedir. Arkadaşlarımız bunu aşırıyorlâr. 

Takrirleri hakkında konuştuktan sonra kendi-
* .sinden sonra konuşanlara cevap vermek için 2 nci, 

3 ncü defa söz alıp konuşma yapmanın doğru ol-
mıyacağı hakkında birkaç, takrir var. Bunları 
muameleye koymuyorum. Bir arkadaşımız kaldı. 
Fakat bundan sonra eğer 2 nci defa söz almak 
istiyen olursa bu takrirleri oya koyacağım. 

Buyurun Kenan Esengin. 
KENAN ESENGlN — Muhterem arkadaşla

rım; maddenin komisyona iadesinin aleyhindeyim. 
Demin arz ettiğim gibi, «savaşta», kelimesinden 
sonra «gerekirse* kelimesinin komisyon uygun 
görürse, gerivermeye bendenizce lüzum yoktur. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Komisyon görüşecek mi efen
dim? Buyurun. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Efendim, birinci fıkraya itiraz edildi. 
Bilhassa Cemil Sait Barlas arkadaşımız tarafın
dan itiraz edildi. Şunu arz etmek isterim ki, bu 
1 nci fıkra hükmü, daha ziyade mânevi, tarihî bir 
değene sahiptir. Birçok memlekette, Cemil Sait 
Barlas'm beyanı hilâfına, Başkumandanlık Reisi
cumhur tarafından temsij, edilir; i talya'dan Fin
landiya ve Avusturya'ya kadar... Binaenaleyh 
bizde de daha 1 nci Anayasada mevcut ve Ata
türk tarafından kabul edilmiş bir hükmün, ondan 
ilham alınarak Anayasaya girmesinde, ya.flırgana-
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cak hele gayritabiî telâkki edüecek bir taraf yok
tur. Bu hükmün aynen muhafazasında, mânevi 
bir değer bulunduğu kanaatindeyiz. 

ikinci Mesele, Genelkurmay vazifelerinin de 
bir fıkra halinde belirtilmesidir. Bunu istiyen 
Muhterem General Hüseyin Ataman'm tek
lifine iştirak edemiyeceğiz. Zira Genelkurma
yın vazifelerini Anayasada dondurmak, doğru 
değildir. Bu husus, ilerde çıkarılacak kanun
larla tesbit edilir ve düzenlenir. 

Üçüncü mesele, Necip San arkadaşımızın 
«barışta Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığı ih
dası» hakkındaki teklifidir. Buna da iştirak 
edemiyoruz. Fransa gibi sömürgeleri bulunan 
memleketlerde buna ihtiyaç olabilip. Ama 
Türkiye'de, barışta bu vazife, pekâlâ Genelkur
may Başkanlığınca görülebilir. Genelkurmay 
Başkanlığının, barışta bu ihtiyacı nasıl karşı-
lıyacağı, özel kanunda tesbit edilecektir. 

Dördüncü mesele, Genelkurmayın hangi ma
kama bağlanacağı meselesidir. Muhterem ar
kadaşlarım, bizim komisyonumuzda general ar
kadaşımız da var. Fakat büyük çoğunluğu
muz hukukçu olduğundan, çizmeden yukarı 
çıkmadık. Mütehasıslarla tekrar tekrar görüş
tük. Mamafih hatırlatmak isterim ki, biz Ana
yasada, bu konunun teferruatını, askerî ciheti
ni incelemiyoruz. Meseleyi sadece Anayasa hu
kuku bakımından düzenlemeye çalışıyoruz. 
Anayasa bakımından ise, meselenin önemli 
hattâ çok önemli olan tarafı bulunduğu gibi, 
hiç de önemli olmıyan tarafları da vardır. Pek 
önemli olan nokta şudur : Genelkurmay 
Başkanlığı, millete karşı mesul, bir makama 
yani onu temsil eden parlâmentoya karşı 
mesul bir makama bağlanmaktır. Bu, Devlet ha
yatı ve bilhassa demokratik hayat bakımın
dan son derece önemlidir, hayatîdir. Bu nok
tayı doğru bir surette hallettikten sonra, ge
risi, yani mesul makamlardan hangisine bağla
nacağı, sadece bir değerlendirme ve bir tercih 
meselesidir. işte bu noktada, muhterem gene
ral arkadaşlarımızın bir kısmı, Genelkurmay 
Başkanlığını, bu tarafa yani Başbakanlığa 
bağlıyor; diğer bir kısmı, öteki tarafa yani 
Millî Savunma Bakanlığına bağlıyor. Muhte
rem General Kenan Esengin ile, konuşan diğer 
generallerimiz, bu noktada farklı düşünüyor
lar. Bu demektir ki, bu nokta, üzerinde asker-
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lerimizin dahi muhakkak surette birleşebildiği 
bir nokta değildir. 

Bu itibarla komisyonumuz Genelkurmay 
Başkanlığının, millete karşı yani onun mümes
sili bulunan Meclise karşı mesul bir makam 
olan Baş*bakanlık veya Millî Savunma Bakan
lığından hangisine bağlanacağı meselesinin 
halline, pek büyük bir önem atfetmemiştir. 
Genelkurmayın hangi sebepler dolayısiyle Baş
bakanlığa bağlandığını, bilhassa psikolojik 
bâzı faktörlerin de rol oynadığını, komisyonu
muz, sözcülerinin ağziyle maddenin birinci gö
rüşmesinde izah etmiş bulunuyor. Belirtelim 
ki, bu nokta üzerinde ısrarımız yoktur. Takdir 
Umumi Heyete aittir. iki bakanlıktan birini 
tercih hususunda sizin vereceğiniz kararı, ko
misyonumuz aynen kabul edecektir. 

BAŞKAN — Sayın Muharrem İhsan Kızıl-
oğlu. 

MUHARREM ÎHSAN KIZILOĞLU — Ya
bancı devletler anayasalarının hangisinde 
Genelkurmay Başkanlığı hakkında madde var
dır. Yani General Staf'a bağlılığına dair hangi 
mümasil veya sistemine girdiğimiz devletler 
içinde Genelkurmay Anayasada yer almıştır? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Bu husus - bizim gördüklerimiz nazarı 
itibara alınırsa - Anayasalarda yeralmış değil
dir. Fakat memleketimizde bir ihtilâlden, hele 
ordu eliyle yapılan bir ihtilâlden sonra hazırla
nan bir Anayasada, Genelkurmayın bağlantısı 
meselesinin şimdiden halledilmesi ıbir zaruret 
olarak kendisini gösterdiğine göre, bunun Anaya
samızda demokratik bir hal suretine bağlanması 
lüzumunu hissettik. Ordunun, millete karşı, Mec
lise karşı sorumlu bir makama bağlanmasını is
tedik. Bu makamın neresi olduğunu da, Genel 
Kurul halletsin dedik. Bir çok Anayasada, bu gibi 
Ibir memleketin veya zamanın özelliğiyle anlaşı
labilen, fakatk diğer Anayasalarda bulunmıyan 
Tbâ̂ ı hükümlere tesadüf edilir. İhtilâlden sonra 
silahlı kuvvetlerin durumunu tesbit etmek lüzu
mu, elbetteki kendisini göstermiştir. Hem bugün
kü, hem de yarınki ihtiyacı nazarı itibara ala
rak, «Silâhlı Kuvvetlerin fiilen kumandasını 
elinde bulunduracak olan Genelkurmay Başkan
lığının nereye bağlanacağı» meselesini Ana
yasada (halletmek yoluna gittik. İstanbul tasa
rısında, Cumhurlbaşkamna bağlanacağı kaydı 
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! bulunduğundan, meseleyi parlmanter siste

me uygun olarak Anayasada halletmek ve mu
hakkak surette parlamentoya karşı mesul olan 
bir makama bağlamak lüzumunu hissettik. Mese
lenin hallini kanunlara bırakamadık. 

Esasen parlmanter demokrasiyi kabul et
miş memleketlerde, mesele kanunlarla bu yolda 
halledilmiştir; yani Genelkurmay bir bakanlığa 
bağlanmıştır. Bu gibi devletlerin büyük çoğun
luğunda bağlantı, Kenan Esengin arkadaşımı
zın dediği gibi, Millî Savunma Bakanlığınadır. 
Bizde de, bu hal sureti kalbul edilebilir. Komis
yonumuz birtakım psikolojik mülâhazaları na
zarı itibara alarak, Genelkurmay Başkanlığının 
Başvekâlete bağlanması yolunu tercih etti. Şu 
mâruzâtımızla, sanıyorum ki hangi mülâhazadan 
hareket etmiş olduğumuzu açıklamış bulunuyo
rum. Tekrar ederek sözlerime son vereceğim: 
Bizim içlin demokratik Anayasa hukuku bakı
mından önemli olan, bu teşkilâtın mesul bir ma
kama bağlanmasıdır. O makamın neresi olacağı
nın takdirini, yüksek Heyetinize bırakıyoruz. 

NEClP SAN — Usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bu mevzu iyice aydınlandı. 

I •' 
NECİP SAN — Efendim, benim sözlerim 

Heyeti Umumiyeye yanlış aksettirilmiştir. Rey-
I lere tesir edebilir, müsaade ederseniz üç kelime 

söyliyeceğim, 
BAŞKAN — Buyurun. 
NECİP SAN — Efendim, konuşmamda sa-

rahatla Ibelirtiğim gibi ortaya bir formül koy
muş değilim. Yalnız ikinci fıkra dondurulma
sın, 'ilerde Silâhlı Kuvvetler Bakanlığı teşkil 
edilebilir. Bilhassa Sayın Palhri Belen'in tekli
fi gibi Genelkurmay Başbakanlığa bağlandığı 
takdirde Silâlhlı Kuvvetlerin mutlaka Genelkur
maydan ayrılması lülüzumlu olacaktır. Bunu 
açık bırakmak için ikindi fıkrayı bizim takriri
miz gereğince kabul buyurunuz. 

Komisyon sözcüsü yanlış aksettirmiştir. Bu
nu arz ettim. 

BAŞKAN — Komisyonun bir değiştirgesi" 
I vardır. Evvelâ onu okutuyorum. Diğer önerge

leri kabul ve reddine müessir olafbi'lir. 

3 . 5 . 1961 
Yüksek Başkanlığa 

I 110 nen maddenin 2 nci fıkrasının ilk satı-
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nnın sonuna «Gerekirse» kelimesinin ilâvesi KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 
arz ve teklif olunur. İştirak ediyoruz efendim. 

Anayasa Komisyonu adına BAŞKAN — Maddeyi dikkate alınan önerge-
Tııran Güneş ye göre yeni baştan okuyoruz. 

BAŞKAN — Rauf Gökçen'in önergesi aynı 
mahiyettedir, arkadaşımız önergesini geri alı
yorlar mı? 

RAUF GÖKÇEN — Geri alıyorum efendim. 
(Halim önalp'm değiştirgesi tekrar okun

du.) 
HALİM ÖNALP — İkinci fıkraya iltihak 

ettiğimi arz ettim, önergemi geri alıyorum. 
(Necip San, Rauf Gökçen'in değiştirgesi tek

rar okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, komisyon katılmıyor. 

önergeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Ferda Güley ve arkadaşlarının değiştirgesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?... 
KOMISYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Efendim arz ettik, bu hususta hiçbir 
cephe almıyoruz. Heyeti Umumiye karar versin 
diyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iltihak etmiyor. Öner
geyi tekrar okutuyorum. 

(Ferda Güley ve 8 arkadaşının değiştirgesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi yüksek oylarınıza su-
muyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Efendim tereddüt hasıl olmuştur, ayağa kalk
mak suretiyle oylama yapaöağız. Kabul edenler, 
lütfen ayağa kalksınlar. Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

(Kenan Esengin, Kâmil Başaran, Cemil Sait 
Barlas, Halim önalp 'm değiştirgeleri tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bir mütalâa serdet-
miyor. önergeleri oylanmza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca maddenin yeniden tanzim edilmesi 
hakkında bir önerge daha var. Onu da okuyoruz. 

(Hüseyin Ataman ve Fahri Belen'in değiştir
geleri tekrar okundu.) 

FAHRÎ BELEN — Takririmi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Komisyon dikkate alınan öner

geye filhal iştirak ediyor mu ?. 

VIII. Millî Savunma 
a) Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı 

MADDE 110. — Başkomutanlık, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin mânevi varlığından ay
rılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olu
nur. 

Silâhlı Kuvvetlerin komutası, barışta Genel
kurmay Başkanına; savaşta, gerekirse, Bakan
lar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanın
ca atanacak kimseye verilir. 

Genelkurmay Başkanlığı Başbakanlığa b a ğ ı 
lıdır; görev ve yetkileri kanunla gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

b) Millî Savunma Yüksek Kurulu 
MADDE 111. — Millî Savunma Yüksek Ku

rulu, kanunun gösterdiği Bakanlar ile Genelkur
may Başkanından kuruludur. 

Millî Savunma Yüksek Kuruluna Cumhur
başkanı başkanlık eder; bulunmadığı zaman, bu 
görevi Başbakan yapar. 

Millî Savunma Yüksek Kurulu, savunma ile 
ilgili kararların alınmasında ve koordinasyonun 
sağlanmasında yardımcılık etmek üzere, gerekli 
temel görüşleri Bakanlar Kuruluna bildirir. 

BAŞKAN — İki Önerge var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü modern harblerde, yüksek sevku 

idare hükümetlerin görevlerinden olduğu için 
Millî Savunma Yüksek Kurulu hemen her dev
lette mevcuttur. Bâzı devletlerde de bu kurul 
Anayasaya girmiştir ki, maddenin kabulü ile biz 
de bunların arasına gireceğiz. 

Bunu memnunlukla kaydederek 111 nci mad
denin bugünkü şekli ile esas maksadın sağlana-
mıyacağı, mevcudolan kurulun yine sivil se
ferberlik işleri ile meşgul olacağı kanaatinde
yim. 

111 nci maddenin 3 ncü fıkrasının Millî Sa
vunma Yüksek Kurulundan sonra «yurdun sivil 
ve askerî topyekûn savunması» kaydının eklen
mesini arz ve teklif ederim. • 

Fahri Belen 
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Yüksek Başkanlığa 

Anayasanın 111 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde kabulünü teklif ederiz. 

Hüseyin Ataman Abdülkadir Okyay 
Necip Sarı Kenan Esengin 

Halim önâlp Etem Boransü 
Rauf Gökçen 

b) Millî Güvenlik Kurulu : 
Madde 110. — Millî Güvenlik Kurulu, Baş

bakanın başkanlığında, kanunun gösterdiği ba
kanlarla Genelkurmay Başkanından kuruludur. 
Ayrıca atanması halinde, Silâhlı Kuvvetler Ko
mutanı da Kurula üye olarak katılır. 

Cumhurbaşkanı Kurulun tabiî Başkanıdır. 
Kurulun çalışmalarım Millî Güvenlik Kurulu 

Genel Sekreterliği hazırlar ve yürütmesini ta-
kibeder. 

Millî Güvenlik Kurulu Türkiye ve Milletler
arası siyasi, iktisadi ve askerî durumları devam
lı olarak göz altında bulundurulur. Millî durum 
tartışmalarım inceliyerek Millî Güvenlik poli
tikasını tesbL eder. Bu politikanın tatbika kon
ması için hazırlanan Millî Güvenlik plânlarını 
inceliyerek onaylar. 

Beklenmedik olaylar karşısında duruma uy
gun yeni Millî Güvenlik kararları alır. 

Millî Güvenlik plân ve kararlarından, doğ
rudan doğruya uygulanabilecek olanlar ilgili 
yerlere Başbakanca bildirilir. Bakanlar Kurulu 
kararını gerektirenler Bakanlar Kuruluna sunu
lur. 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutuyorum. 
(Necip San ve arkadaşlarının değiştirgesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Bu fikre katılıyoruz. Fakat bunlar ka
nunda zikredilecek hususlardır. Maksat askerî 
ve sivil savunmadır. Binaenaleyh kendi fikri
mizde İsrar ediyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Fahri Belen'in değiştirgesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu madde maksadı 
temin ediyor bu sebeple katılmıyoruz diyor. 
önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C) İdare 
1. İdarenin esasları 

a) İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği 
MADDE 112. — İdarenin kuruluş ve görev

leri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esas
larına dayanır. 

İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür 
ve kanunla düzenlenir. 

Kamu tüzel kişiliği, ancak kanunla veya ka
nunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak ku
rulur. 

BAŞKAN — önerge var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 112 nci maddesini noksan, kifayet

siz ve müphem bulmaktayım. Bu sebeple sözü 
edilen maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Veeihi Tönük 

Madde 112. — Genel ve yersel idarelerle Dev
let daireleri, idarenin tarafsızlığını ve iyi bir 
aurette işlemesini sağlıyacak tarzda kanun hü
kümlerine göre teşkilâtlandırılır. 

Genel idarenin kuruluş ve hizmetlerinin ku
ruluş ve düzenlenmesinde yetki genişliği ve yer
sel idarelerin kuruluş ve hizmetlerinin düzenlen
mesinde görev ayrımı ilkelerinin gerçekleştiril
mesi amacıyla mevzuat ve tatbikat bu ilkelerin 
icaplarına uydurulur. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Ka'bul etmiyenler... 112 nci madde kabul 
edilmiştir. 

b) Yönetmelikler 
MADDE 113. — Bakanlıklar ve kamu tüzel 

kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren ka
nunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak 
üzere ve bunlara aykırı olmamak şartiyle, yönet
melikler çıkarabilirler. Yönetmelikler Resmî Ga
zete ile yayınlanır. 

BAŞKAN — Bir önerge var okuyoruz. 
Yüksek Başkanlığa 

113 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Ferid Melen 
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Madde 113. — Bakanlıklar ve kamu tüzel 

kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren ka
nunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak 
üzere ve bunlara aykırı olmamak ödev ve yü
kümler yüklememek şartiyle, yönetmelikler çı
karabilir. YönetmelikÜt* Resmî Gazete ile yayın
lanır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 113 ncü madde kabul 
edilmiştir. 

114 ncü madde hakkında encümenin bir tas
hihi var. Encümen yazısını okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
114 ncü maddenin ilk satırındaki «her han

gi bir» kelimesi «hiçbir» olarak tashih edilecek
tir. Arz olunur. 

Anayasa Komisyonu adına 
Sözcü 

Turan Güneş, 

BAŞKAN 
okuyoruz. 

114 ncü maddeyi bu tashihle 

c) Yargı denetimi 
MADDE 114. — idarenin hiçbir eylem ve iş

lemi, hiçbir halde, yargı mercilerinin denetimi 
dışında bırakılamaz. 

idarenin işlemlerinden dolayı yargı mercii
ne başvurma süresi, yazılı bildirim tarihinden 
başlar. 

idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan 
zararı ödemekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili önergeleri oku
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 114 ncü maddenin gerek metni ve 

gerekse gerekçesi böyle bir hükmün konmasını 
gerektirmekte ve bu ciheti geçmiş tatbikat da 
haklı göstermekte ise de 'maddenin bu hali ile 
kifayetsiz bulunduğu da meydandadır. Bu iti
barla sözü edilen maddenin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Vecihi Tönük 

Madde 114. —Kamu idarelerinin muamele ve 
kararları aleyhine hakkın ve meşru menfaatle
rin kazai himayesi zımnında idari veya adlî 
yargı mercilerine her vakit müracaat edilebilir. 
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Bu kazai himaye, özel itiraz usulleri konulmak 
veya belli nevi ve nitelikteki muamele ve ka
rarlara hasredilmek suretiyle sınırlanamaz ve
ya tamamiyle ortadan kaldırılamaz. 

Kamu idarelerinin muamele ve kararlarının 
hangi yargı mercilerince ve hangi hallerde ve 
ne gibi hukuki neticeler hâsıl etmek üzere iptal 
edilebileceğini kanun tâyin eder. 

Yüksek Başkanlığa 
114 ncü maddenin 2 nei fıkrasının kaldırıl

masını arz ederim. 
Ş. Kitapçı 

Yüksek Başkanlığa 
114 ncü maddenin birinci fıkrasının aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Sırrı Atalay 

idarenin eylem ve işlemleri yargı mercileri
nin denetimi dışında bırakılamaz. 

Yüksek Başkanlığa 
idarenin bütün eylem ve işlemlerini yargı 

denetimine bağlı tutma prensibi çok yerinde ol
makla beraber, bu esasın öğretim müesseselerin
de, öğretim işleri bakımından istisnasız bir şe
kilde yürümesi, idareyi zor durumlara düşüre
bilir. Meselâ kırık not alan öğrencilerin bu ko
nuda açacakları idari dâvalar idareyi de yar
gı mercilerini de lüzumsuz ve yorucu külfetler 
altında bırakabilir. Bunu önlemek üzere 114 
ncü maddenin birinci fıkrası (öğretim işleri 
bakımından kanunda gösterilen istisnalar saklı
dır) şeklinde bir hüküm eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Necip Bilge 

BAŞKAN — Komisyon. 

KOMISYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 
Muhterem arkadaşlarım, öğretim işlerini kazai 
murakaibe dışında bırakan takrirlere komisyon 
iştirak etmiyor, öğretim işlerinde doğacak olan 
ihtilâflar aslında kazai murakabeye tabiîdir. 
Faraza imtihanlarda verilen.notlardan hulule 
gelen anlaşmazlık esas itibariyle kazai muraka
beye tâbidir. Ancak Devlet Şûrası içtihatların
da ve ilmî görüşlerde tamamiyle takdirî mahi
yette olduğundan, takdir çerçevesine girdiğin
den nihai olarak Devlet Şûrası bu kabîl dâva
ları reddetmek durumundadır. Binaenaleyh ida-
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re hukukunun esaslarına göre bunlar takdire 
taallûk eden hususlardır. Devlet Şûrasında bun
lar, müzakere ve münakaşa edilmiyeceğinden 
bunun için ayrıca bir fıkra sevkına lüzum yok
tur. Bu bakımdan takrirlerine iştirak etmiyo
ruz, lüzumsuz olduğuna kaaniiz. 

BAŞKAN — Şahap Kitapçı. 
ŞAHAP KİTAPÇI — Muhterem arkadaşla

rım, görüşülmeye başlanan 114 ncü madde Ana
yasanın getirdiği yeniliklerin başında gelmek
tedir. Bu itibarla bu maddeyi bütün şümuliyle 
anlamak ve tatbikatta her hangi bir aksaklığa 
meydan vermemek ve idari kaza murakabesinin 
dışında kalabilecek en ufak bir sahanın dahi 
bırakılmamasma itina etmek için bu hususun 
teferruatla ele alınmasında fayda mülâhaza et
tiğim için bendeniz bir takrir vermiş bulunu
yorum. Kanaatime göre birinci fıkra vâzıı ka
nuna hitabeden bir mahiyet taşımaktadır. Fık
ra ; idarenin hiçbir eylem ve işlemi, her hangi 
bir suretle yargı mercilerinin denetimi dışın 
da kalamaz, demektedir. İşlem ve eylemini yar
gı mercilerinin denetimi dışında bırakmak yet
kisi idarenin değildir. İdarelere; böyle yargı 
mercii denetimi dışında kalacak idari işlemleri 
yapabilme hakkı verilecekse; o hakkı vâzıı ka
nun verir. Maddenin böyle anlaşılması gerekir. 
Bu anlayıştır ki, bundan sonra, vâzıı kanuna, 
her hangi bir kanun yaparken, idareye, idari 
kaza dışında bırakılabilecek birtakım eylem ve 
işlemlerde bulunabilme hakkını tanıyan kanun
lar kabul etmekten menediyor. 

Yalnız, buradaki eylem ve işlem tâbirleri
nin yanında eylem ve işlem hududu dışında kala
bilecek kararlar da mevcuttur. Maddede kararlar
dan bahis yoktur. Bizde işlem muamele demektir. 
Eylem ise fiildir. Fiilî olarak Devlet Şûrasının 
tatbikatı da budur. Eylem ve işlemin dışında 
kalan birtakım kararlar da mevcututr. Vâzıı 
kanunun maksadı da budur, bunu ifade ediyor. 
Bu kararların da kazai murakabe altında bu
lunduğunun ifadesinde faide vardır. Bir nizam
name meddelerinin kabulünde de bütün bunla
rın eylem ve işlem şümulü içinde görülmesi bel
ki kabildir. Bunun sarahaten ifadesinde hiç
bir mahzur olmadığı için bendeniz bu .kara r 
kelimesinin de fıkraya eklenmesinde faide um
maktayım. Maddenin kabul ettiği tazminat 
mevzuunda da durmak ve bunun şümulünü iyi
ce tesbit etmek lâzımdır. 
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I Bu cihetin müzakeresinde fayda olacağı için 
I görüşlerimi arz etmek lüzumunu hissediyorum. 
I Son fıkra ile idare kendi eylem ve işlemlerinden 
I doğan zararları ödemekle mükellef olduğuna dair 
I bir hükmü maddeye koyuyoruz. Bu umumi bir tâ-
I bir olması dolayısiyle üzerinde durmakta fayda 
I vardır, öyle zannediyorum ki komisyon da benim 
I fikrime iştirak edecektir. Bu husustaki içtihat-
I 1ar nazarı itibara alınarak ve bu içtihatların 

ışığı altında tazminata hükmedilecektir. «Öyle 
I işlemler vardır ki, umumi bir zarara idare kendi 
I yapmış olduğu bir hareketten dolayı sebebiyet 
I vermiştir. Yine böyle işlemler vardır ki, şahıs-
I larm hareketlerinden dolayı meydana gelmiş 
I hâdiseler vardır. Her halükârda tazminata baş-
I vurduğu takdirde idare çok müşkül durumda 
I kalacaktır. Buradaki tâbir çok elâstikidir. 
I Bütün hallerde tazminat hususunda yetkili mer-
I cii meveudolan veya sonradan tesis edeceği içti-
I hada göre karar verilecektir. 
I Tazmin mecburiyetinin bu anlayış içinde ol-
I duğunun ifadesinde fayda mülâhaza ederek bu 
I maddenin bu anlayışla yeni idare hayatımıza ışık 
I tutması mülâhazasiyle mâruzâtta bulunduk. 
I BAŞKAN — Söz komisyonun. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 
I Çok muhterem arkadaşlarım, Şahap Kitapçı ar-
I kadaşımızın sözlerinden bir hakikat payı vardır. 
I Buraya ayrıca, karar, konulursa idari tasarruf -
I larm murakabeye tâbi tutulması yüzünden kar
ıl şılıklar doğacaktır. İdarenin yapacağı tasarruf -
I larm hepsi vatandaşlaları ilgilendiren tasarruf -
I 1ar sayılamaz. Bir tasarruf icraya taallûk ede-
I bilir, bir idarenin iç muamelâtına taallûk ede-
I bilir. Bu takdirde bu gibi tasarruflar aleyhine 
I kazai mercie baş'vurulamaz. Şimdi, kârdan mak-
I sat eğer idari karar, tatbiki gereken icrai karar 
I ise işlem kelimesini bu defa idarenin iç muame-
I lâtma taallûk eden ve vatandaşlarla ilgisi bulun-
I madiği için kazai murakabeye tâbi, olmıyan idari 
I tasarrufları da içine alabilir. Halbuki maddenin 
I hükmü, istikameti bu değildir. İşlem burada 
I idarenin yapmış olduğu hukuki muamelelere 
I denmektedir. Arkadaşımız haklıdırlar. İdare hu-
I kuku prensipleri ve mahkeme içtihatlarının koy-
I muş olduğu prensipler tamamiyle câridir. Ne 
I gibi tasarrufların icrai (executoire) sayılacağı 
I içtihatlarla tecelli eden bir husustur. Türk Huku-
I kunda, idari muamele yerine idarenin tasarrufu 
* tâbiri yerine idarenin tasarrufu tâbiri kullanılır. 
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İdarenin tasarrufu, idare hukukunda bir hukuki I 
muamele demektir. Hususi hukukta kullandığımız 
muamele terimi ise idare hukukunda kullanılan 
tasarruf terimi arasında bir fark mevcut değil
dir. İşlem burada aynı mânada kullanılmakta
dır. İşlem idarenin yaptığı bütün tasarruflar
dır. Bunun içinde talimatnameler, kararlar 
hattâ belki genelgeler vardır. Bunların hepsini 
burada söyliyerek vaktinizi almak istemiyorum. 
Son fıkraya idare hukukunun umumi prensipleri 
içerisinde mütalâa etmek lâzımdır. İdarenin ne 
gibi zararları ödemekle mükellef olacağı kazai 
içtihatlarda idare hukuku prensipleriyle tebellür 
etmiş ve edecek bir husustur. Binaenaleyh her I 
idari karar bir zararı husule getirebilir, bir men- I 
faati haleldar edebilir. Bu zarar behemehal öde
nir demek mümkün değildir. Aksi halde karar 
kanuna fevkalâde uygun olabilir. Fakat husule 
getirdiği zarar idari hukukun değer prensipleri 
itibariyle gene tazmin edilmeği lâzımgelen bir za
rar olabilir. 

Bizim demek istediğimiz, kanun vâzıı, idare
nin fiilinden doğan zararların tazmin olunmasına 
mâni olucu bir hüküm koyamaz, demektir. Yani I 
hulâsatan söylemek lâzımgelirse idare hukukunda 
gerek kazanın murakabesine tâbi tasarruflar, I 
gerekse tam kaza davalarında tazmini gereken 
haller hakkında bütün prensipler bu maddede I 
mahfuz tutulmuştur. Madde idare hukukunun I 
temel prensiplerini tatbik etmekte ve kanuna I 
vuzuh ve istikamet çizmektedir. I 

BAŞKAN — Şahap Kitapçı • 
ŞAHAP "KİTAPÇI — Arkadaşını hakikaten 

tatbikata ışık tutacak izahatta bulundular. I 
Kendilerine teşekkür ederim. Bir takririm da- I 
ha vardır. Bu takririm de bu ikinci fıkranın I 
hususi kanunla hallinin uygun olacağı kanaa- I 
tiyle vermiş bulunuyorum. İdarenin işlemle- I 
rinden dolayı yargı mercilerine başvurulması I 
yazılı bildirimlerden sonra başlar. İdari tasar- I 
ruflar hakkında mercie başvurmanın mebdei I 
fiilen eylemin yazılı olarak ilgiliye tebliği ile I 
başlar. Bunun dışında ıttıla suretiyle bir hak I 
sahibinin hakkını dermeyan edememesi halin- I 
de birçok haksız muamelelere mâruz kalma- I 
çaktır. Hak sahibi ıttıla tarihini lâyıkı ile ispat I 
edemezse bu suretle idarenin uzun müddet I 
beklemek suretiyle belki de kendi anlayışına I 
göre bâzı tasarruflardan kaçınması gibi se- | 
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I heplerle yazılı tebligata geçilmesi halinde va

tandaş yazılı tebligatı alamaması veya fiil 
ile yazılı tebligat arasında geçecek zaman ve 
bu müddet içinde idarenin yapmak: zorunda 
kalacağı muameleler hak sahiplerini zarara uğ
ratır. 

Bu itibarla eğer Anayasa Komisyonu her 
halükârda yazılı tebligat yapılması usulünü ka
bul ederse hemen şunu ifade edeyimki, geti
rilmiş olan yenilikle beraber birçok mahzurun 
da ortaya çıkacağını kabul etmek lâzımdır. 
Ittılaı ispat eden hak sahiplerinin idare aley
hine müracaatte bulunması mümkün ise, bu 

i takdirde zaten mevcut hükmün bir Anayasa 
hükmü olmasından ziyade bir hususi kanun 
hükmü olarak kalmasında hiçbir mahzur yok
tur. Madde metni tereddütleri izale edecek 
vuzuha sahip değildir, tavzihini rica edeceğim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 
— Efendim, galiba bu fıkra, açık söyliyelim, 
kasdımızı tamamen ifade edemiyor. Ayrıca izah 
etmek lâzımgeliyor. Bunun için bir formül 
bulmaya çalışalım. 

Efendim ıttıla meselesi; idari dâvalarda 
başlıbaşma bir mesele halini almaktadır. Me
selâ tapuda her hangi bir değişiklik husule 
geldiği zaman mer'i mevzuata göre muamele 
alenî olarak yapılmaktadır. Tapuda yapılan 
değişiklik ıttıla sayılır. Aradan 90 gün geçti, 
dâva bitti. İkincisi; maaş katî yapılıyor, hafoeri 
olmıyan memur buna muttali olduğundan itiba
ren ıttıla kesbetmiş olması lâzımgelir. Binaen
aleyh 90 gün geçmiştir, dâva açılamaz. İdare al
mış olduğu kararı tebliğ etsin ki, vatandaş ciddî 
olarak kendisi hakkında alınmış olan karara 
kanuni süre içinde dâva açsın. Hakikaten 
bunu sağlamak lâzımdır. İkinci fıkranın kendi
sinde maksadın da!ha uygun bir şekle soku
labilmesi için maddenin komisyona iadesini is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Verilen tadilnamelerle birlikte 
Tüzüğün 118 nci maddesi mucibince maddeyi 
komisyona veriyoruz. 

Şahap Kitapçı. 

ŞAHAP KİTAPÇI — İkinci fıkra hafckın-
l daki takririmi geri alıyorum, efendim. 
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II. İdarenin kuruluşu 

a) Merkezî idare 
MADDE 1.15. — Türkiye, merkezî idare ku

ruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ikti
sadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine 
göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere 
ayrılır. 

İllerin idaresi yetki genişliği esasına d aya
nı?. 

Belli kamu hizmetlerinin görülmesi ama
cıyla, birden çok ili içine alan çevrede, bu hiz
metler için, yetki genişliğine sahip kuruluşlar 
meydana getirilebilir. 

BAŞKAN — önergeler var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
115 nei maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederini. 
Mehmet Hazer 

Mülki Bölünüş 
A) Genel idare. 
Madde 115. — Türkiye mülki kuruluşu ba

kımından; coğrafya durumuna, iktisadi şart
lara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre; 
il, ilçe bucak ve köylere bölünmüştür. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 115 nei maddesinin aşağıdaki 

tarzda değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Vecihi Tönük 

Madde 115. — Bölünmez bir bütün olan 
Cumhuriyet ülkesi idari bakımdan illere, iller
de kamunlara ayrılır. 

Bu idari bölümlerin kurulması, kaldırılması. 
merkez ve sınırlarının belli edilmesi, değişti
rilmesi, kademeli tâli bölümlere ayrılması gibi 
diğer hususlar kanunla düzenlenir. 

İdari bölümlerle kademelerinin kurulma
sında coğrafya durumu, iktisadi şartlar ve 
münasebetlerle kamu hizmetlerinin gerekleri 
göz önünde bulundurulur. 

Devlet hizmetlerinin idari bölümlere göre 
düzenlenmesi esastır. Şu kadar ki, hizmet ade
mî merkeziyeti ilkesine göre vücuda getirilen 
kuruluşlar, bu hükümden müstesnadır. 

Bu esas, birden fazla ili kapsıyan bir çev
reyi içine alan yerlerde yetki genişliği ilke
sine dayanan kuruluşlar meydana getirilmesine 
de engel sayılması 
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v> BAŞKAN — Efendim, önergeler maddenin 
heyeti umumiyesini değiştirmektedir. Bu se
beple önergeleri tekrar okutuyoruz. 

(Vecihi Tönük'ün değiştirgesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etıniyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Mehmet Hazer'in değiştirgesi tekrar okun
du.) 

MEHMET HAZER — Efendim, maddenin 
gerek marjinali, gerekse metni maksada uy
gun değildir. Maddenin başlığı idarenin kuru
luşundan ve merkez idareden bahsediyor. Hal
buki metin mülki taksimata mütaalliktir. Ev
velâ idare merkez teşkilâtı illere münkasim 
olmuş teşkilâtlar vardır. Halbuki madde metni 
şöylo başlıyor. 

Kısaca arz edeceğim; Türkiye'de merkezi 
idare kuruluşu bakımından, illere ayrılmaz. 
Türkiye'de idari kuruluş iller diye başlar; mül
ki taksimat 'bakımından şu esaslara göre illere 
ayrılır demek lâzımdır. Çünkü merkez teşkilâtı 
Bakanlıklar teşkilâtını ifade eden bir terimdir. 
Bu itibarla merkezi idare kuruluş tâbiri tama-
miyle bu maddenin maksat ve ruhuna aykırıdır. 
Bunun yerine mülki taksimat tâbirini kullan
mak lâzımdır. Diğerlerini aynen kabul ediyo
rum. Bir de mülki taksimat ve bunların idare 
tarzını gösteren bir fıkra vardır. Yetki genişli
ğini gösteriyor. Bu doğrudur. Fakat bizim 1924 
Anayasamız ve Siyasal Bilgiler tasarısında 
mülki taksimat kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Bizim mevzuatımız böyle olduğu gibi Fransız 
Anayasasının ibir maddesi de mülki taksimatın 
kabul edildiğini teyidetmektedir. Arkadaşlar, 
böyle diyorlar, mülki taksimatı donduralım, 
illerden bahsedelim derken kademelerden bahse
delim diyorlar. Bu maddeyi taki'beden 116 ncı 
maddede mahallî idarelerin üniteleri ayrı ayrı 
tadadedilmiştir. Eğer sistem olarak tadadedil-
mesini kabul etmiyorlarsa, bundan sonraki mad
dede meriyette olan Anayasada olduğu gibi, sa
dece tefriki vazaiften baihsetmek, burada da 
ilden bahsetmek mümkün olurdu. Bunu haklı 
bir sistem olarak görmüyoruz. Komisyon lütfet
sin, metnin başlangıcı şöyle olacaktır; şimdi 
terimi takririmizde ifade etmiş bulunuyoruz. 
Genel idare merkezi teşkilâtında bundan sonra 
gelen fıkrada mahallî idarelerde, taksimat ba-
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kınımdan, 'gerek marjinal gerekse madde metni 
itibariyle bir değişiklik yapılması zaruridir. 
Mevcut tadilât kabul edilmezse merkez teşkilâtı 
marjinalim kabul etsinler. Fransız Anayasasın
da buna dair hüküm mevcuttur. Fransız Anaya
sasının 89 ncu maddesinde bu hususta tadadi 
hükümler mevcuttur. Hiç olmazsa buna müte
nazır hükümler getirmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMISYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 

— Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzu sık sık 
tasdi ettiğimden dolayı özür dilerim. Mehmet 
Hazer arkadaşımızın bahsettiği Fransız Anaya
sasının 114 ncü maddesi bizde de var. 

Mahallî idareler de birer şahsiyet oldukları
na göre bunların da Anayasada birer teminata 
sahibolmaları ve bu teminatın Anayasada tes-
bit edilmesi lâzımdır. Şu bakımdan, birer hük
mi şahsiyet olan belediyeler, köyler ve mahallî 
idareler ihdas edilmiştir. Bu ayrı bir mesele. 

idari taksimat olarak merkez hizmetlerinin 
iyi görülebilmesi bakımından teşkilâtlandırılma 
lüzumu hissedilmiş, il, kaza ve diğer kademeler 
memleket sathına doğru yöneltilmiştir. Takdir 
'buyurursunuz ki burada bahis konusu olan her 
şey tamamiyle memleket idaresini mülki saha
da teşkilâtlandırmaktan ibarettir. Hattâ kayma
kamın, merkezi idarenin bir organı olarak vali
nin bir hükmi şahsiyetin başında olmadığı aşi
kârdır. Binaenaleyh zannediyoruz maddede hu
kuk bakımından bir hata mevcut değildir. Ar
kadaşımız merkezi idarenin mülki teşkilâtlan
ması diyorsa; buna bir diyeceğimiz yoktur. 

BAŞKAN — Mehmet Hazer, buyurunuz. 
MEHMET HAZER — Devlet teşkilâtından 

bahseden bir maddedir. Devletin bir merkez teş
kilâtı, bir de vilâyetlere sâri teşkilâtı vardır. 
Sadece mülki idareyi gösteren bir teşkilâttır. 
Arkadaşımız, Bakanlıkların teşkilâtından bah
sedilmiyor ki bu maddeyi bu şekilde savunu
yorlar. Bu gedmiş Anayasanın 91 nci madde
sine tekabül eden bir hükümdür. Yerilen izahat 
kâfi değildir. Bu bakımdan alâkası yoktur. 
Memleketin bulunduğu üniteleri göstermesi ba
kımından ifade edilmesi lâzımgelir. Devlet ve 
Hükümet teşkilâtını ifade eden bir *erim olarak 
kaleme alınmıştır. Yani merkez teşkilâtı mülki 
teşkilâtın yerini tutmaz. Hiçbir Anayasada, hiç
bir içtihadda böyle bir yer de yoktur. Bu türlü 
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izahattan, kendi görüşlerini savunmakta inadet-
mekten bir şey çıkmaz. 

BAŞKAN — Mesele anlaşılmıştır. Önerge
yi okutuyorum. 

(Mehmet Hazer'in değiştirgesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
genin dikkate alınmasını kabul edenler.... Etmi-
yenler.... Kabul edümemiştir. 

Maddeyi aynen oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. * 

!b) Mahallî idareler. 
MADDE 116. — Mahallî idareler, il, bele

diye veya köy halkının müşterek mahallî ihti
yaçlarını karşılıyan ve genel karar organları 
halk tarafından seçilen kamu tüzel kişileridir. 

Mahallî idarelerin seçimleri kanunun .gösterdi
ği zamanlarda ve 55 nci maddede yazılı esaslara 
göre yapılır. 

Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının or
ganlık sıfatını kazanma ve kaybetmeleri konu
sundaki denet, ancak idari yargı yolu ile olur. 

Mahallî idarelerin kuruluşları, kendi ara
larında (birlik kurmaları, ıgörevleri, yetkileri, 
maliye ve kolluk işleri ve merkezî idare ile kar 
şılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu 
idarelere, igörevleri ile orantılı gelir kaynak
ları sağlanır. 

BAŞKAN — önergeler var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
116 nci maddenin aşağıdaki tarzda değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Vecihi Tönük 

Madde 116. — Yersel idarelerin müzake
re ve karar uvuzlariyle yürütme uvuzlarmm 
seçim tarz ve usullerini, bunların görev ve 
yetkilerini, maliye ve kulluk işlerini ve gene! 
idare ile münasebetlerini bu idarelerin hizmet 
ve faaliyetlerinin millî menfaatlere uygun şe
kilde ahenkleştirilmesi usullerini kanun göste
rir ve düzenler. 

Yüksek Başkanlığa 
116 nci maddenin 3 noü fıkrasının aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Mehmet Hazer 

Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının or
ganlık sıfatını kazanma ve kaybetmeleri kanu-
sundaki denetim ancak yargı yolu ile olur. 
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BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutuyo

rum. 
(Veeilıi Tönük'ün değiştirgesi tekrar okun

du.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
genin dikkate alınmasını kabul edenler.... Etmi-
yenler.... Kabul edilmemiştir. 

(Mehmet Hazer'in değiştirgesi tekrar okun
du.) 

(BAŞKAN — Komisyon katılıyor önerge
nin dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... önerge kabul edilmiştir. Maddeyi bu 
şekilde tekrar okutuyoruz: 

b) Mahallî idareler. 
MADDE 116. — Mahallî idareler, il, bele

diye veya köy halkının müşterek mahallî ih
tiyaçlarını karşılıyan ve genel karar organları 
halk tarafından seçilen kamu tüzel kişileridir. 

Mahallî idarelerin seçimleri, kanunun gös
terdiği zamanlarda ve 55 nci maddede yazılı 
esaslara göre yapılır. 

Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının or
ganlık sıfatını kazanma ve kaybetmeleri konu
sundaki denetim, ancak idari yargı yolu ile 
olur. 

Mahallî idarelerin kuruluşları, kendi ara
larında birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, 
maliye ve kolluk işleri ve merkezî idare ile kar
şılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu 
idarelere, ıgörevleri ile orantılı ıgelir kaynakları 
sağlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.... Etmiyen-
ler.... Kabul edilmiştir. 

114 neü madde Komisyondan gelmiştir, oku
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyon, geri aldığı 114 neü madde için 

aşağıdaki metni teklif etmektedir. 

«MADDE 114. — İdarenin hiçbir eylem ve 
işlemi, hiçbir halde yargı, mercillerininin de
netimi dışında bırakılamaz. 

İdarenin işlemlerinden dolayı açılacak dâva
larda süreasımı yazılı bildirim tarihinden 
başlar. 
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idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan 

zararı ödemekle-yüklüdür.» 
Anayasa Komisyonu adına 

, Sözcü 
,T. Güneş 

BAŞKAN — Yeni maddeye göre önerge sa-
sahiplerinin bir itirazları var mı? 

ŞAHAP KİTÎPÇ Var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞAHAP KİTAPÇI — Yeni şekliyle idari 

işlemler tâbirine idare tasarruf ve kararların 
girdiğini ve idari işlemlerde dâva müruruzama
nının yazılı bildiri ile başlıyacağmı anlıyoruz. 
Yeni fikir olarak da ıttılam idari işlemlerde dâ
va açmak için kâfi geldiğini yani bir Devlet 
vasıtasının bir şahsı yaralaması, bir yere za
rar ika etmesi, bir binanın yıktırılması halin
de ve sair fiilî vaziyetlerde ıttılam da dâva açma 
için kâfi geldiğini anlıyor ve bu suretle tebliğin 
sadece işleme hasredilmiş olduklarını kabul edi
yorum. 

BAŞKAN — Okuttuğum maddeyi yüksek 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler... 114 neü madde kabul edilmiştir. 

III. Memurlarla ilgili hükümlar. 
a) Genel Kural. 

MADDE 117. — Devletin ve, diğer kamu tü
zel kişilerinin genel idare esaslarına göre yü
rütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar 
eliyle görülür. 

Memurların nitelikleri, ' atanmaları, ödev 
ve yetkileri, hakları ve yükümleri ve diğer öz
lük işleri kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi yüksek 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Memur teminatı. 
MADDE 118. — Memurlar kurumu niteli

ğindeki meslek teşekkülleri mensupları hakkın
da yapılacak disiplin kovuşturmalarında, isna-
dolunan hususun ilgiliye açıkça ve yazılı ola
cak bildirilmesi yazılı savunmasının istenmesi 
ve savunma' için belli bir süre tanınması şart
tır. 

Bu esaslara uyulmadıkça disiplin cezası ve
rilemez. 
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Disiplin kararları, yargı mercilerinin dene

timi dışında bırakılamaz. 
Asker kişilerin hakkındaki hükümler sak

lıdır. 
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek ^Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunu teşkil eden kim

seler tamamen hâkim niteliğini haizdirler. Hâ
kimlerin özlük işlerine dair verilen kararların 
ayrıca idari kazaya tâbi tutulması mahzurlu
dur. Bu itibarla 118 nei maddenin son fıkra- T» 
sına (hâkimler) kelimesinin ilâvesini ve madde
nin bu şekilde tâdilini arz ve teklif ederiz. 

Madde 118 son fıkra: 
Hâkimler ve asker kişiler hakkındaki hüküm

ler saklıdır. 
Nedim Ergüven Hayrettin Şakir Perk 

Nazif Çağatay Nef'i Demirlioğlu 
Salih Türkmen Âdil Toközlü 
Hızır Cengiz Sırrı Atalay 

Fehmi Alpaslan Vedat Arıkan 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor efendim! 
TUEAN GÜNEŞ — Katılmıyoruz. 
(Anlaşılmadı, sesleri) 
BAŞKAN — Bu önergeyi tekrar okutuyo

ruz. 
(Nedim Ergüven ve 10 arkadaşının değiş

tirgesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Buyurun Kâmisyon. 
TURAN GÜNEŞ — Çok muhterem arka

daşlar; yargıçlar hakkında ayrı hükümler 
var. Bu mesele orada tartışılmak lâzımgelir. 

(Reye, reye sesleri) 

MUAMMER AKSOY — Arkadaşlar, bu, 
Yüksek Hâkimler Kurulu ile ilgili bir husus
tur. Orada konuşulmak lâzımgelir. 

FEHMİ ALPARSLAN — Önergede imzam 
var, konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FEHMÎ ALPARSLAN — Muhterem arka

daşlar; komisyonun nazarı dikkatini eezbet-
mek için söz aldım. Hâkimler hakkında yep
yeni hükümler getirdik. Onları geniş salâhi
yetlerle teçhiz ettik. Daha düne kadar tatbik 
gören bu maddeyi bu sefer tutuyor, başka tür
lü hale sokuyoruz. Hâkimlerin disiplin mev
zuları eğer Devlet Şurasına intikâl edecekse, 
o zaman, bizim bu sefer hazırladığımız Anaya-
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sadaki ruh ve esas bakımından bir tenakuza 
düşmek mümkün olacaktır. Binaenaleyh aşa
ğıda 144 ncü maddede hâkimlerin bu mevzu 
ile alâkalı durumlarını görüşeceğiz. Amma 
şimdi burada eğer askerler gibi mahsus kanuna 
tâbi olan hâkimlerin bu maddeye ithal etmez
sek o zaman oradaki görüşmelerimizin faydası 
olmıyacaktır. Bu itibarla hâkimleri de buraya 
ithal etmemiz lâzımdır. Eğer hâkimlere bu ka
dar geniş, salâhiyetleri tanımamızın bir hikmet
ti var ise. 

BAŞKAN — Söz Komisyonundur. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK

SOY — Muhterem arkadaşlarım'; ben kendi 
noktainazarımı arz edecek değilim. Yüksek 
Hâkimler Kurulunun vermiş olduğu kararlara 
karşı, acaba idari kazaya gidilebilir mi? Yük
sek Hâkimler Kurulu, nevi şahsına münhasır, 
(sui generis) bir teşekkül olduğundan, bunun 
kararlarına karşı ancak kendi Genel Kuruluna 
itiraz edilebilmesi esası kabul edilebilir. Veya 
idari yargı yolu müracaat imkânı tanınabilir. 
Hangi görüşü kabul edersek edelim; bu me
selenin münakaşa yeri burası değildir. Yüksek 
Hâkimler Kuruliyle ilgili maddelerin görüşül
mesine sıra geldiğinde, bu tartışma esasen ya
pılacaktır. Binaenaleyh meseleyi orada konu
şalım; gerekirse lüzumlu hükmü oraya ekliye-
lim. Sistemi bozmıyalım; rica ederim. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — önerge sahipleri takrirleri
ni zikredilen maddede vermek üzere geri 
alıyorlar mı?.. (Yok sesleri) Şu halde öner
geyi reylerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

118 nei maddeyi aynen reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
c) Memurların siyasi partilere girmemesi. 

MADDE 119. — Memurlar ve kamu iktisa
di teşebbüslerinin yönetim ve denetim organ
larında bulunanlar, siyasi partilere üye ola
mazlar. Memurlar ve kamu iktisadi teşebbüs
lerinde çalışanlar, görevlerini yerine getirir
ken, vatandaşlar arasında, siyasi kanaatla-
rından dolayı herhangibir ayırım yapamazlar. 

Bu esaslara aykırı hareketleri mahkeme 
hükmüyle sabit olanlar, kamu hizmetinden 
temelli çıkarılır. 
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BAŞKAN — Bir takrir var. Okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 119 ncu 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Hazer Rıza Isıtan 

MADDE 119 —: Memurların siyasi partilere 
üye olmaları ve siyasetle uğraşmaları yasak
tır. 

Memurlar görevlerini, yerine getirirken 
vatandaşlar arasında siyasi inançlarından do
layı her hangi bir ayırım yapamazlar. 

Memur kapsamı ve yukarıdaki esaslara ay
kırı hareket edenler hakkında uygulanacak 
işlemler kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON (SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 

— Muhterem arkadaşlarım; ibu hususta bir te
reddüt hâsıl olduğunu zannetmekteyim. Bunu 
bir misalle izah etmeye çalışacağım. Ziraat Ban
kası bir kamu teşekkülüdür. Meselâ Kandıra 
Ziraat Bankası Ajansı müdürü siyasi bir par
tiye ıgirebilecek midir? Yönetim organı da de
ğildir denetim organı da... Bu girebilir. 
Ama umum müdürler, İdare Meclisi üyeleri, 
murakıplar ıgiremez diyorlar. Maddenin var
mak istediği hedef bu değildir. iBuraya şu ve
ya bu kazadaki Ziraat Bankası müdür veya 
ajnsmı da dâhil etmek lâzımgelir. Asıl mese
le buradadır. Biz şöyle telâkki ettik. Yönetim 
organında çalışanlar. Binaenaleyh Ziraat Ban
kasında yönetime matuf bir teşkilâtı var. Şim
di bütün problem; yönetim ve denetim organ
larında çalışanlar diyecek olursak topyekûn 
bu teşkilât yönetime ve denetime matuf oldu
ğuna göre bu kabil memurlar bu madde sınırı
na girer diye tahmin ediyoruz. Yalnız yönetim 
ve denetim işiyle meşgul olmadığına göre isçi
ler bu madde dışında kalırlar. Bu (bakımdan 
«organlarında bulunanlar» yerine «organların
da çalışanlar» demek neticeyi sağlar zannede
rim. 

iBAŞKAN —; Buyurun efendim. 
MEHMET HAZER - - Efendim, memur tâ

biri gerek içtihatta, gerekse tatbikatta ihtilâfı 
mucip olur. Hele İktisadi Devlet teşekkülle
rinde çalışanlara bunu teşmil etmek, bu tered
dütleri büsbütün artıracaktır. Bu itibarla tek-, 
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lifimizde bu hususu kanuna bırakmayı uygun 
mütalâa ettik. Kanunu bunu tasrih etsin. 
Aslında komisyonun istediği, bir devlet me
muru bir de İktisadi Devlet teşekkülünde ça
lışanların siyasetle iştigallerini menetmektir. 
Fakat böyle de olsa, madde sadece siyasi par
tilere girmeyi menediyor. Bendenizin teklifinde 
hem siyasi partilere yazılmak, hem de siyaset
le uğraşmak . O da Memurin Kanununun 9 ncu 
maddesinde yer alan ve bâzı içtihatta yeri olan 
bir maddedir. Bu itibarla bu maddenin kas-
dettiği şey; evvelâ kanuna bırakmak iki bakım. 
dan lâzımdır; 

1. — Memur tâbirini ifade etmek için şim
dilik bir hüküm koymak mümkün olmuyor. Ar
kadaşım ifade ettiler; yönetim ve denetim or
ganlarında çalışanlar tâbiri âmir ve memuru mu, 
yoksa bilcümle memuru mu ifade ediyor belli 
değil 

(Bir de İktisadi Devlet Teşekkülü demek tat
bikatta birtakım ihtilâflara yol açabilir. Me
selâ sui ıgenerist bir teşekkül olan İller Banka
sı vardır. Bu bir bakıma İktisadi Devlet Teşek
külü değildir. Ama bir İktisadi Devlet Te
şekkülü olarak belki mütalâa edilebilir. Bu, 
hususi bir kanuna tâbidir. Bu itibarla mesele
yi kanuna bırakmak, fakat başta siyasetle uğ
raşmayı menetmek, vatandaş arasında ayrı mu
ameleyi menetmek, Anayasa ile temin edilir. 
Bunun dışında kalan meseleleri kanuna bırak
malıdır. Aksi halde memur terimini tam ola
rak ifade edemeyiz. İhtilafa yol açabilir. Ko
misyon bunu nazarı dikkate alsın, iyi olur. 

iBAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 

— Muhterem arkadaşlar; memur tâbiri, arka
daşımızın zannettiği gibi büyük bir anlaşmaz
lığa vesile olmıyacaktır. Yönetim ve denetim 
işlerinde çalışanlar dersek işçiler buraya ıgirmi-
yecektir. Ama Ziraat Bankasının ajansların-
daki memurlar, müdürler veya buna benzer şa
hıslar buraya girer. 

İkinci fıkradaki memurlar ve kamu İktisadi 
teşekküllerinde çalışanların içine işçiler, müs
tahdemler, memurlar da girecektir. Çünkü 
onların da vatandaşlara eşit muamele yapması 
esasıtr. (Binaenaleyh «yönetim ve denetim iş
lerinde çalışanlar» şeklini teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyonun yeni tek
lif ettiği şekilde okutuyorum. 
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c) Memurların siyasi partilere girmemesi ı 
MADDE 119. — Memeurlar ve kamu ikti- ı 

sadi teşebbüslerinin yönetim ve denetim işlerin
de çalışanlar, siyasi partilere üye olamazlar. 
Memurlar ve kamu iktisadi teşebbüslerinde ça
lışanlar, görevlerini yerine getirirken, vatan
daşlar arasında, siyasi kanaatlarmdan dolayı 
herhangibir ayırım yapamazlar, 

(Bu esaslara aykırı hareketleri mahkeme hük
müyle sabit olanlar, kamu hizmetinden temel
li çıkarılır. 

BAŞKAN — Şimdi bu 119 ncu madde hak
kında verilen önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Mehmet Hazer ve Eıza Işıtan'm değiştirge
leri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. Oyunuza sunuyorum, kabul edenler... Etmi -
yenler... kabul edilmemiştir. 

119 neu maddeyi tash'iihen, okunan şekilde 
oyunuza sunuyorum, kabul edenler... Etmiyen-
ler... kabul edilmiştir. 

IV. özerk kuruluşlar 
a) Üniversiteler 

MADDE 120. — Üniversiteler, ancak Dev
let eliyle ve kanunla kurulur. Üniversiteler, bi
limsel ve idarî özerkliğe sahip kamu tüzel ML 

sileridir ve kendileri tarafından seçilen yetkili 
öğretim üyelerinden kurulu organları eliyle 
yönetilir ve denetilir. Bu organlar ve öğretim 
üyeleri ve yardrmeılaırı, Üniversite dışındaki 
makamlarca, her ne suretle olursa olsun, gö
revlerinden uzaklaştırılamazlar. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları, 
serbestçe. araştırma ve yayında (bulunabilirler. 

Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, organ
ları ve bunların seçimleri, görev ve yetkfleri, 
öğretim ve araştırma görevlerinin Üniversite 
organlarınca denetlenmesi, bu esaslara göre ka
nunla düzenlenir. 

'Siyasî partilere üye olma yasağı, Üniversite 
öğretim üyeleri ve yardımcıları hakkında uygu
lanmaz. 

(BAŞKAN — önergeler var. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
,120 nci maddenin 1 ncü fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teMif ederiz. 
«Üniversiteler, ancak Devlet,, eliyle ve ka

nunla kurulur. Üniversiteler, bilimsel ve ida
rî özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. 
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i Ündvesiteler kendileri tarafından seçilen 
î yetkili öğretim üyelerinden kurulu organları 

eliyle yönetilir ve denetlenir, özel kanunlara 
göre kurulmuş Devlet Üniversiteleri hakkındaki 
kanun hükümleri saklıdır. 

Üniversite organları, öğretim üyeleri ve yar
dımcıları, Üniversite dışındaki makamlarca, her 
ne suretle olursa olsun, görevlerinden uzaklaştı
rılamazlar.» 

Turhan Feyzioğlu Fehmi Yavuz 
Orhan Köprülü Raşit Beşerler 
Suphi Batur îlhan özdil 

Abdülkadir Okyay 

Yüksek Başkanlığa 
120 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 

«Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları 
'hakkında siyasi partilere üye olma yasağı uy
gulanmaz. Ancak bu gibileri parti kademelerin
de görev alamazlar.» 

Abdullah Ipşiroğlu Mehmet Gö'ker 

Yüksek Başkanlığa 
120 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz, 
Adnan OBaşer 

«Siyasi partilere üye olma yasağı, Üniversi
te öğretim üyeleri ve yardımcıları hakkında uy
gulanmaz. Ancak parti kademelerinde faal va
zife alamazlar.» 

Yüksek Başkanlığa 
Üniversitelerin özerkliğini tam bir hale ge

tirmek için, onlara malî muhtariyeti de tanımak 
ve bu maksatla, 120 nci maddenin 1 nci fıkrası 
ikinci cümlesinin, ilk kısmının «Üniversiteler, 
bilimsel, idari ve malî özerkliğe sahip kamu tü
zel kişileridir.» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Fehmi Fırat Bedî Feyzioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıda yeralmış bulunan Yargıtay, Danış

tay ve Sayıştay gilbi adlarla ahenkli bir man
zume ve terim birliği sağlanabilmesi iein tasa
rının 120 nci maddesindeki (Üniversite) ve (üni -
versiteler) sözcülerinin (Bilgitay) ve (Bügitay-
lar) olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Vecihi Tönüfc 
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• Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

120 nei maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değişt'imilmesini ara ve teklif ederim. 

2 .5 .1961 
Emin Soysal 

Değişik fıkra : 
«Üniversite öğretim üyeleri ye yardımcıları, 

siyasi partilere girebilirler; parti teşkilâtında 
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görev alamazlar.» 

(Ekseriyet yok sesleri) 
BAŞKAN — Tetkik ettim. Arkadaşlarımın 

hakkı var. Dışarda ve içerde bulunan arkadaş
ların yekûnu yeter sayıyı tutmuyor. Bu itibarla 
yarın saat 09,30 da toplanmak üzere oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,55 

« • » 

6. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

. 1. —• Temsilciler Meclisi Üyesi Muin Kü-
ley'in, İstanbul Orman İsletme Müdürlüğünün 
10 . 2 . 1960 tarihli emriyle Beykoz'daki Beylik 
Mandıra Çiftliğine el konulmasının sebebine ve 
bu husustaki usulsüz muamelenin düzeltilmesi ko~ 
nusunda ne düşünüldüğüne dair, sarusuna Tarım 
Bakanı Osman Tosun'un yazik cevabı (7/19) 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun Ziraat Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına yük
sek delâletinizi saygı ile rica ederim. 

«4785 sayılı Kanun hükümlerine göre dev-
letleştirilerek 3 . 7 . 1*947 tarihinde 17 sıra No. 
lu Devlet Ormanı olarak Hazine adına tescil 
edilmişken, on yıl sonra maM tesbiti dolayısiy-
le 5658 sayılı Kanun gereğince sahibine iadesi 
ve 6831 sayılı Kanunda yazılı Ihususi orman hü
kümlerine tâbi tutulması tensibolunan istanbul 
vilâyeti, Beykoz kazası, Eıva köyü, Beylik Man
dıra Çiftliğine, iade sebebiyle Devlet ite ilişiği 
tamamen kesildiği ve tapu kaydı tashih edildi
ği halde, istanbul Orman işletme Müdürlüğü
nün 10 i 2 . 1060 gün ve 04,11,001/1070 sayılı 
emirleriyle iade muamelesi iptal olunarak, is
timlâke dahi tâbi tutulmadan hodbehod el 
konulması suretiyle fiilen yürütülen ve sahip
lerini zarara ve Devleti de muhtemel tazminat 
taleplerine mâruz bırakan kanunsuz ve usul
süz muamelenin düzeltilmesi ve buna sebebiyet 
verenlerin halikında işlem yapılması konusun
da, Bayın Bakanlık ne düşünmektedir. 

Temsileiler Meclisi Üyesi 
Muin Küley 

T. C. - • 
Tarım Bakanlığı 24.4.1961 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 362 

29810 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
10 . 4 . 1961 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

445-60746 S. Y. K: 

istanbul ili Beykoz ilçesi Riva köyü hu
dutları dâhilinde bulunan Beylik Mandıra Çift
liği ormanı 4785 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
diği 13 . 7 . 1945 tarihinde devletleşmîş ve Ha
zine 'adına teseil edilmiştir. 

Kanuni süresi içerisinde bedel talebinde bu
lunulmuş, kültür arazisi ve binalar hariç on bin 
lira bedel takdir tolunarak ödenme yoluna gi-
dilmişse de salhibi tarafından alınmamıştır. 

5658 sayılı Kanunun neşrinden sonra orma
nın iadesi taiebolunmuş, Devlet ormanına biti
şik olduğu ileri sürülerek talep reddedilmiştir. 

Bilâhare yerin orman sayılmayan makilik 
olduğu iddia edilerek iade talebi tekrarlanmış 
teşkil olunan komisyonların nihai raporuna 
göre çiftlik civarının orman sayılmıyan maki
lik olduğu neticesine varılarak 200.9 ftıektar 
baltalık ormanın civarı orman sayılmıyan ma
kilik olmakla Devlet ormanına bitişikliğin or
tadan kalktığı esbabı mueibesiyle 5658 sayılı 
Kanun gereğince sahiplerine iadesi Bakanlıkça 
kabul olunmuştur. Ormanın amenajman plânı 
tanzim ve tasdik olunmuştur. 

8 . 2 . 1960 tarihinde Maliye Bakanlığından 
alınan bir yazıda Genelkurmay Başkanlığınca 
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yerin stratejik yönden muhafaza ormanı olarak 
tefriki uygun görüldüğü bildirilmesi üzerine 
mezkûr Bakanlığa maki tatbikatının iptal edil
diği ve çiftliğin tamamının 6831 sayılı Kanu
nun 23 neü maddesi gereğince muhafaza orma
nı olarak ayrılması için gerekli muameleye te
vessül olunacağı bildirilmiştir. 

28 . 7 . 1960 tarihli dilekçe ile ilgililer Millî 
Savunma noktai nazarının ortadan kalkmış ol
duğunu, binaenaleyh ormanın muhafazaya ay
rılmasından vazgeçilmesini talebetmişlerse de 
bu husus Maliye Bakanlığından sorulmuş her 
hangi bir değişiklik bahis konusu olmadığı ce
vabı alınmıştır. 

Muhafaza ormanı tefriki için muamele de
vam etmektedir. Diğer taraftan ilgililer Da
nıştay 8 nci Dairede ormanın iade muamelesi
nin iptali üzerine kararın kaldırılmasını temin 
maksâdîyle dâva açmışlar ve bu arada yürüt
menin durdurulması talebinde bulunmuşlarsa 
da bu talep reddedilmiştir. Mülkiyet durumu 
Beykoz iTapıı Sicil Muhafızlığından sorulmuş 
alınan cevapta : 

Beylik Mandıra Çiftliği Abbas Celâloğlu 
adına müseccel olup 4785 sayılı Kanunun hü
kümlerine göre Beylik Mandıra ormanı olarak 
Hazine adına tescil edilmiştir. Şerhi mereudol-
dağn, münakale işaretine tesadüf «dilmediği, 
1414 hektar miktarındaki ormanın 1947 yılın
da Hazine adına tescil edilmiş bulunduğu an
cak «gayrimenkul sahibi AbbasCelâloğlu'na ia
de edildiği bildirilmekle şerhtir.»1 şeklinde meş
ruhat bulunduğu kayıtların tetkikinden anla
şılmış ise de bu kayıtta da münakale işareti 
yoktur, denilmektedir. 

Maliye Bakanlığınca da yerin tapudaki ka
yıt vaziyeti ve Danıştaydaki dâva safahatı so
rulmuş olup bu hususta muhabere devam et
mektedir. 

Bu duruma göre Danıştayda açılmış bulu
nan dâva neticesine intizar edilmesi ve mülki
yet mevzuunun tavazzuh etmesinin beklenmesi 
mütalâa olunmaktadır. 

Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. 
Tarım Bakanı 

Prof. Osman Tosun 

11.4. 1961 
2. — Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Erdinç'

in, Van'ın Çatak İlçesinde vukubulan deprem
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den zarar görenlere ne gibi yardım yapıldığı
na dair tmar ve îskân Bakanı sorusuna Rüştü 
özaVın cevabı (7/22) 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun tmar ve îskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Temsilciler Meclisi Üyesi 

Sait Erdinç 

Van ilinin Çatak ilçesinde vukubulan dep
remden dolayı meydana gelen zarar ve tahri
batın mahiyeti nedir? 

Kimler zarar görmüştür? 
Bunlara derhal ne gibi yardım yapılmıştır? 
ilerde depremden zarar görmemeleri ve 

müstahsil hale gelmeleri için alınacak tedbir
ler ve yapılacak yardımlar nelerdir? 

T. C. 
tmar ve iskân Bakanlığı 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 
Sayı: 8/270 - 5886 

28 . 4 .1961 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ankara 

13 .4 .1961 gün ve 7 - 22/466 - 60772 sayjh 
Kanunlar Müdürlüğü ifadeli yazıları ile Ba
kanlığımdan istenilen, Temsilciler Meclisi Üye
si Sait Erdinç'in «Van'ın Çatak ilçesinde vu
kubulan depremden zarar görenlere ne gibi 
yardım yapıldığına» dair önergesindeki soru
ların cevapları sırasiyle arz edilmiştir. 

1. İçişleri Bakanlığından temin edilen, Van 
Valiliğinin 6 .4 .1961 tarihli yazısında, mezkûr 
mahalde : 

a) Birkaç gün devam eden hafif bir sar
sıntı olduğa, 

b) Hükümet konağiyle bâzı binalarda çat
laklar vukua geldiği, 

Anlaşılmıştır. 
2. Bakanlığımızca 7269 sayılı Kanuna gö

re âcil yardım yapılmasını icabettiren husus
ların ifası ve neticenin bildirilmesi vilâyete tel
le tebliğ edilmişse de vilâyetçe yapılmış ol
ması muhtemel tedbirler ve karşılığı olan yar
dım Bakanlığımıza henüz intikal ettirilmemiş
tir. Bakanlığımızca yardım yapılabilmesi, âfe
tin umumi hayata müessir olması şartına bağ
lıdır. 

— 603 
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3. Alınacak bilgiye ve yapılacak tetkiklere I 

göre 7269 sayılı umumi hayata müessir âfetler 
Kanunu gereğince önceden alınması lâzımgelen 
tedbirlerle Toprak, Kanunu gereğince toprak
sızlara toprak verme mevzuu ele alınabilecek
tir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
îmar ve İskân Bakanı 

R. özal 

3. — Temsilciler Meclisi üyesi Sait Erdinç'in 
tekrar mesleke dönmek istiyen eski hâkimler 
hakkmda Ayırma Komisyonunca ittihaz edilen 
karara dair sorusuna Adalet Bakam Ekrem Tü-
zemen'in yazılı cevabı (7/35) 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla rica 
ederim. 

' 25 . 4 . 1961 
Temsilciler Meclisi Üyesi 

Sait Erdinç 

Soru : 
Senelerce hâkimlik yapan 27 Mayıs 1960 ta 

Milletvekili olan iki şahıs, bu tarihten sonra mes
leke dönmek istedikleri halde, keyfî bir görüşle 
mesleke alınmamalarına rağmen, Muradiye'de 
hâkim iken komşu ilçede salâhiyetle hâkimlik 
yaparken, yapılan şikâyetler ve dolaşan şayialar 
üzerine, hakkında İl Savcılığı vasıtasiyle tahki
kat yapılmış, bundan sonra istifa ederek meslek- ı 
ten ayrılmış, bir ilde, bir D. P. li Milletvekili 
ile ortak avukatlık yapan şahıs (Sicil No: 12022), 
keza Milletvekili iken D. P. ye geçen ve 1957 de 
seçimi kazanmıyan, sonradan Emekli Sandığı İda
re Kurulu Reisliği yapan bir avukat, hâkimliğe 
tâyin edilmiştir. . 

a) Bunların hizmetinden istifade edileceği
ne, ayırma komisyonu (Ki Reisi Recai Seçkin'-
dir) nasıl kanaat getirmiştir? 
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b) Bu tâyinlerin mevzuatımız ve ihtilâlin 

ışığı altında izah tarzı nasıldır? 
(Şimdilik sadece iki misalle yetinilmiştir.) 

T. C. 
Adliye Vekâleti 29 . 4 . 1961 

Z. 1. U. Müdürlüğü 
Sayı : 15484 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
27 . 4 . 1961 tarih ve- 521/60881 sayılı yazıla

rına K : 

Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Erdinç'in 
25 . 4 . 1961 tarihli yazılı soru önergesine karşı
lık teşkil eden yazımız ilişik olarak takdim kılm-
miştir. 

Durum saygı ile arz olunur. 
Adalet Bakanı 

Ekrem Tüzemen 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Temsilciler Meclisi- Üyesi Sait Erdinç'in 

25 . 4 . 1961 tarihli yazılı soru önergesine karşı
lıktır. 

Yazılı soruda bahsi geçenlerin (incelenen bel
gelerine göre hizmetlerinden istifade olunacağı 
umulduğu Jsaydiyle mesleke kabullerine) Ayırma 
Meclislerince karar verildiği ve bu kararlara müs
teniden mevcut münhallerin kapatılması maksa-
diyle diğer istekliler meyanımda tâyinleri yapıldı
ğı anlaşılmıştır. 

Bunların hizmetlerinden istifade edileceğine 
nasıl kanaat getirildiği keyfiyeti, Hâkimler Ka
nununun 70 ve 71 hci maddeleriyle Ayırma Mec
lislerine bırakılmış bulunan mutlak takdir hakkı
na taalluk etmektedir. Bu tâyinlerde mevzuata 
aykırı bir cihet görülmemiştir. 

Saygıyla arz olunur. 

Adalet Bakanı 
Ekrem Tüzemen 


