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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gündem dışı söz alan Fethi Alpaslan (Art
vin), izmir'de vazife gezisi sırasında trafik 
kazası geçiren milletvekillerine Cumhuriyet 
Seatosunca geçmiş olsun beyanında ve âcil 
şifalar temennisinde bulunulmasını istedi. Baş
kanlıkça gereğinin yapılacağı bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Baki Gü
zey ve iki arkadaşının, memleketimizin kal
kınmasında ziraatimizin rolü ve zirai meselele
rimiz hakkında Senatoda genel görüşme açıl
masına dair isteklerini geri aldıkları hakkın
daki önergesi kabul olundu. 

Doğu illerindeki kıtlık durumunu mahal
len tetkik edecek olan 5 kişilik komisyonun 
seçimi yapıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar üye
si Celâl Tevfik Karasapan'ın, dış memleketler
de açık bulunan büyükelçiliklere dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu Bakanın ve, 

Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Ali Kıza 
Ulusman'ın, Kırşehir vilâyetinin merkez ilçe
sine bağlı 9 köyde yağan dolu sebebiyle mah
sullerini kaybetmiş bulunan bu köyler halkına 
ne gibi yardımlar yapılacağına dair Tarım ve 
içişleri Bakanlarından sözlü sorusu da soru 
sahibinin hazır bulunmamalarından gelecek bir
leşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi 
Alpaslan'ın, İstanbul Belediyesinin Yaş Mey-
va ve Sebze Hali hakkındaki sözlü sorusuna iç
işleri Bakanı Ahmet Topaloğlu ve, 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi 
Alpaslan'ın, Hopa'nın Hemsin köyü sürü sa
hiplerinin hayvanlarını İğdır ilçesine kışlat
maya götürürken yolda Kars Valiliğince dur

durulmaları ve sürü sahiplerinin .İğdır'daki 
araziden faydalanmalarının geçen seneden 
beri menedilmiş olmaları sebebine dair sözlü 
sorusuna da İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu 
ile Tarım Bakanı Cavit Oral cevap verdiler. 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi 
Alpaslan'ın, Millî Savunma Bakanlığına ait 
tesisler için yapılmış olan kamulaştırmalardan, 
gerçek ve tüzelkişilere borç olup olmadığımı 
dair sözlü sorusu Bakanlar hazır bulunmadık
larından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sakıp 
Ünal'ın, Adana Memleket Hastanesinin yeni
den inşası için her hangi bir projenin nıeveııd-

^>lup olmadığına dair sözlü sorusuna Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Suat Seren cevap verdi. 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1961 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/J) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması ve, 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İda
re Âmirlerinin, 1961 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tekliflerinin Anayasa
nın 92 ııci veya 94 neti maddelerinde tâyin 
edilen görüşme şekillerinden hangisine tâbi 
olacağı hususunun halli için, içtüzük Komisyo
nuna havalesi kabul olundu. 

16 . 1 . 1962 Salı günü saat 15 t e toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Aydın 
Sırrı Atalay Fikret Tur hangi 1 

Kâtip 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahi

sar Üyesi Mustafa Yılmaz İnceoğlu'nun, fa
külte ve yüksek okullarda okumakta olan ta
kıntılı son sınıf talebelerinden çeşitli sahalarda 
istifade edilmesinin düşünülüp düşünülmediği
ne ve yedek subaylık mevzuuna dair sözlü 
soru önergesi Millî Eğitim ve Millî Savunma 
Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/33) 

Sorular 

2. :— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ilifat üztürkçine'nin, İstanbul Belediyesinde; 
imar işleri kâfi derecede cevap verecek durum
da olmadığına göro Mesken ve Plânlaştırma 
Müdürlüğünün tekrar kurulması hususunda 
neler düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi 
İmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/34) 
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C. Senatosu B : 
3. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 

Mustafa özer'in, Antalya'da akar yakıt fiyat
larının yeniden tetkik edilerek indirilip indiri-
iemiyeceğine dair sözlü soru önergesi Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/35) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Mansur Uhısoy'un, PTT idaresinin malî duru
muna ve Telefon kanunlarının tevhidine dair 
sözlü soru önergesi Ulaştırma Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/36) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, çiftçimizin kullandığı süper 
fosfat gübrelere dair sözlü soru önergesi Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/37) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, memleketimizdeki okulların 
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durumlarına dair sözlü soru önergesi Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/38) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi 
Eifat Öztürkçine'nin, yurdun muhtelif bölge
lerinde yapılmış olan kadastro tesbitlerinin tas
hihi hususunda ne gibi tedbirlerin düşünüldü
ğüne dair sözlü sora önergesi Başbakanlığa ve 
İmar ve İskân Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/39) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Eagıp 

Üner'in, Nevşehir'in Gülşehir ve Avanos ka
zalarını da kapsıyan Kızılırmak vadisinde pa
muk yetiştirilmesine dair yazılı soru önergesi, 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/18) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Kapor • 
1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 

Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/27, 1/28; C. Senatosu 1/1, 1/2) (Gündeme) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamid Tigrel 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Tarık Remzi Baltan (Zonguldak) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
açıyorum. 

Çoğunluğumuz var, oturumu 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.— Cumhuriyet Senatom üyeleri Nurullah 
Esat Sümer ile Rıfat özdeş'e izin verilmesi hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/34) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle" 

izinleri, Başkanlık Divanının 12 . 1 , 1962 tarih
li toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Nurui-

lah Esat Sümer, 3 ay, hastalığına binaen, 3 . 1 . 
1962 tarihinden itibaren. 
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G. Senatosu B: 
Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Rifat 

Özdeş, 11 ay, hastalığına binaen, 10 . 1 . 1962 ta
rihinden itibaren. 

BAŞKAN — İsimlerini okmftak suretiyle 
izinleri teker teker oyunuza sunacağım. 

Nurullah Esat Sümer, 3 ay, hastalığına bina
en, 3 . 1 . 1962 tarihinden itibaren. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rifat özdeş, 1 ay, hastalığına binaen, 10 . 1 . 
1962 tarihinden itibaren. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Hastahğı dolayısiyle iki aydan fazla izin 
alan C. Senatosu istanbul Üyesi Nurullah Esat 
Sümer'in tahsisatının verilebilmesi hakkında G. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/35) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin alan 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Nurullah 
Esat Sümer'e tahsisatının verilmesi, içtüzüğün 
197 -ııci maddesi gereğince Genel Kurulun kara
rma bağlı olduğundan keyfiyet yüce tensiplerine 
arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Suad Hayri Ürgüplü 

BAŞKAN — Bir içtima devresinde iki aydan 
fazla izin alan Milletvekillerine İçtüzük gereğin
ce tahsisat verilebilmesi için Umumi Heyetin 
kararının alınması lâzımdır. Nurullah Esat Sü
mer arkadaşımıza da üç aydian farzla izin aldığı 
için tahsisatının verilip verilmemesi hususunda 
Yüksek Heyetinizin oylarına müracaat etmek 
mecburiyetindeyim. 

Nurullah Esat Sümer arkadaşımızın tahsisa
tının verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Trafik kazası geçiren Rahmi Arikan 
Bolu) ile hasta bulunan Nurullah Esat Sümer 
(İstanbul) ve Rifat özdeş (Kocaeli) in Başkan 
tarafından ziyaret edildiği ve âcil şifalar temen
nisinde bulunulduğu hakkında bildiri 

BAŞKAN — Bu vesile ile müessif bir hâdi
seyi daha arz etmeme müsaadenizi rica edece
ğim. O da şudur; Bolu Senatörü Rahmi Ari
kan arkadaşımız Bolu'ya giderken müessif bir 
kaza geçirmiş arabası 15 takla atmıştır. Bu kaza 
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dolayısiyle bayılan ve baygın bir variyette yer
de yatan arkadaşımızı oradan geçenler görmüş
ler ve alıp hastaneye götürmüşlerdir. Hamdol-
sun tehlikeli bir durum yoktur. 

Senato Başkanımız kendilerini telefonla ara
mışlar ve gerek kendi namlarına ve gerekse Se
nato namına geçmiş olsun temennisinde bulun
muşlardır. 

Ayrıca, gerek İstanbul'da ve gerekse burada 
Rifat özdeş arkadaşımızla Nurullah Esat Sü
mer arkadaşımızı da ziyaret ederek, kendilerine 
geçmiş olsun, temennisinde bulunmuşlardır. 
Ittılaınıza arz ederim. 

i. — NATO Parlmanterleri Konferansına 
katılan Türk Parlmanter Heyetinin verdiği ra
por 

BAŞKAN — Şimdi, NATO ParlmaiDterleri 
Konferansına katılmış bulunan Türk Parlman
ter Heyetinin raporu vardır; bu rapor tevzi edil
miş bulunmaktadır. Bu hususta söz almak isti-
yen arkadaşımız var mı? Buyurunuz Sayın 
Tunckanat. 

HAYDAR TÜNÇKANAT (Taıbiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım; Paris'te 13 - 18 Ka
sını 1961 de toplanan NATO Parlmanterleri 
Konferansına Millet Meclisinden dört ve Sena
todan da iki olmak üzere altı kişi iştirak ettik. 

Kuzey - Atlantik Andlaşması malûm olduğu 
üzere bir askerî pakttır. Ancak, Anlaşmanın 
ikinci maddesinde; «Taraflar, kendi hür mües
seselerini takviye, bu müesseselerin istinadettiği 
prensiplerin daha iyi anlaşılmasını temin, ve 
istikrar ve refahı sağlamaya matuf şartları ge
liştirmek suretiyle milletlerarası muslihane ve 
dostane münasehetlerin inkişafına yardım ey
leyeceklerdir. Taraflar milletlerarası iktisadi 
siyasetlerindeki bütün aykırılıkları izaleye çalı
şacaklar ve içlerinden her biri veya hepsi ara
sında iktisadi iş birliğini teşvik eyliyecekler-
dir» demektedir. Bu maddeye istinaden siyasi, 
ilmî ve teknik, kültürel, iktisadi sahalarda da, 
askerî sahadakine muvazi olarak bir anlayış ve 
işlbirliğine doğru kuvvetli adımlar atılmış bu
lunmakta ve bunda da NATO Parlmenterleri 
Konferanslarının rolü oldukça büyük olmuştur. 

Konferansın gayesi : Onu teşkil eden NATO 
devletlerinin parlâmentoları vaşıtasiyle NATO'-
nun mesul makamlariyle kendi parlâmentoları 
arasında gayriresmî irtibat temin eder, muza-
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kereleriyle nıulhteiif IZşm meclislerde «^ilântik 
dayanışması» fikrinin gelişM€^in&-Vt---a4ÜİPj^* 
ittifakının gayelerini daha ileriye götürmeye 
yardım etmektir. 

Bu gayeye uygun olarak, 13 - 18 Kasım ara
sında Paris'te toplanan NATO Parknenterleri 
Konferansının Komite ve Umumi Heyet toplan-
tılarmdaki faaliyetleri alınan karar ve teklif
leri bir rapor halinde hazırlıyarak sizlere tak
dim etmiş bulunuyoruz. 

Ayrıca Cumhuriyet Senatosunda bu rapor 
hakkında açıklamada bulunmak ve NATO gibi 
çjolk önemli bir konunun müzakeresiyle esas ga
yesine doğru yeni de olsa, iyi bir adımın atıl
mış olduğuna inanıyorum. Raporun muhtevi
yatı hakkında sizleri uzun ve tafsilâtlı bilgi 
vermek suretiyle kıymetli zamanınızı almak 
istemiyorum. Yalnız zabıtlara •geçmesi için 
.ana fikirler; alman karar ve teklifler üzerin
de duracağım. 

«Geçen sene içinde modern Dünya'ya hük
meden faktörün karakterinde her hangi bir de
ğişiklik 'olmamıştır. Doğu - Batı mücadelesi se
nelerdir siyasi atmosferi zelhirlemekted'ir. Sbv-
yet dünyasında mevcut iç farklara rağmen, 
Sovyet bloku hür ve demokratik dünyaya kar
şı olan mücadelesine mütteMden eksilmiyen bir 
canlılıkla devam etmektedir. Sovyet liderleri
nin muntazaman sulh terân eleriyle, (Batıya 
karşı tehditlerini değiştirmelerine rağmen ana
nevi hedeflen olan komünistlerin hükmedece
ği bir dünya fikrini tamamen veya kısmen 
terk ettiklerine dair 'her Ihangi (bir işaret 
mevcut değildir. Bu /hedeflerini gerçekleştir
mek için tatbik edilen taktik değişiktir. Genel 
olarak kullanılanı şudur: Sovyetlerce zayıf 

'olarak seçilen Batıdaki memleket, ada, şehir 
veya mevkilere karşı açılan kesif bir kampan
ya, bir zayıf noktadan diğerine atlamak (sure
tiyle birbirinden farklı 'bölgelerde birbiri arka
sından buhranlar yaratmak. 

Genel siyasi durumu böylece özetledikten 
sonra: 

Şimdi bunun ışığı altında 7 nci NATO 
Parlmanterleri Konferansında alman karar ve 
tavsiyelere geçiyorum : 

NATO îlmî Komitesinin faaliyetleri, ilmî 
sahalarda kendilerini yetiştirmek istiyenlere 
burs temini, oldukça yüksek seviyede yaz okul
larının organizasyonu, ilmî araştırma prog-
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ramlapflîg devam gibi mühim vazifeleri ihtiva 
etmektedir. Esas.gaye bu sahada milletlerarası 
bir Sbirliği kurulmasını temindir. 

r ÎÖbminizmle mücadele sahasında kültürel ve 
manevi kuvvetlerden faydalanmak ve bu alan
da yayımlar yapmaktır. Kültür Komisyonu, neş
redilecek ilk broşürler (hakkında bir plân ha
zırlamış bulımuyor. Diğer taraftan bilhassa 
Birleşik Amerika'nın verdiği inceleme bursla
rının adedi artırılacaktır. 

1. — Askerî kuvvetimizle mütenasip askerî 
yardım: Yani bilindiği üzere eğitim birlikleri 
hariç, Türk Silâhlı kuvvetlerinin tümü NİATO'-
ya talhsis edilmiştir. NATO içerisinde hatırı 
sayılır bir kuvvet olan Hava - Kara ve Deniz 
Kuvvetlerimiz, millî bütçeye oklukça ağır bir 
külfet yüklemektedir. Ayrıca modern tesis ve 
silâlhlı kuvvetlerin idameleri çok pahalıya mal 
olmaktadır. NATO için memleketimizde inşa 
edilmiş ve edilmekte olan savunma tesisleri 
için milyarlar sarf edilmiştir. Bu muazzam te
sislerin bakım ve idamesi daîhi millî bütçemizin 
altından kalkamıyacağı kadar ağırdır ve her 
gün biraz daha ağırlaşmaktadır. Bu savunma 
tesisleri için bakım idame ve işletilme masraf
larında NATO tarafından karşılanması Hükü
metçe talep edilmeli ve bu haklı talep kabul 
edilmelidir. Kaldı ki, son Berlin buhranı Kara 
kuvvetlerinin azaltılması temayülündedir. 

2. — Az gelişmiş memleketlere yardım : 
NATO içerisinde iaz gelişmiş memleket olarak 
Portekiz, İtalya, Yunanistan ve Türkiye var
dır. NATO içerisinde bu az gelişmiş NATO 
âza devletlere elden gelen her türlü yardım ve 
müzaharetin yapılması için büyük bir arzu 
mevcut. Fakat NATO'nun hangi imkânların
dan nasıl ve ne şekilde faydalanabileceğimiz 
hususunda bir hazırlık ve bu hususta elle tu
tulur bir faaliyet mevcut değildir. Benim ka-
naa'tıma göre büyük bir düzensizlik ve koor
dinasyonsuzluk içerisinde olan bu komi ele 
alınmalı ve birleştirilerek mesul makamın 
kontrolüne verilmelidir. Buna misal bizim se
yahatimiz. 

Çok geç kalmış olduğumuza inanıyorum. 
3. — Yapmadıklarımız yanında, bir de ya-

pıpta; yaptıklarımızı kimseye duyurmadığımız 
i cin meçÛral kalmış çalışmalarımız vardır. 

Meselâ senenin muayyen günlerinde NA
TO'nun kuruluş gaye v-e'(hedefleri hakkında 
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zurlarma da katlanarak-'bu pazara katılmayı 
A^et ika- için.. -dairi lüzumlu addeylemektedir. 
Bize gelince; ben iktisadı kalkınmamızda müş
terek pazara katılmanın mühim rolü olacağına 
inanıyorum. Dışında kalmak ve gecikmek bizini 
için büyük bir kayıptır. 

Ö.'Sssatosu B: 
radyolarda, okullarda üniversitelerimizde kon
feranslar yapılır. Okul programlarına ithal e di-" 
lir. Gazete ve dergilerimiz de NATO hakkında 
yazılar çıkar, ayrıca bu mevzularda, üniversi
te ve yüksek okullarımızdan Hükümet ve Parlâ
mentodan. heyetler giderek faaliyetler gösterir, 
temaslar yaparlar, kararlar alırlar. Fakat, bun
ların hepsi bizim veya NATO makamlarının 
meçhulüdür. 

Bunlara bir nihayet verilmeli; NATO için 
yaptığımız fedakârlık ve memleketimizin NA
TO'ya olan güven ve bağlılığı ve bu husustaki 
faaliyetleri raporlar, broşürler, kitaplar, halin
de veya konferansçılar vasıtasiyle her vesile ile 
NATO devletlerine duyurulmalı ve NATO'nun 
her branşında faal rol alıp buralara ehil perso
nelle katılmamız şarttır. 

NATO Parlmanterleri Konferansında benim 
gördüğüm /hava ve Müşterek Pazar. 

NATO'nun 'harbi önleyici tesirine herkes 
inanmış ve biraz evvel arz etmiş olduğum karar 
ve tavsiyeler umumiyetle büyük bir tasvip ve 
anlayış, iş birliği havası içinde alındı. NATO'
nun Askerî safhalarından gayri, siyasi, iktisadi, 
'kültürel, ilmî ve teknik safhalarda, da gayret
leri ve emekleri birleştirerek, büyük tasarruf
lar sağlanmış olması keyfiyeti bu hususlarda da 
süratle 'hareket edilerek daha sıkı bir iş birliği 
ve koordinasyona gidilmesinde 'herkes müttefik 
fakat bizim gibi arzusu olupta; şu veya bu se
beplerle bunlara katılıp temsil edilmiyen ve 
kendisinin istifadesine açık bulundurulanlardan 
faydalanabilmek için teşkilât ve organizasyonu 
'bulunmayan bir milletin cihetteki bu 'gi'bi ni
metlerden faydalanmasına, imkân yoktur. 

Avrupa, tarihinde ilk defa bu derece yük
sek bir refah seviyesine ulaşmasının sırrının 
Çelik ve Kömür Anlaşmasıyla başlıyan ve bu
gün Müşterek Pazar şekline giren iktisadi iş 
birliğine borçlu olduğunu müdrik. Buna katı
lan devletler bâzı tahdit ve formalitelerin lü
zumsuz rekabetin kalkması yüzünden iktisadi 
imkân ve kabiliyetlerinin süratle geliştiklerini 
görmüşler ve daha sıkı bir işbirliğine doğru 
gitmişlerdir. Evvelâ bunun dışında kalmayı ter
cih eden ingiltere ve Amerika, gelişen bu ikti
sadi güç ile iş birliği yapmak üzere, yani, müş
terek pazara katılmak için hazırlıklara başla
mışlardır. Eski Amerikan Hariciye Vekili Har-
ter ve arkadaşı Clayton'un raporu bâzı mah-

Modern ilim ve tekniğin başarıları, insanlık 
tarihinde ilk defa olarak fakra zaruretin orta
dan kaldırılması imkânlarını açmıştır. Bundan 
süratle istifade etmemiz si;ittir. Ve NATO bu 
hususta bize geniş imkânlar vâdetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarını, NATO Parlman
terleri Konferansında alman karar ve tavsiye
ler, NATO Bakanlar Konseyine Başkan tara
fından götürülür ve onların tetkikinden geç
tikten sonra kabul veya reddedilir. Hayatî öne
mi haiz bu karar ve tavsiyelerden hangilerinin 
ret veya kabul edildiklerini henüz resmen bil
miyoruz. Halbuki, bu konseye katılan bakanla
rımızın avdetleri üzerinden bir aydan fazla bir 
müddet geçmiş olmasına rağmen, ne Senato'da 
vre ne de Millet Meclisinde hiçbir izahat ve açık
lama yapılmamıştır. Diğer NATO âza devlet
lerinin bakanları, haftası içinde kendi parlâ
mentolarına izahat vermişlerdir. Bunları, ga
zetelerden okuduk. Temenni ederiz ki, bu biz
de de bir teamül olsun. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN _ NATO Konferansına katılmış 
olan Heyetimizden Tunçkanat'm izahatını din
lediniz. Bu mevzuda söz istiyen var mı? Olma
dığına göre gündeme devam ediyoruz. 

5. — Ek ödenek ve Aktarma kanunlarına 
dair C. Senatosu Başkanlık Divanı ile İçtüzük 
Komisyonunun müştereken hazırladığı rapor 
(5/1) * 

BAŞKAN — Bu rapor okunacak, yalnız 
bir noktayı açıklamama müsaade buyurmanızı 
rica edeceğim. Raporda iki arkadaşın ihtirazı 
kayıt koydukları görülüyor. Beş arkadaşın mu
halif olmasına rağmen bir yanlışlık eseri ola
rak böyle yazılmıştır. Muhalif olan diğer ar
kadaşlarımız Sayın Ahmet Yıldız, Sayın Kara» 
velioğlu ve Diyarbakır Senatörü ihsan Hamil 
Tigrel'dir. Bu hususu açıklamakta fayda görü
yorum, çünkü bir yanlışlık yapılmıştır, 

Şimdi raporu okutturacağını. 
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îçtüzük Komisyonu ve Başkanlık Divanı müşterek raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzük Komisyonu 

Esas No: 5/1 
Karar No: 3 

13 .1.1962 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasını mutazammm 
bulunan 17 ve 18 sıra sayısında kayıtlı kanun tekliflerinin görüşülmelerimde takibolunacak usu
lün Anayasanın 92 nci maddesinde derpiş edilen esasa göre mi, yoksa 94 ncü madde esaslarına 
göre mi olacağının Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı ile İçtüzük Komisyonunun müştere
ken yapacakları bir toplantıda müzakere ile karara bağlanması ve neticenin bir raporla Senato 
Genel Kuruluna arzı Cumhuriyet Senatosunun 11 Ocak 1962 tarihli 21 nci Birleşiminde kararlaş
tırılmış olmakla 12.1.1962 günü İçtüzük Komisyonu ile Başkanlık Divanının yaptıkları müşte
rek toplantıda mesele görüşülüp tartışıldı. Ve neticede sözü geçen kanun tasarılarının 1961 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Cumhurbaşkanlığı ve Büyük Millet Meclisi kısım
larında değişiklikler yapılmasına ve bu suretle sözü edilen kısımlara bir miktar munzam ödenek 
verilmesine ilişkin oldukları görülmüş ve bu ha( ile mahiyetleri bakımından Genel Bütçe Kanu
nunun fer'i durumunda oldukları göz önünde tutularak bütçenin görüşülmesine ait usulü tesbit 
eden Anayasanın 94 ncü maddesine göre görüşülmelerinin uygun olacağı, bunların şekil bakımın
dan kanun haddiyle kanunların görüşülmesine aidolan 92 nci maddenin tatbikinin mânevi tefsir 
kaidelerine ve Anayasanın ruh ve maksadına aykırı olacağı sonucuna varılmıştır. 

Keyfiyetin Genel Kurula sunulmasına yüksek delâletlerini rica ederiz. 

İçtüzük Komisyonu Başkam 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

Aydın 
Fikret Tıırhangil 

Erzurum 
Nihat Pasinli 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur 

Nüvit Yetkin 

Tokat 
Osman Hacıbaloğlu 

Sözcü 
C. Başkanlığı Kontenjanı 

Âmil Artuıs 

Tabiî Üye 
Selâhattin özgür 

Aydın 
Sami Sarıgöllü 

İzmir 
Cahit Okurer 

Manisa 
Ferit Alpiskender 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Kâtip 
Sakarya 

Turhan Kapanlı 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

Diyarbakır 
İhsan Hamit Tigrel 

Kars 
Söz hakkım mahfuzdur 

Sırrı Atalay 
Niğde 

Kudret Baykan 

Zonguldak 
Tarık Remzi Baltan 
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BAŞKAN — Buyurun Nüvit Yetkin. 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, Millet Meclisinde ve Senatoda 
bir kanunun görüşme usulüne taallûk eden bir 
ihtilâf, geçen celse yüksek heyetinizin kararları 
ile bir komisyona tevdi edilmiştir. Bu komis
yonda, bendeniz komisyon raporuna muhalif 
kaldığım iğin muhalefetime esas olan görüşleri
mi arz etmek üzere huzurunuzu işgal etm'iş bu
lunuyorum. Ümit ediyorum ki, bu noktai na
zarım komisyonun neticelendirdiği şekle muha
lif olan arkadaşlarımızın görüşlerine de tercü
man olacaktır. Komisyonun zamanını alan asıl 
mevzu ve komisyona hâkim olan noktai nazar 
bu. kanunun görüşme usulünü bir mesele haline 
getirmekten ziyade Millet Meclisi ile Senato ara
sında yeni bir ihtilâf konusu haline sokmamak 
olmuştur. Her iki Meclisin, Anayasanın koru
yucusu olarak, Anayasanın lâfzında ve ruhunda 
hassas olmasının, Anayasanın hükümlerine sa
dık kalmanın, bu hususta fevkalâde titiz dav
ranmanın faydalarına kaaniim. Bu maksatla hu
zurunuzu işgal etmekteyim. 

Sevgili arkadaşlarım, mevzuubahsedilen ka
nun, müstakil bir kanun olarak kaleme alınmış, 
bu hüviyette bir teklif olarak sevk edilmiş. Yal
nız, 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller 
içerisinde değişiklik yapılmasını tazammun eden 
bir kanundur. Şimdi; bâzı arkadaşların nok
tai nazarlarına göre, bütçe içinde bir değişikli
ği tazammun etmesi itibariyle, Bütçe Kanunu
nun tâbi olduğu prosedüre uygun olarak, Ana
yasanın 94 ncü maddesine tevfikan müzakere 
edilebilir. Nitekim; Millet Meclisi bu noktai na
zara iltifat ederek, itibar ederek kanunu Karma 
Bütçe Komisyonuna sevk etmiştir. Şimdi; bu 
usule göre hareket etmek lâzım gelir. Şimdi bu 
kanunun müzakeresinde tatbik olunması istenen 
Anayasanın 94 ncü maddesini birlikte mütalâa 
etmemize izninizi istirham ediyorum. Ana
yasanın 94 ncü maddesinin matlabı «Büt
çenin görüşülmesi ve kabulü; gider artı
rıcı ve gelir azaltıcı teklifler» dir. De
mek ki, bu madde mücerret ve münhası
ran bütçenin ve bütçeye bağlı raporun görüşül
mesinin usulünü tanzim etmisş bulunan bir mad
dedir. Nitekim madde daha başında «Genel ve 
katma bütçe tasarıları ile millî bütçe tahminle
rini gösteren rapor, malî yıl başından en az üç 
ay önce Bakanlar Kurulu tarafından, Türkiye 
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Büyük Millet Meclisine sunulur. Bu tasarılar 
ve rapor, otuzbeş milletvekiliyle onbeş Cumhu
riyet Senatosu üyesinden kurulu bir Karma Ko
misyona verilir.» demektedir. Daha sonra,kar
ma komisyonda en çok sekiz haftada müzakere 
edilerek önce Cumhuriyet Senatosunda 10 gün 
içinde karara bağlanır ve karma komisyona 
iade edilerek Millet Meclisinde malî yıl sonuna 
kadar karara bağlanır demek suretiyle, her fık
rasında ayrı ayrı mücerret ve münhasıran büt
çenin nasıl görüşüleceğinin usullerini tanzim et
miş bulunmaktadır. Şimdi böyle bir maddenin 
niçin taknin edilmiş olduğunu, muhterem arka
daşlarım teemmül etmiştir. 

Bütçe Aralık ayında verilir. Anayasa icabı 
daha evvel verilemez. Gerek dairelerin ihtiyacı 
ve gerekse gelir ve gider tahminlerinin-içinde 
bulunduğumuz malî yıl içindeki tatbikatını na
zara alarak kesine yakın tahminlerle sevk edile
bilmesi bakımından, Aralık ayından evvel Mec
lise tevdi 'edilmesine de imkân yoktur. Şubat
tan sonra gelecek ayda da yeni yılm tatbikatı 
'bağlıyacaktır. Yeni kabul edilecek bütçe Mart 
başında tatbik edileceği için, Marttan sonra gel
mesine de imkân yoktur. Bu zaruretlerin icabı 
olarak kısa zaman içinde Devlet bütçesi görü
şülmektedir. Bu sebeplerle Anayasa bunun için 
!ıwusâ bir müzakere IBIDIÜ vaz'etmek mecburiye
tinde kalmıştır. 94 ncü madde bu zaruretten 
doğmuştur. 

Karma Komisyonun sekiz hafta içinde bunu 
tezekkür edip bir neticeye bağlaması ve bu neti
cenin Senatoya gelmesi, ve Senatoda bu bütçe
nin heyeti umümiyesi üzerinde müzakere edilip, 
maddeler ve fasıllar üzerinde tartışma yapıl
maksızın oylanmak suretiyle almış olduğu şekil 
tekrar Bütçe Karma Komisyonuna gitmekte, 
oradan Millet Meclisine sevk edilerek, bir se
fer daha Senatonun müzakeresine ihtiyaç kal
madan, Millet Meclisince müzakere ve intaç edil
mektedir. Uzaktan, yakından ilgilidir diye, büt
çe içinde bir fasla yeniden bir ödenek eklenme
sine, aktarma yapılmasına mütaallik olarak, 
müstakil b^r kanun halinde, Hükümetin sevk et
miş olduğu bir kanun teklifini buna tevfik et
meye, 94 ncü maddenin sarih hükmü mânidir. 

Şimdi; karşı görüşün sahibi üç muhterem 
arkadaşlarım, «Anayasada bir eksikliktir. Ak
tarma tekliflerinin, munzam tahsisat eklenme
lerinin nasıl müzakere edileceğine dair bir hü-
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küm mevcut değildir. Böyle olunca Aaayasa bu 
cihette sâkit kalmıştır, bir noksanlık .-vardır. 
Biz bunu kıyas yoliyle hangi fasla uyduralım? 
92 ndi maddedeki umumi kanun müzakere usu
lüne göre mui, yeksa. 94 ncü maddedeki usu
le göre mi olacaktır; bu 94 ncü maddeye 
daha çok yakın geliyor demektedir ki, ben
deniz Anayasa vâzıına hatâ ve zühul isnadede-
menı. Anayasa vâznnın bir eih-etl bilerek veya 
bilmdyeıreık unutmuş veya sâkit kalmış olma
sına ihtimal veremem. Burada, Anayasanın 
94 ncü maddesinde sarih olarak bütçede gider 
artırıcı veya gelir azaltıcı teklifler için hüküm 
vaz'ederken, yeni bir tasarruf olan bir fasıl
dan diğer fasla, aktarma veya bir fasla mun
zam bir tahsisat eklenmesini mutazammın olan 
müstakili kanunların bunun içerisinde pekâlâ 
zikredilebileceğini kabul ederim. Zikretme-
yişini de unutkanlığına, değil, buna ihtiyaç 
hissetmeyişine hamlederim. Zira Anayasanın 
04 ncü maddesinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin meleri yapmıya salâhiyeti bulunduğu ta
dat edilirken, kanunları koymak, kanım de
ğiştirmek, kanunları ilga etmek hükümleri, 
umumi olarak tadadedilmiştir. 92 nci madde 
bütçeden gayri olan kanunların hangi usuller 
içinde müzakere edileceğini, 3 sayfalık metin 
halinde, taıknin etmiş olduğu için, münferit 
olarak hor tip ne katagoride kanunun tadadedi-
lecek şu veya bu usule tâbi tutulacaktır şek
linde kanunların tasnif ve tadadını zait ve lü
zumsuz addetmiştir. 84 ncü madde; (Tür
kiye Büyük Millot Meclisi azasının tahsisatı, 
kanunu mahsus ile tâyin edilir) diyor. Fa
kat bu kanun, Bütçe Kanununda geçen usule 
veya 92 nci madde hükmüne göre veya diğer 
kanunların müzakere usulüne tebaan görüşül
mesi gerektiği açıklanmıştır. Yine Anayasa; 
hâkimlerin tahsisat ve maaşları kanunu mah
sus ile tâyin edilir, diyor ve kanunun hangi 
usule tâbi olacağını tâyine lüzum görmüyor. 

Muhterem arkadaşlarımızın üzerinde dur
dukları nokta; eldeki kanunun bütçenin bir 
faslından diğer faslına aktarmayı tazammıın 
eden bir tasarı oluşudur. Bence; bu da karşı 
görüşe hak kazandırmaz. Zira meselâ, bir 
yerde vukubulan yangın gibi hallerde o yere 
yüksek Meclisçe bir yardım yapılması için, 
yeni bir tahsisat derpiş eden bir kanunda da 
düşünülen yardımın bütçenin bir faslına ek-
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| lenip oradan sarfı hakkında bir madde bulu

nacaktır. Böyle olunca, /kanunun bir mad-
! desinde «bu suretle alınacak tahsisat 'bütçe

nin içtimai yardımlar faslına eklenir» diye 
bir hüküm bulunacaktır. 

Böyle bir madde mevcut diye bir yere yar
dım yapıp yapmama keyfiyetine aidolan ka
nun. üzerinde, Bütçe .Kanununa tebaan (Se
nato âdeta burada nihai şekle irade izhar et-
mezsizin) fasıllar üzerinde yalnız reyleriyle 
irade izhar edecek. Buna Anayasanın ruhu 
mânidir. 

Raporda bir noktaya daha iştirak etmediği
mi arz edeyim. 

Komisyon, raporunda, bu teklifler büt
çenin fer'i olduklarından müzakerelerinde 92 
nci maddenin tatbikinin mânevi tefsir kaidele
rine ve Anayasanın ruh ve maksadına aykırı 
olacağı kanaatma varılmıştır. 

Bir defa: Anayasanın tefsiri, ıkanunlarım 
tefsiri teşriî Meclisten kaldırılmıştır, teşriî 
Meclis tefsire salahiyetli değildir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kanunları tefsir edemez. 

Anayasa bu hükmü kaldırdı. Hele mânevi 
tefsir çok indî olur ve bu mevzuda zararlıdur. 

Sadece Senatonun salâhiyetleri bakımından 
huzurunuzu işgal etmeye cesaret ettim. Ana
yasa işin müstaceliyeti sebebiyle yeni bir usul 
vaz/etmiş olabilirdi. Fakat bir mânevi tefsir 
yolunu açtığımız zaman, bu yol, Anayasanın 
çok zaman ihlâlini müncer olabilir. Yüksek 
Senatoyu bu hususta hassasiyete daveti kendi
me vazife sayarım. 

Muhterem, arkadaşlarım, bütçe kanunun
dan başka bütçenin tatbikatının neticesini or
taya koyan bir hesabı katı var. Anayasamız 
128 nci maddesinde hesabı katiyi ikoymuş. 
Nasıl tetkik edileceğini, hangi usul içerisin
de verileceğini hükme bağlamış. Hesabı kati
ler bütçenin tatbikatınım neticelerimi yüksek 
huzurunuza getiren bir kanundur. Ama bütçe
nin tatbikatına taallûk etmesine rağmen büt
çenin tâbi olduğu usule tâbi değildir. Nor
mal kanun olarak Millet Meclisinde görüşülür, 
ondan sonra kanun olarak Senatoya gelir, 
görüşülür. İhtilâf zuhur ederse 92 nci mad
dedeki eşkâle göre mesele halledilir. Bir büt
çe ki, tatbikatının neticesi huzuruna geliyor, 
fakat onda bir zaman darlığı mevzubahsol-
madığı için, bütçe gibi iki ay içerisinde ik-
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inal etmek mecburiyeti olmadığı için, pekâlâ 
bunu ariz âmik tetkik ve tezekkür ederek rey
lerimizi kullanmak imkânına sahibolabiliyoruz. 
Bendeniz derim ki, bütçenin bele bir faslından 
diğer faslına aktarma yapılmasının veya mun
zam bir tahsisat ilâveısinin temini kanunla müm
kün olduğu için, vâzıı kanun düşünmüş, (bunla
rın bütçe gibi iki başlı, müzakeresi olmadığı 
için, icra tarafından evvelâ kendisine verilmiş 
olan salâhiyetin bu yokla tadilini tazanımun 
eden bu kanunların genişçe Meclis ve Senatoda 
görüşülelbileeeğini derpiş etmiştir. Zaman mese
lesi bakımından aktarma kanunları, tatbikatta 
çıkan aksaklıklar hasebiyle, yılın sonlarına doğ
ru gelir. Eğer normal kanunların müzakere usu
lünü taitbilk edersek 'tekliflerin kanunlaşması 
uzayabilir ve malî yılı içerisinde bitirilememesi 
gibi 'bir ihtimalle karşılaşabiliriz, deniyor. 

Bir defa bendeniz 94 neti maddeye göre mü
zakere yolunun 92 nci maddede tesibit edilen 
normal ıgörüşme yolundan daha uzun olduğu 
kanaatindeyim. 94 ncü maddenin tatbiki mitçe 
için doğrudur. 10 milyarlık bütçenin müzake
resi iki Mecliste uzayabilir. Ama böyle bir ka
nun orada 3 gün, burada 15 gün de kalsa niha
yet 17 - 20 günde" rahatça çı(kalbilir. Binaen
aleyh, bu yol aksine, 94 ncü maddeyi tamamen 
buna tatbik ettiğimiz takdirde; Bütçe Karma 
Komisyonunda 8 hafta kalacaktır, bir; on gün 
Heyeti Âliyenizde müzakere edilecektir iki; bir 
hafta zarfında oradan .buraya gelecektir. Son
ra ; umumi bir hüküm vardır. Malî yılbaşına ka
dar karara 'bağlanacaktır, Hangi tarihte gelmiş 
olursa olsun, bunu Şuibat sonuna kadar talik et
mek imkânını bahşedecektir. Bu hüküm, bütçe 
için bir sürat usulüdür, ama malî yılın her hangi 
ıbir ayında gelecek olan hir aktarma teklifi için 
zaman kısaltıeı değil, bilâkis uzatıcı bir hüküm 
ihtiva eedcektir, bu şekilde kalbul edilirse. 

Bu kalbîl aktarma tekliflerinin veya munzam 
tahsisat ekleme tekliflerinin 94 ncü maddeye 
tevfilkma ve o usul içerisinde müzakeresine 
(bendeniz imkân görmemekteyim. Huzurunuzu 
işgal ettiğim için özür diler, teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN Buyurun, Sarıgöllü. 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem Cumllıuriyet Se
natosu üyeleri; mevzuuıbahis teklif komisyonun 
vermiş olduğu raporda zikredildiği gibi, esas 
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itibariyle de Anayasaya tamamen uygundur. 
işin en enteresan tarafı, evvelâ bütçeyi mütalâa 
edişimizle bağlıyacak. Takdir edersiniz ki, büt
çe kanunları ödemeye izin vermektir. Binaen
aleyh, bütçeler hazırlanırken birisi doğrudan 
doğruya Hükümet tarafından hazırlanan umu
mi ve katma bütçe olarak, bir de teşrî organın 
'hazırlamış olduğu bütçelerden ibarettir. Binaen
aleyh, bütçe, Devletin gelir ve masrafını tesbit 
ve »onların tahsil, ve sarfına izin veren bir ka
nundur. Bütçe müzakeresinin hakiki mânası ve 
hüviyeti bundan ibarettir, kanaatindeyiz. 

Binaenaleyh, 1.961 yılı bütçesinde bu tarih
teki Kurucu Meclis üyeleri için bir ödenek ko
nulmuş. O tarihte bunların adedleri 200 küsur 
idi. Fakat Anayasa ile 'bu miktar 600 e çıkarıl
mıştır. Ancak, bu artışa tekabül eden bir öde
nek yoktur. 

Bu fasılda bir me'blâğ mevcuttur ve bu, de
vanı eden bir hizmetin karşılığı olarak sarf edi
lebilir. 1961 bütçesi, ancak bugünkü ihtiyaca 
cevap veremiyecek miktarda olan bu tahsisatın 
sarfına izin vermektedir. Halen böyle bir hâdi
se ile karşı karşıyayız. Yeniden bir mükellefi
yet ihdas edilmiş değildir. Binaenaleyh, mezkûr 

. kanunun Meclise intikali mcvzuuibahsolduğu za
man, alelıtlaik bütün kanunlar (Bütün sevk edi
len ışeylere kanun ismi verilir) bütçe için de 
sevk edilenler de bütçe kanunları namını taşır, 
yoksa; bütçe kanunundan başka bir vasıf izafe 
edilemez, (kanaatindeyiz. 

Hâdiseyi bu şekilde mütalâa edip, bütçe 
•mevzuunun bir sarfa aidolduğunu kabul eder
sek, bu durumda, yeni bir mükellefiyet, yeni 
Ibir vazife, yeni bir kadro ihdas edilmediğini de 
peşinen kabul etmiş bulunmak 'zorundayız. 
Hâdisemizde bu yolda gelen talebin başlığı ay
nen şöyledir : (Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi tdare Âmirlerinin 1961 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi) 

Binaenaleyh burada ne bir yeni vazife ve 
mükellefiyet ihdası vardır, ne de yeni bir tah
sisat talebediliyor. Devam eden bir hizmet kar
şısında, yani sizlerin, Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin devam eden hizmetleri karşısında o 
fasıldaki meblâğın tediyesine izin isteniyor. 
Muhterem arkadaşımın bahsettiği gibi, hakika
ten Anayasaya dokunmak hiçbirimizin ne arzu
su ve ne de Anayasayı bu şekilde bir tefsire 
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tâbi tutmak asla emelimiz değildir. Ancak Ana
yasa hazırlanırken, hazırlıyan arkadaşlarımız 
maalesef bir açık bırakmışlardır. Hizmetlerin 
Teşrin ayında, biteceğini mülâhaza etmeden 92 
ve 94 ncü maddeye bir fıkra, ilâvesi ile bu ih
tilâfı önlemek lüzumunu hissetmemişlerdir. 
Bundan dolayıdır ki maalesef bir açıklık ken
dini göstermiştir. Simdi biz tefsir yoluna geç
mek değil, nasıl olsa devam eden bir hizmet 
karşılığında bir tahsisatı ödemesi lüzumu var
dır. Binaenaleyh, 82 nci madde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin alacaklar] meblâğı tâ
yin hususunda 92 nci. madde voliyle hareket 
edilmiştir. Kanun teklif edilmiş. Millet Mec
lisi Bütçe Encümeninde görüşülmüş, Millet. 
Meclisinde münakaşaları yapılmış ve netice 
itibariyle huzurunuza yakında gelecektir. 92 nci 
madde, umumi mânada, bütün kanun teklif
lerini çerçevesine alan bir maddedir. Fakat 
bugün huzurunuzda münakaşası yapılan husus 
yalnız bir bütçenin devamı olan bir tahsisatın 
karşılığında bir meblâğın sarfına izin. verilmesi 
talebidir. Bunu bu- nevi ek bütçe^şeklinde ka
bul edebilirsiniz. Bu itibarla arkadaşlarımız 
diyor ki, eğer bunu böyle kabul edersek Ana
yasaya aykırı .olur. Anayasada sarih bir madde 
ve hüküm olursa ve buna. karşı gelinirse ha
kikaten Anayasaya: aykırı olarak Türk Ceza Ka
nununun Anayasaya aykırılık hakkındaki mad-
dei mahsusu da vardır. Binaenaleyh hâdisemiz
de Anayasaya aykırı bir şey yok, sadece angar
yayı -kaldırmaktır. Anayasa, Senato ve Millet 
Meclisi üyeleri borç para alarak çalışırlar diye 
bir hüküm koymamıştır. Bu ödeneğin hangi 
yoldan verileceği kamınla, düzenlenir demiştir. 
Binaenaleyh bu nıevzuubahsed.ildiği zaman, ar
kadaşımız diyor ki; (bu maddenin aksini mü
dafaa eden) 94 ncü maddeye göre bu kanun 
bizden geçerse Heyetiniz tümü hakkında par
mak kaldırmak suretiyle meseleyi görüşmüş 
olacaktır. Binaenaleyh arkadaşımız kanunun 94 
ncü maddesinin son fıkrasını iyi mütalâa bu
yursunlar. Anayasayı hazırlıyan arkadaşlar bu 
hususu derpiş (itmişlerdir. Büyük Millet Mec
lisi üyeleri meclislerinin Genel kurullarında Ba
kanlık ve daireleri bütçeleriyle katma bütçele
rin tümü üzerindeki görüşmelerini encümende 
yaparlar. Mevzuumuz Bakanlık bütçesi değil, 
katma bütçe de değil. Binaenaleyh biz bu rajto
run her hangi bir mevzuunu değil, bütün de-
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taylarım müzakere ve münakaşa etmek hakkı
mızdır. 94 ncü maddenin son fıkrası da bunu 
beyan ediyor. Binaenaleyh, bu mevzuda da Mec
lisimizin yetkisi kısılmamıştır, hattâ biraz daha 
ileri giderek 92 nci maddesinde olduğu gibi 
bütün teferruat, üzerinde münakaşa etmemiz 
ve tadil etmemiz ve maddeler üzerinde görüş
memiz imkânını sağlamış durumdadır. Bina
enaleyh 92 nci madde ile de gelse aynı şekilde 
detaylar üzerinde teferruatla görüşme hakkımız 
mevcuttur. 94 ncü madde ile gelmiş olduğuna 
göre ayın şekilde görüşmemiz, münakaşa et
memiz imkânı mevcut. Hal böyle iken sevk 
olunan şu kanun bir Bütçe Kanunu, 1961 yılı
na ait ek Bütçe Kanunu halinde mütalâa edil
diğine göre, sırf 92 nci madde mucibince mat-
labında (Kanun) tâbiri var diye bütçe mahiye
tinden çıkarıp o suretle geçirmeye kalkmak, an
cak bu işi geciktirmek ve binnetice birçok hak 
sahiplerinin haklarını geç. alması gibi bir yola 
sevk etmekten başka bir fayda temin etmez. 

Takdir buyurursunuz ki, Anayasa Bütçe 
kanunları için bu hususi hükümleri koyarken 
birtakım zaruretleri ve ihtiyaçları düşünmüş 
olduğu muhakkaktır. Acaba milletvekilleri ve 
senatörler bu mecburiyetin dışında, lâalet tâyin 
bir ecîr midirler? Onlar da bütçe çerçevesi 
içindedir. 1962 yılı bütçesini tümü ile, bizim
ki de kabul edildikten sonra acaba, 1962 yılı 
sonuna kadar bu mevzu çıkmıyaeağma göre, ye
niden bir teklif ile karşı karşıya kalmak endi
şesi mi mevcuttur. Hayır. Bu, 1961 malî yılı 
bütçesinde değil, bilâkis Anayasayı hazırlıyan
larca. ihmal edilmiş bir husustur. Tekrar edi
yorum, arzım şudur ki, başlığı tamamen bütçe 
ile ilgili olan bu teklif, 1961 yılı tahsisatından 
bir sarf mezuniyeti talebine ait bulunmaktadır. 
Bu itibarla Anayasaya, mugayir bir tarafı yok
tur. Anayasa, ile ilgili olarak bir tefsir talebiyle 
de karşıkarşıya değiliz. Tefsir, kapalıyı açmak 
demek. Tefsir, bir şeyin şöyle veya böyle oldu
ğunun açıklanması demektir. Hâdisede bir tef
sir yok. Takibedilecek iki yoldan birini seçmek 
mevkiindeyiz. Bütçe ile, alâkalı olduğu için ana 
yoldan gidelim, bütçe ile a'lâkalıdır, bütçenin 
sarfına, mezuniyettir. Anayasanın kasdettiği hu
susu-94 ncü maddeden geçirelim. Çünkü, 94 ncü 
maddede kesdedilen, kısa müddetler zarfında 
10 milyarlık bir bütçenin çıkarılmasıdır. Bu 
arada tasavvur edin ki, 3 milyonluk, beş milyon-
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luk bir ödenek verilmesine izin hususunda bir 
Anayasa mevzuatı ile karşılaştık. Bilmem bana 
biraz: bu garip geliyor. W) milyarlık bütçenin 
sarfına izin verirken şu prosedürü kabul eden 
Anayasa., 5 milyona da izin verirken aynı pro
sedürü kabul etmek gayesini gütmüştür. Fakat 
l/imu sarahatle beyan etmemiş. Binaenaleyh ya
pılacak şey, sarfa mezuniyet, bir bütçe mevzuu 
olduğu için ve talepte de bir madde değişikliği 
bahis konusu olduğuna göre Anayasayı ihlâl gi
bi her hangi bir mesele ile karşıkarşıya bulun
madığımızdan doğrudan doğruya ve bu safhaya 
izin vermek suretiyle heyetiniz 94 ncii maddenin 
son fıkrasına göre dilediği müzakereler esnasın
la, dilediği şekilde münakaşa etmek hakkına da

yanarak bu kanunun kabul Duyurulmasını istir
ham ve talep zorunda bulunduğumu beyan ede
rim. Hürmetlerimle huzurunuzdan ayrılıyorum. 

BAŞKAN - - Başka söz istiyen .yoktur. Ra
poru reylerinize arz edeceğim, rapor kabul edil
diği takdirde Bütçe Encümeninde görüşülmesi 
hakkındaki hüküm Anayasanın 94 ncü maddesi
ne ittiba edecektir. Kabul edilmediği takdirde, 
diğer kanunların usulü veçhile tatbikata geçile
cektir. Yalnız bir noktayı arz etmeme müsaade 
buyurunuz. 94 ncü maddenin tatbiki kabul, edil
diği takdirde, bu maddenin 5 nei fıkrası sarih
tir. Bu hüküm karşısında maddeler üzerinde 
Riyaset görüşmeler için söz vermiyeoektir. Bu 
sarahat karşısında heyetiniz heyeti umumiyesini 
görüşebilir, madde üzerinde görüşemez. Raporu 
t skrar okutuyorum. 

ÂMÎL ARTÜS Komisyon namına söz ala
cağım. 

BAŞKAN - - Buyurun. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ İ M Î L A R T U S -

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan Sa-
im, Sarıgöllü arkadaşım birçok meseleleri izah 
buyurdukları için, sözcü olarak bana çok az va
zife kalmış oluyor. Meselenin ehemmiyeti dola-
yısiyle birkaç noktayı arz etmek için söz almış 
(bulunuyorum. 

Şimdi' önümüzde iki teklif vardır. Bunlar ka
nun teklifleri halindedir; bu tekliflerden birisi 
1961 yılı bütçesinin Cumhurbaşkanlığı bölümü 
ne 95 bin küsur liranın, diğeri de Millet Meclisi 
(bölümüne 5 milyon küsur liranın eklenmesine 
dairdir. Bu teklifler Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi İdare Âmiri arkadaşlarımız taraf-
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larindan hazırlanarak sevk edilmiştir. Bu teklif
leri Karma Bütçe Komisyonu tetkik etmiş bulun 
maktadır. Orada bizim de 15 arkadaşımız vazife 
görmektedir. Onların da iştiraki ile Karma Büt
çe Komisyonu bu tasarıları kabul etmiş ve Yük
sek Senatoya sevk etmiş bulunuyor. Geçen celsede 
ıgörüşülürken bâzı arkadaşlarımızın bu meselenin 
Anayasanın 94 ncü maddesine göre mi, yani Kar
ma Bütçe Komisyonundan Senatoya gönderilmek 
ve ondan sonra Millet Meclisinde görüşülmesi su
retiyle mi? yoksa diğer kanunlar gibi 92 nei mad
deye göre evvelâ Millet Meclisinde sonra Cum
huriyet Senatosunda mı görüşülmeli şeklinde iz
har buyurdukları tereddüt üzerine yine ittihaz 
Ibuyurduğunuz karar gereğince Başkanlık Divâ
nı ile birlikte içtüzük Komisyonu bu meseleyi in
celedi. Meseleyi enine boyuna konuştuktan sonra 
Yüksek Huzurunuza sunulmuş olan raporda da 
belirtildiği veçhile, 92 nei maddenin tatbik edil
mesi lâzırngeldiğine dair kanaat izhar eden arka
daşlar çoğunlukta olduğu için, bu şekilde rapor 
tanzim edilmiş bulunuyor. 

Şimdi vaziyet nedir? önümüzdeki her iki tek
lif, vakıa okunduğu «zaman Cumhurbaşkanlığı 
Ibölümüne şu kadar eklenmesine dair kanun tek
lifi, Millet Meclisi bölümüne şu kadar, meselâ 5 
milyon lira eklenmesine dair kanun teklifi sözleri 
vardır, yani kanun teklifi kelimelerini ihtiva edi
yor diye 92 nei maddeye tevfik edilmesini uygun 
bulmadık. Şimdi arkadaşlarımız, yani azınlıkta 
kalan arkadaşlarımız, mademki kanun teklifidir, 
kanun teklifleri ne şekilde görüşülür, Anayasa.-
mn 92 nei maddesinde bu yazılmıştır. Buna görr 
teklif evvelâ Millet Meclisinde görüşülür, sonra 
Senatoya gelir, görüşülür. O halde teklif veya ta
sarı Millet Meclisinin Bütçe Encümeninde görü
şülecek, oradan Millet Meclisine gider ve kabul 
edilen metin Senatoya sevk olunur. Bu suretle 
Senatoya intikal eden teklif veya tasarı Senato
nun Bütçe Encümeninde görüşülür ve oradan da 
Senatoya gelir ve orada görüşülmesi icabeder, di
yorlar. Çünkü kanun teklifidir. Biz bu mütalâaya 
katılmadık. Vakıa kanun teklifi dendiği için sırf 
şeklinden ötürü kanundur, fakat mahiyeti bakı
mından tetkik edilmesi lâzımgelir. Çünkü keli
meleri itibariyle kanun teklifi olmakla beraber, 
mahiyeti itibariyle bütçenin bir faslına muayyen 
bir miktar ödeneğin alınması bahis konusudur. 
Bu ödenek 1961 bütçesine konmuş olsaydı mese
lenin bu meclislerde tetkik edilmesi icabederdi, 
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Tabiî o zaman bu meclisler bulunmuş olma/k şar-
tiyfe.. Fakat o zaman bâzı sebeplerle tahsisat ko
nulmamış yahut seçimin ne zaman yapılacağı ke
sin^ olarak kararlaştırılnıadığı için Millet Meclisi 
faslına 8 milyon lira ödenek konulması gerekir
ken 3 milyon lira konulmuştur. Senato ve Millet 
Meclisi üyelerinin maaşlarını alabilmeleri için 5 
milyon lira daha ödeneğin konulması zaruridir. 

Şimdi durum böyle olunca, haddizatında 
bir ek ödenek kanunu, yani tamamen Bütçe 
Kanununun vasıflarını haiz, Bütçe Kanunu ma
hiyetinde olan bir kanunla karşı karşıyayız. 
Malûmuâliniz bütçenin bir adı da Umumi Mu-
vaze Kanunudur. Onda da (Kanun) kelimesi 
vardır. Fakat yine bütçedir. Cumhurbaşkanlığı 
bölümüne ödenek eklenmesine dair olan ka
nun da aynıdır. O halde bir Ek ödenek Ka
nunu ile karşı karşıyayız. Nedir bu? Demek 
ki, Bütçe Kanununu tadil, ediyoruz, bir fasla 
bir miktar para ilâve ediyoruz. Kanunun as
lında, Anayasanın 94 ncü maddesindeki bir 
usulü takibcdiyoraz da o kanunun bir faslının 
tadiline dair olan kanunda aynı prosödürü 
niçin takibetmiyelim? Buna mantıki bir cevap 
bulmaya imkân yoktur. Vakaa kanun vâzıı 94 
ncü maddede tadil ve münakale hususunda ay
rıca bir şey söylememiş. Çünkü tabiî olarak 
anlaşılması ve bu şekilde kabul edilmesi gerek
tiğini mülâhaza ettiği için ayrıca buna lüzum 
görmemiştir. "94 ncü maddede ek ödenekler 
hakkında -böyle bir hüküm şevkine lüzum gör
memiştir diye bu mahiyetteki kanunları 92 
nci madde içinde mütalâa etmek mümkün de-

' ğildiı\ 

Şimdi Bütçe Kanununu, sürat sebebiyle, 
Karma Komisyondan geçmiştir, müddet azdır. 
Ek ödenek Kanunu hakkında böyle bir sürat 
ve acelecilik bahis konusu değildir, mütalâası 
ileri sürüldü. Bunun hakkında da aynı şekilde 
sürat bahis konusudur diyorum. Biliyorsunuz 
bunlar evvelden derpiş edilmiyeıı ve birtakım 
yollardan ve birtakım zaruretler neticesi or
taya çıkan masraflardır. Sonra yine denildi ki, 
tümü reye konulacak, maddeler üzerinde gö-
rüşülmiyecek. Binaenaleyh, Senatonun Senato 
olarak murakabe ve tetkik vazifesini yapması 
güçleşecek. Hayır Şimdi yeni bir hak doğu
ran, bir külfet ve masarf getiren kanunlar 
hiç şüphe yok ki, umumi prensibe tâbi olarak 
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92 nci maddenin seyri içinde evvelâ Millet 
Meclisinde, sonra Cumhuriyet Senatosuna ge
lecek. Meselâ Anayasa Mahkemesi Kanunu, 
Yüksek Hâkimler Heyeti Kanunu, meselâ Ana
yasanın 82 nci maddesine göre sevk edilmiş 
olan Milletvekilleri ve senatörlerin ödenek Ka
nunu ve birtakım masraf kanunları. Anayasa 
Mahkemesi kurulacak. Yeni hizmetler birta
kım külfetler tahmil ederler. Bunlara 92 nci 
madde ,tatbik olunur. Bunların görüşülmesin
de Senato vazifesini gereği gibi ifa edebile
cektir. Bir fazla ödeneğin alınması bir fasla 
3 - 5 milyon lira konulması, bu paranın har
canması için müsaadenizi tazammun etmez. Bu 
fasılda mevcut olan para ek ödenek nisbetinde 
artırılmıştır. ^ Fakat idare bu parayı sarf ede
mez. Bunun birtakım yolları vardır. Bâzı hiz
metler bahis mevzuu ise ve bunlar âmme hiz
metleri ise yeni kadro yapılması lâzımgelen hiz-
metlerdense, kadro kanunlarının kabul edilmesi ge
rekir. O halde Mecliste bir ek ödeneğin kabulü 
ile, Kadro ve teşkilat Kanunu gelmedikçe, bu 
paranın kadrosuz bir şekilde sarfına imkân 
yoktur. Binaenaleyh, bu bakımdan da endi
şeye mahal olmaması lâzımgelir. Yüksek Sena
toya bu kabil hallerde isabeti münakaşa götü
ren birtakım ek'ödenek kanunları geldiği tak
dirde îpunlarm tümü üzerinde münakaşa et
mek ve kadrolardan istenilen miktarı tenkis 
etmek suretiyle veyahut reddetmek suretiyle 
pekâlâ kontrol salâhiyetini de kullanabilir. 
Esasen Karma Bütçe Komisyonunda 15 arka
daşımız mvcuttur ve bunların murakabe bakı
mından Senato namına gereği gibi murakabe 
hakkını kullanması mümkündür. 11 milyarlık 
bütçe 94 ncü maddedeki prosedüre tâbi olu
yor; geçiyor. Ona ait 300 bin liralık veya 5' 
milyon liralık bir ödenek için, hayır olmaz 
92 nci maddeye tâbidir, çünkü gereği gibi sa
lâhiyetimizi kullanmak istiyoruz şeklinde bir 
savunmanın hukukan makbul olacağına şahsan 
inanmıyorum. 

Şunu da ilâve edeyim. Raporda vardığımız 
netice, Millet Meclisi ile Senato arasında bir 
ihtilâf çıkmasın diye varılmış bir netice de
ğildir. Doğrudan doğruya, Anayasayı böyle an
lamanın ve böyle tatbik etmenin doğru bir an
layış tarzı olduğuna inanmış olduğumuz içindir'ki 
bu sonuca vardık. Yani ihtilâf çıkmış, çıkmamış 
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komisyon. olarak bu mesele üzerinde, işin siya
seti üzerinde tevakkuf etmedik. Ancak şunu 
da kaydedeyim ki, bir ihtilâf bahis konusu 
olunca bu ihtilâfta Yüksek Senatonun hakika
ten bütün hukukçular tarafından kabul ve tes
lim edilen gayet kuvvetli bir pozisyonda olma
sı lâzımdır. Eğer kuvve1!! bir pozisyonda de-
ğelse meşkûk bir vaziyet ortaya çıkar, öyle de 
olur, böyle de olur, yahut bu da bir mütalâa 
ama aksi daha çok savunulabilir, diye bir va
ziyet, mevcut ise: hangi taraf ağır basarsa ve 
hangi tarafın delilimi kuvvetli olursa o tara
fa meyletmek yerinde olur kanaatinde idik. 
Ve kanaatin mahsulü olarak bu rapor kaleme 
alınmıştır. Anayasa, sakıttır demedik, raporda 
böyle bir şey yok. Aksine arz ettiğim gibi Ana
yasa detaya, teferruata inen meselelerde kanu
nun aslı hakkında bütçe hakkında hüküm koy
muştur, bütçenin tadili bahis 'konusu olunca 
bu aslına ait hüküm Terine de tatbik edilir di
yerek istidlalde bulunmak zaruridir. Anayasa 
mektep kitabı değildir. Şimdi bendenizin mâ
ruzâtını gibi Anayasa maddesi yazılamaz. Pek 
ialıiîdir ki, Anayasa maddeleri nihayet muay
yen büyüklük ve hacımda claha fazla olamaz. 
Bu sebeple bunun hukuk a ti anlaşılabilmesi ve 
bu şekilde kabul edilmesinin, doğru olacağını 
düşünerek, bu hususta ayrı bir saralıata gidil
memiştir. Binaenaleyh Anayasa kanunu vazıına 
biz hata isııadetmiyoruz. Arz ettiğim 'gibi, bu
gün rtıznamede bulunan bu 2 kanunun bu şe
kilde 94 ncü maddenin takibettiği usul dai
resindeki müzakeresinde hiçbir kanuna aykırı
lık yoktur. Bu şekilde raporun kabul buyur ul-
masmı istirham ederim. Maruzatım bundan iba
rettir. 

BALKAN — Buyurun. 
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Huzurunu

zu tekrar işgal ettiğimden dolayı özür dilerim. 
Muhterem arkadaşlarım, diğer noktalar üze

rinde durmıyaeağım, «adecc muhterem komis
yon sözcüsünün ve Haini Sarıgöllü arkadaşımı
zın ileri, sürdüğü nokta i nazarlara, cevap arz 
edeceğim. 

!)4 ncü maddenin hadisemize tatbiki halin
de, müzakere usulünün Anayasanın. 94 ncü 
maddesinde mevcut ve sarih, hükme rağmen, sa
dece bütçenin müzakerecine münhasır bir usul 
olduğu, elimizdeki neviden kanunlarda mad
deler ve fasıllar üzerinde müzakere yapılacağı 

yolundaki Sarıgöllü arkadaşımızın nokta! na
zarına iştirak etmeye imkân yoktur. Çünkü bu 
maddeye tevfik ettiniz mi, o maddeye şu ba
kımdan uyarım, şu bakımdan müddet dışına 
çıkarım, şeklinde olmaz. Arkadaşlarımızın üze
rinde durdukları esaslı bir diğer nokta da 14 
milyarlık bir bütçeyi Anayasanın 94 ncü mad
desinin koyduğu usule göre kabul ediyor, son
ra, dönüyoruz, bu bütçenin içinde 5 milyon lira
lık; veya beş yüz bin liralık bir tahsisatı fasıl
dan fasıla aktarırken titizlik gösteriyoruz, işi 
uzun uzun tetkika tâbi tutmaya çalışıyoruz, 
buyuruyorlar. Bendenizce bu miktarın yükse'k 
veya küçük oluşu Senatonun bunun üzerinde 
Anayasanın kendisine bahşettiği hakları kul
lanması hususunda titiz davranmasına mâni ol
maz, Tasavvur buyurunuz ki, 10 milyonluk bir 
bütçenin sarfiyatına .mezun kıldığımız bir Ve
kil f)0 liralık bir yolsuz sarfiyatta bulunsa bu, 
o Vekil hakkında Yüce Divana gitmeye mâni 
teşkil etmez. Bu bir kıstas olamaz. Diğer ta
raftan bu kanunların Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişikliği tazamtının, etmesini şuna 
teshili ediyorum. Bilfarz henüz teşkilât Kanunu 
yapılmamış olan Basın Yayın Bak anlığının Teş
kilât Kanunu ve merbutu kadro cetvelleri Mec
lise gelse .Millet Meclisi işin müstaceliyetine bi
naen o kanunun ayrı ayrı geçmesi gereken üç 
encümenden müteşekkil bir karma encümende 
müzakeresini kabul etse ve teşkilât kanunu 
böyle çıksa, aradan G ay geçtikten sonra bu 
teşkilât kanununa, bağlı kadro cetvellerinde de
ğişildik istiyen bir kanun teklifi Meclise gel
se baştan bu teşkilât kanunu müstaceliyet ka-
rariyle Karma; Encümenden geçti diye bunu da 
Karma Encümene havale etmeye mecburiyet 
var mıdır? Durum burada, da ayıtıdır. 

Halbuki bu türlü teklifler, her meclisin ken
di komisyonlarında incelenmesi lâzımdır, 10 mil
yarlık bütçe; müstaceliyetle görüşülmesi' gerektiği 
için Karma Komisyonda görüşülüyor. Bu Anaya
sanın İmsu.sn maddesi ile ortaya konmuş, gerekli 
görülmüştür. Bunu mütalâa ederken, Bütçe Ka
nununa bağlı, bir meseleyi de görüşmek doğru ol 
m az. Zaten 40 milyarlık bir bütçeye gözümüzü 
kapıyarak rey verdik, diye düşünülemez, bu tek
lif az bir şeydir diyerek, azımsanarak mütalâa 
etmek suretiyle bir başka usule gitmeye ben sebep 
ve imkân görmüyorum. Muhterem arkadaşlarım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkmakta olan 
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kanunların dörtte üçü bütçeye konmuş bulunan 
tahsisatın bir kısmının sarfına, gelirlerin bir kıs
mının artırılmasına, bir kısmının eksiltilıııesine 
taallûk ediyor. Biz bu prosedürle bunu müzakere 
etmeye kalkarsak Senatonun salâhiyetlerini kıs
mış oluruz. Şimdi, Sayın Âmil Artus arkadaşı 
rnızın temas ettiği gibi, bu Bütçe Kanununun bir 
faslına eklenecek bir tahsisattır. Ama müsaade 

^..buyurursanız, müstakil bir kanundur, kanunun 
müstaceliyeti mevzuuna gelince, bendeniz tetkik 
ettim, huzurunuzda müzakere edilecek, iki tane 
bütçeye ek munzam tahsisat kanunları var. Mil-
let Meclisi Bütçe Komisyonunda 8 .12 .1961 ta
rihinde kabul edilmiştir. Bu kanunlar bidayette 
Anayasamızın 92 nei maddesindeki usule göre gö
rüşülecekti. Bu sonradan neden geri alındı? Mil
let Meclisi Bütçe Komisyonunda müzakere edil
mişti. 

Bu kanun teklifi, iki encümenden geçmiştir, 
Millet Meclisi Maliye Komisyonundan ve Bütçe 
Komisyonundan. Millet Meclisi Maliye Komisyo
nunda 7 .12 .1961 tarihinde görüşülmüş, sonra 
gene Millet Meclisi Bütçe Komisyonuna gitmişti. 
Oradan da 8 .12 .1961 de geçmiş, eğer geri dö 
nülmeyip, normal mecrasında yürütülse idi, şim
diye kadar Millet Meclisinden, bizim Bütçe En
cümenimizden ve nihayet Yüksek Heyetinizden 
geçerek şimdiye kadar çoktan kanunlaşmış ola
caktı. Hükümetin eline 10 milyarlık bir bütçe ve
riyorsunuz, ondan sonra birtakım sebeplerle Hü
kümet geliyor, bunda bir değişiklik yapmak isti
yor. Bu değişikliğin üzerinde muhakkak ki, bir 
icrai murakabe fonksiyonu olan Senatomuz du
racaktır. Bu 50 bin 500 bin lira değil de, 50 lira 
»bile olsa niçin lüzum gördün? Niye baştan tahmin 
etmedin diye soracaktır. Bu Senatonun, Millet 
Meclisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin teş
riî hakkıdır, murakabe hakkıdır. Bu hakka karşı 
hassas olmanızı istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Refet Aksoyoğlu. 
REFET AKSOYOĞLU (Tabiî Üye) — Nü-

vit Beyin konuşmasından sonra sarfınazar ettim. 
BAŞKAN — Osman Saim Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Af

fınıza mağruren iki nokta üzerinde durup sözle
rimi bitireceğim. t 

Bir arkadaşımız, (bütçelerin birisinde şöyle, 
birisinde böyle düşünüyoruz gibi bir şey söyledi
ler. Kendilerine 94 ncü maddenin şu fıkrasını arz 
edeyim : «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 
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Meclislerin genel kurullarında Bakanlık ve sair 
bütçelerle katma bütçeler hakkındaki düşüncel
lerini her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeleri 
sırasında açıklarlar» Binaenaleyh Bakanlık ve 
katma bütçelerin dışında, meclislerine taallûk 
eden hususlarda diledikleri gibi maddeler üzerin
de teker teker konuşabilirler, müzakere açabilir
ler. Bu Anayasamızın hükmüdür. 

ikinci hususa cevap vereceğim. Mezkur teklif 
Millet Meclisi ve Senatonun Bütçe komisyonların
dan müteşekkil Karma Komisyondan geçmiştir. 
Doğrudan doğruya Karma Bütçe Komisyonun
dan geçmiştir. Elimizdeki Meclisin matbu ge
rekçesinde bu açıkça görülüyor. 

Binaenaleyh, şu iki durum muvacehesinde, 
bütün zorlama ve iddialara rağmen, bu teklif 
bir bütçe sarfiyatına mezuniyetten başka bir şey 
değildir. Binaenaleyh, hâdisenin 94 ncü madde 
veçhile halledilmesi ve bu yola gidilmesi iktiza 
eder. Teşriî fonksiyon, 50 lira da olsa, 50 para 
da olsa aynı şekilde hareket eder ve burada 94 
ncü maddeye göre muamele yapılması iktiza eder. 
Meclislere 94 ncü madde bütün teferruatı ile 
münakaşa açılması hakkını da verdiğine yöre, 
kanaatimce bu yoldaki iddia yerinde değildir. 
Acaba neticesi ne olabilir? Büyük Millet Mecli
sindeki arkadaşlarımızın da kanaati, 94 ncü 
madde yolunda tahakkuk ettiği takdirde, ki ede
cektir, ne olacaktır? Önere edilmesini ve hâdise
ler üzerinde objektif olarak eğildiğini kabul et
tiğimiz Senato maalesef bir prosedür yüzünden 
hataya düştü ve bu sebeple arkadaşlar aylıklarını 
alamadı olacak. Bu iki Meclisin lüzumsuz birta
kım hâdise ve sebeplerle birbirlerine karşı du
nun takındıkları neticesine varacaktır. Bunun
la ne Meclisimizi onore etmiş oluruz, ne de ye
ni bir hüküm sevk etmiş oluruz. Hâdiseler önü-
nüzdedir, Karma Bütçede 40 tane Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyesi vardır. Kendilerini bu 
yolda yetkili görmüşler, bu yolda kararların^ 
vermişlerdir. Bizim içtüzük Encümeni de bu 
neticeye varmıştır, istirhamım şudur ki; mu
hakkak kendi fikirlerinin kabulü üzerinde ısrar 
edilmemesi ve Heyetimizde de Anayasa mev
zuu ile alâkalandırılarak bir nevi değişen bir 
hüküm şekline sokulmamalıdır. Bu itibarla hu
zurunuzu tekrar işgal ettiğimden dolayı özür 
dilerim. 

BAŞKAN — Efendini, bir kifayeti müzakere 
takriri geldi. Ancak, henüz 6 arkadaş konuşma-



O. Senatosu B : 
mıştır. 6 üye konuşmadıkça bu önergeyi oya ko
yamam. 

Buyurun Suphi Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Efen

dim, teşriî hayatımızın başından beri, zaman za
man şu çatının altında iki meseleyi enine bo
yuna tartışmaktayız. Bu tartışmaların zaruri 
olduğuna inanıyorum. 

Çünkü, yeni Anayasamızla yeni bir devreye 
girdik. Bu Anayasanın tatbikatı sırasında, bâzı 
farklı görüşler olacaktır. Anayasamızın bırak
tığı boşluklar bulunacaktır. Bu boşlukları, koya
cağımız ananelerle doldurmaya çalışacağız. 

îşin henüz başlangıcında sayılırız, * Yanlış 
bir anane teessüs etmemelidir. İleride, elbette bu 
gibi münakaşalar cereyan edecektir. Bu konu 
çok önemlidir. Bütçenin görüşülme usulü 94 ncü 
maddede hüküm altına alınmıştır. 

Ancak bütün kanunların müzakere tarzlarını 
92 nci madde tâyin etmektedir. Şimdi, Anaya
sada tahsisatın veya ek Ödeneklerin, aktarılma
larının ne şekilde yapılacağına dair bir madde 
bulunmadığı için, bu bakımdan buna ait bir hu
sus yoktur. Biraz evvel bir arkadaşımızın da 
ifade ettiği gibi, Meclislerin bir yıl içinde çıka
racağı bütün kanunların yarısına yakın bir kıs
mı, belki de dörtte üçü tahsisat ve ek ödenek
lerin aktarmaları üzerinde yapılacağına göre, 
bugün bu ananeler bundan sonra şu istikamet
te, bu istikamette büyük bir başlangıç olabilir. 
Bunun için bu mesele üzerinde uzun boylu tar
tışmalara ihtiyaç vardır. Bütçenin 94 ncü mad
desinde 92 nci maddeden farklı olarak bir mü
zakere usulüne tâbi tutulmasının esbabı mucibesi, 
espirisi iki nokta olabilir. «Olur» demiyorum, 
«olabilir» diyorum. 

1. Bütçe dar bir zamanda mütalâa edilmek
tedir. Üç ay içinde Meclislerin Umumi Heyetin
den çıkması gerekiyor. Bu üç ay içinde eğer 92 
nci maddenin tâbi olduğu usul içinde müzakere 
edilirse muhtemeldir ki, bütçe Şubat sonuna ka-
djar çıkarılamaz. Bu endişe vardır. Binaenaleyh 
94 ncü maddede 92 den farklı olarak bu usu
lün vaz'edilmiş olmasının sebebi budur. 

2. Bütçe, bir ödenek meselesi, Hükümet ic
raatına taallûk eden bir husustur. Binaenaleyh 
Hükümete güven oyu verme yetkisi zaten olmr 
yan Senatonun bütçe üzerinde Millet Meclisi 
kadar salahiyetli bulunmasına da lüzum yoktur. 
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Belki de bu fikir vardır. Bu ikinci fikir elbette-
ki başka başka tarzda mütalâa edilecektir. Bu 
takdirde bütçenin tümü üzerinde müzakerelerin 
usulü ne ise, ödenekler üzerindeki müzakere 
usulünün de aynı olması iktiza eder. Bu fikrin 
aktarmalara da şamil olması lâzımgelir. 

Bu hareket tarzı, kısa zamanda bütçenin 
çıkarılması zaruretine dayanmaktadır. Hakika
ten bütçe belli bir zaman içinde yetiştirilmesi 
ieabeden bir konudur, Anayasanın 94 ncü mad
desinin hazırlanması sırasında, mesele böyle ele 
alınmıştır. 

Ayrıca, Anayasanın tümü Meclisten geçtik
ten sonra, bir komisyon tarafından mesele ele 
alındı. O zaman da, bütçenin zamanında hazır
lanması mevzuu ete alındı. Bütçe üç ay Önce 
Meclise gelir, karma komisyonda görüşülür. 

Eğer bütçe 92 nci maddenin hükümlerine 
tâbi tutulsaydı, malî yıl başına kadar bütçe 
çıkarılamazdı. Bu fikrimiz esas olduğundan. 
bütçe için 94 ncü maddede derpiş edilen ayrı 
bir müzakere usulü ortaya getirildi. Hal böyle 
olunca, ben şahsan komisyon sözcülerinin ortaya 
getirdikleri esaslara tamamiyle iştirak ediyo
rum. Ve fakat şu espininin ışığı altında düşü
nüyor ve diyorum ki, aktarma kanunları, tasa
rıları ve ek ödenek tasarıları malî yılı »onuna 
gelip, 92 nci maddenin usulü dairesinde bu yi' 
içinde inkişaf edemiyeeeği tehlikesi mevcutsa 
bunun 94 ncü maddeye göre yapılması, fakat 
Mart. Nisan, Mayıs veya Haziran tayında ortaya 
getirilen ek Ödenek veya tahsisat aktarmaları
nın 94 ncü maddeye göre yapılmış olması, düpe
düz Senatonun yetkilerini, biraz evvel bir ikin 
ci esasta ortaya koyduğum şekilde Hükümetin 
murakabesi ve güven oyu verilmesinde olduğu 
gibi, Büyük Millet Meclisine devri mânasına 
geleceği noktasını arz etmek istiyorum. Buna 
göre önümüze gelen tasarıların 94 ncü madde 
esasına göre kabul edilmesi zarureti vardır. 
Çünkü zaman darlığı vardır. Buna mukabil söz 
hakkımızın mahfuz tutulması maksadiyle malî 
yılın ilk altı ayı içinde getirilecek ödenekler ve
ya tahsisatlar için de 92 nci maddenin tatbik 
edilmesi zaruretine inanıyorum, 

Bir hususu daha açıklamak isterim. 94 ncü 
maddeye göre, Bütçe, Karma Komisyonunda ka
bul edildikten sonra Senatoya gelir. Senatoda 
on gün içinde karara bağlanır. Tasan reddedil
mez, yalnız, değişikliğe uğrıyaıbilir, O zaman 
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tekrar Karma Komisyona gider. Karma Korniş 
yonun kabul ettiği son metin Millet Meclisine 
gider. 

Halbuki, önümüze gelen tasarıya uygun -ka
nun tasarıları, bir değişikliğe uğrıyabileeekler 
gibi, ret de edilebilir. Bu bakımdan, 94 nen 
•maddenin dışında mütalâa edilmelidir. Burad:ı 
acele edecek bir "husus yoktur. Bu noktadan 
ödeneklerin, tahsisatların, aktarmaların usulü 
92 nci maddeye göre olmalıdır. Buna göre mu
amele yapılmalıdır. 

BAŞKAN — Buyurun Mehmet İzmen. 
MEHMET İZMEN (Giresun) — Muhterem 

Başkan, muhterem üyeler, gündemimizin bu 
maddesi münasebetiyle açılmış bulunan müza
kere bendenizce son derece mühimdir. Mevzu 
iki yönden münakaşa edilmektedir. Birisi Ana
yasanın 92 nci maddesi, diğeri 94 ucü madde
sidir. Yüksek Heyetinizin malûmudur ki, Ana
yasamızın 94 ııeü maddesi ile bütçe kanununun 
tetkiki için hususi bir usul tâyin edilmiştir. 
92 nci madde ile de alelıtlak kanunların müza
keresi için bir usul vaz'etmiştir. 

Simdi, bütçe için hususi bir usul vaz'edilmc-
isinin sdbebi, bendenizce, benden evvel konuşan 
bâzı arkadaşlarımın işaret ettikleri gibi, bütçe
nin sıkışık zamanda görüşülmesi esasına müs
tenit olmasındandır. Yüksek Heyetçe de ma
lûm olduğu üzere bütçe, Hükümetin bir senelik 
icraatını gösteren bir kanundur. Binaenaleyh, 
Hükümetin bütün icraatına bu kanun münase
betiyle temas etmek iktiza eder. Bütçenin tet
kiki hususunda bir hüküm vaz'eden Anayasa
nın maksadı, kanaatiııııee, bütçelerin Heyeti 
Ünıuımiyeden ziyade bir nevi teknik komisyon 
olan Bütçe Komisyonunda enine, boyuna görü
şülmesini temine matuf olsa gerektir. Yoksa 
bütçe Hükümetin bir yıllık icraatını kapsıyaıı 
bir iştir. Elbette bunun müzakere usulüne dair 
hususi bir hüküm vazedilmesi gerekirdi. Nite
kim öyle olmuştur. 

Mesele böyle olunca, yıllık bütçenin tetkikini 
vâzıı kanun hususi bir prosedüre tâbi tutmuş, 
ona ayrıca önem vermiştir. Alelûmum kanun
ları ise, ayrı bir prosedüre tâbi tutmuştur. 

Bütçe 94 ncü madde gereğince Karına Ko
misyonda görüşülüyor, ondan sonra Senatoya 
geliyor. Bütçe ile ilgili bugün görüştüğümüz 
kanun tasarısının da. bütçenin tâbi olduğu pro-
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sedüre tâbi olması iktiza eder. Aksi takdirde, 
bütçeye dair hususi komisyona verilmiş vazife
nin ve hususi komisyondan beklenen itinanın 
'burada ihmal edilmiş olması gibi bir neticeye 
müncer olması mümkündür. Filhakika, bu bir 
kanundur, deniyor. Malûmuâliniz bütçe Devle
tin masraf ve gelir tahminlerini gösteren ve 
bunların sarfiyat yerlerini belli eden bir kanun 
olarak gösteriliyor. Yani bir kanunun (Bütçe
nin heyeti umumiyesi için hususi bir usul vaz'
eden, vâzıı kanunun) bütçe üzerinde yapılacak 
ameliyelerin de aynı usule tâbi olarak tetkik 
edilmesini tabiî görmüş olması cihetiyle, sara
hat vermemiştir. Bendeniz, Nüvit Yetkin arka
daşımızın gösterdiği delili burada bütçe için 
vaz'eclilen hususi kanun lehine imale ederek 
sarahatle lüzum yoktur, diyorum. Çünkü, aslın 
fer'i olarak bütçe üzerinde yapılan ameliyele
rin bu usule tâbi olarak tetkik edilmesini vâzıı 
kanun talbiî görmüş olsa gerektir. Bendeniz 
şahsi noktai nazarmn arz etmiş bulunuyorum. 
Bu mevzu son derece mühimdir. Eğer Yüksek 
Heyetiniz tereddüt buyuruyorsa, bu meselenin 
bir tefsir yolu ile halledilmesinin muvafık ola
cağını ilâveten arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Cağa. 
ESAT ÇAĞA — Muhterem arkadaşlarım, 

'benden evvel konnşan Suphi Karaman Bey, 
«tki izah tarzı mevcudolabilir» dediler. Bir ta
rafta, zamanın azlığından, belli zamana bütçe
nin yetişmesi icahettiğindeıı dolayı, Anayasa-
miiz ayrı bir prosedür kabul etmiştir. İkincisi 
de, Senatonun salâhiyetlerini ortaya koyan usul
dür. 

Bendeniz ikinci noktaya temas etmek istiyo
rum. Malûmuâlileri senatolar birtakım zaru
retlerin neticesi olarak meydana çıkmış meclis
lerdir. Meselâ İngiltere'de bizim Senatoya te-
kaibül eden bir Lordlar Kamarası vardır. Bu 
kamara bir sınıfı temsil eder. Büyük arazi sa
hiplerini içine alır. Federatif memleketlerde 
ise, Komünler, Lantlar temsil eder. Bizde bun
ların hiçbirisi yoktur. O halde Senatomuz han
gi zaruretin tesiri ile meydana çıîkmıştır, Ana
yasaya nasıl girmiştir? Bunun üzerinde düşü
nürsek, salâhiyetimizin de ne olduğunu kolayca 
anlarız. Senatomuz; icrai tasarruflardan şikâ
yetten ziyade, tek Meclisin teşriî tasarruflarına 
bir reaksiyon olarak meydana çıkmıştır, Ve 
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denmiştir ki, tek mecliste kanunların müzake
resinde ekseriya Anayasanın dışına çıkılıyor. 
Bu itibarla Meclisin yanında bir teminat mües
sesesi olarak ikinci bir teşriî meclis bulundu
rulsun, denmiştir. Şimdi, bundan dolayıdır ki, 
icrayı murakabe eden Senatoya, mevridine 
maksin* olarak, bu salâhiyet tanınmıştır. Bizim 
icrayı muraJkabemiz ancak sözlü sorularla ka-
Ibildir., Bizim ademiitimat reyi beyan etmemiz 
mıümkün değildir. Murakabe icra edecek olan 
Meclis, Millet Meclisidir. 

Şimdi malûmuâliniz, bütçe Hükümetin 'bir 
yıllık icraatının para ile ifadesinden başka bir 
şey değildir. Demek ki, icraya taallûk ediyor. 
Bu icrayı kontrol etmek vazifesi, tam ve kâmil 

. olarak Millet Meclisine aittir. j 
Bütçenin, Hükümetin icraatına taalluk el- j 

mesi dolayısiyle, Anayasada bütçenin her iki 
'Meclisde müzakeresi kabul edilmiştir. Karma 
Komisyonda görüşülen 'bütçe önce Senatoya ge- j 
lir. Müzakere edilir, zaman dardır, muayyen 
müddeti içinde Meclise piçler. Onların zamanı 
daha çoktur. 

Benim şahsi kanaa'tıma göre, bu bütçenin 
müzakeresinde zaman darlığından değil, fakat 
Senatonun hikmeti vücudunun bir neticesi ola
rak, bütçe için hususi bir prosedür takii'bedil-
miştir. Yani Hükümet iki -kocalı bir kadın 
vaziyetine düşürülmek istenmemiştir. Şimdi 
önümüze gelen kanunlar ise bütçeye mütei'erri 
kanunlardır. Bütçenin bölümleri arasında mü
nakaleye mütedair kanunlardır. Bu bakımdan 
düşünüp t e böyle münakaleye meydan vermiye-
ce'k şekilde bir tahmin yapılsa da, bu türlü 
kanunlar Meclislere gelmese. 

Bu kanunlar Iher hangi bir 'hakkı ihdas eden 
veya ilga eden veyalhut da. Devletin organizas
yonunda değişiklik yapan kanunlar değildir. 
Anayasaya taallûk eden tarafı yoktur. Bir yıl
lık 'bütçeye tallûk eden bir kısmı vardır <ki, bu 
itibarla 'bu kanunlar Senatonun Anayasada mu
ayyen olan salâhiyetlerinin sınırları içinde kal
ması için 94 ncü maddeye göre müzakere ve ka
bul etmek icabeder kanaatindeyim. Ve 'Senato 
kendi salâhiyetleri içinde kaldığı müddetçe To
kanın her halde daha fazla muhafaza 'edecektir. : 
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Bu itibarla bendeniz komisyon raporunun ka
bulünü rica etmekteyim. 

BAŞKAN — Efendim, daha iki arkadaşı
mız süz almıştır. Ancak kifayet takriri vardır. 
6 arkadaşımız konuşmuş bulunuyorlar. Kifa
yet takririni reye koymaya mecburum. Takriri 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1. — Ek ödenek ve Aktarma 'kanunlarına 

ait C. Senatosu Başkanlık Divanı ile İçtüzük 
Komisyonunun müşterek raporu 'okunmuştur. 

2. — Mevzu üzerinde 6 üye de konuşmuş bu
lun maktadır. 

3. — Hâdise tavazzuh etmiştir. Müzakerenin 
kifayetinin oylarını asını teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Aydın 

Fikret Turiıangiİ 

BAŞKAN —• Müzâkerenin kifayeti hakkın
daki takriri reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Müzakerenin kifayeti ka'bul 
edilmiştir. 

Lehinde ve aleyhinde konuşulduğu için, ko
misyon raporunu reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

REFET AKSOYOÖLU (Tabiî Üye) — Ek
seriyet yok. 

BAŞKAN — Ekseriyet olmadığı kanaatinde 
iseniz, yoklama yaparız. (Ekseriyet, var, var 
sesleri) Rapor ka'bul edildiğine göre 94 ncü 
maddeye göre muamele yapılacaktır. 

Gündeme devam ediyoruz. Gündemdeki so
rulara geçmeden evvel verilmiş hir takrir var
dır, okutuyorum. Bu takrir kanun tekliflerinin 
daha evvel görüşülmesi hakkındadır. 

Oımıhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanun tekliflerinin sözlü sorulardan önce 

görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Nihat Pasinli 

(î. 'Senatosu Erzurum üyesi 

BAŞKAN —- Ek ve 'aktarına kaııun-krıınn 
sorulardan evvel görüşülmesi hakkındaki takri
ri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
ehmvetıler... Kabul edilmiştir, 
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5. — GÖEÜŞ 

BAŞKAN — Kanunun müzakeresine geçiyo
ruz. Ayın altısında tevzi edilmiş olan bu kanun
ların mazbatalarının okunup o'kunmaması hak
kında yüksek heyetinizin bir karar alması ge
rekmektedir. 104 neü maddeye göre reyinize 
müracaat etmek mecburiyetindeyim. Mazbata
ların okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Daha evvel okunup ıttıla kesbedildiği için maz
batalar okunmadan kanunlar görüşülecektir. 

1. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1961 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/J.) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/21, C. Senatosu 2/2) (S. Sayısı: 17) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde «öz is-
tiyen var mı? Yok. Maddelere geçilmeğini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 

1931 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1961 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) işaretli cetvelin Cumhurbaşkanlığı kıs
mının ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 95 000 
lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

B. Lira 

J L E N ÎŞLER 

BAŞKAN — İkinci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini. açık oylarınıza 
arz edeceğim. Münasip görürseniz kutuları do
laştırmak suretiyle reyleriniz toplanacaktır. An
cak rey puslası olmıyan arkadaşlar, beyaz kâ
ğıt. da kullanabileceklerdir. Key puslası olmı-
yanlar lütfen isimlerini kâtibe yazdırsınlar. Ta
biî biliyorsunuz ki, kabul edenler beyaz, kabul 
etmiyenler kırmızı ve çekinserler ise yeşil oy 
puslaları kullanacaklardır. Şimdi kutuları do
laştırsınlar. 

(Oy kutuları dolaştırıldı.) 

2. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Âmirlerinin, 1961 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (M. 31eclisi 2/6, C. Senatosu 
2/3) (S. Sayısı: 18) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi ikinci kanunun 
müzakeresine başlıyoruz. Tümü üzerinde söz is-
tiyen... Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Birinci maddeyi okutuyorum. 
1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — * 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelin (Kurucu Meclis) Büyük 
Millet Meclisi kısmının ilişik cetvelde yazılı ter
tiplerine 5 851 200 lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi fasılları okuyoruz. 

B. 
101 Ödenekler 4 329 700 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

102 Doçenti ücreti 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Et-

Et-

30 

50 

000 

000 

301 Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

402 Bahçe, su ve işçi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte ay
nen oyunuza .sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 
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103 Üye yollukları 1 517 500 

BAŞKAN — Oyunuza, sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, 

Maddeyi tekrar okuyoru?. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi reylerinize sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul ctmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Şimdi ikinci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul 'edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, üçüncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini. Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık oyunuza su
nuyorum. ikinci bir oy kutusu daha dolaştırı
lacaktır. 

Birinci ve ikinci tasarıya oylarını kullanmı-
y ani ar var mı? 

16,1.1962 0 : 1 
Birinci ve ikinci tasarının oy toplama mua

melesi bitmiştir. 
Oylama neticesini arz ediyorum. Birinci ka

nun : 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındia.ki 
kanuna (64) arkadaşımız rey vermiş, (62) kabul.. 
(1) çekinser, (1.) ret vardır ve 5 rey de, isim ya
zılmadan, yalnız kabul diye yazıldığı için mute
ber addedilmemiştir. 

İkinci kanun : 1961 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanuna (63) üye iştirak etmiş, 
(62) kabul, (1) çekinser vardır, iki rey de isim
siz olarak verilmiştir. Bu oylar mueber adde
dilmemiştir. 

Nisap mevcudolmaclığı için her iki kanun da 
gelecek Birleşimde tekrar açık oylamaya arz olu
nacaktır. 

Ekseriyet olmadığından 18 Ocak 1962 Per
şembe günü saat 15 te toplanılmak üzere Birle
şime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,30 
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1961 yüı Bütçe Kanununa bağüı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki Kamuna 

verilen oyların sonucu 
(Yeter sayı yoktur.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveldoğlu 
Fikret Kuytak 
Selâhatthı özgür 
Sıtkı Ul-ay 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünal di 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğîu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler , 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

186 
64 
62 

1 
1 

120 
2 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL Fethi Başak 

Sabrı Topçuoğiu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğhı 

BURSA 
Cahit Ortaç. 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Ilal'it Sarı kaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
G-avssi Ueagök 
Naci TOÎMKS 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Rifat öztürkemıe 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

/ Reddedenler] 
TABU ÜYE 

Osman Koksal 

[Çekinserler] 
BOLU 

Sırrı Uzıınka sanoğ lıı 

* 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Aeıkaılm 
Enver Akoğlu 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Kâzımı Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanetifedn Ulue 
Âdil Ünlü 
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[Oya katılımyanlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkayn 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇt 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasiım Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (I.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Sainı Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzheyoğlu 

Kadri öztaş. 
Hasan Ali Türker 

BÎLECÎK 
Talat Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
îhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alaattin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Aami Erdoğan 
İhsan Hamit Tiğrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon (1.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu (I.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevkerioğlu 
Ethem Menemeııeioğiu 
Nurullah Esat Sümer 
(î.) 

özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğhı 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmaıı 

KOCAELİ 
Rıfat Özdeş (1.) 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çuımralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar • 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattiin özbulak 

MANİSA 
Emin AçaT 
Orhan Süersaıı 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Köınal Opal 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muaüâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağtıtı 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapaıılı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cenıaletıtdın Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya öndler 
Hulusi Söyleoıezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâma Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğ'hı 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Aid Demir 

UŞAK 
Kârniil Ooşjkunoğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyiidoğan 
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C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydıner 

O. Senatosu 
Ömer Ergûl , 
Hasan Kangal 
Enver Kök (I.) 

B:22 16.1.1962 0 : 1 
Sahir Kjmıtluoğln 
(Bakan) 
Ragıp öner 

Enver Kök 
Sahir Kurııtlııoğlu 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 ! Samsun 
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1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) iş re 1 cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki Kanura 

verilen oyla in sonucu 
(Yeter «ayı yüktür) 

Üye sayısı : 186 
Oy verenler : 63 

Kabul edenler t ö2 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 120 
Açık üyelikler • 2 

[Kahul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fikret Kuytak 
Selâhatthı özgür 
Sıtkı Ulay 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz lııee-
oğlıı 

AMASYA 
Maci't Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Onıay 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 

AYDIN 
M kr e t Tu rh a n,gi i. 

BİNGÖL 
Sabrı Topeuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Ca'hit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Arifi Aksoy 
llaldt Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazmı Dağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuiksa 
Nihat Paslııli 
Rahmi Sanal an 

ESKİŞEHİR 
(favsi Uça gök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek: 
Fethi Başak 
Kifat Öztürkçlilne 
Sabahattin T a. nı n a n 
Bere Turan 

İZMİR 
Cah'it Oku re r 
Hilmi Onat 

KONYA 
Mustafa Diınekii 

MALATYA 
Mehmet Zeka Tul un ay 
Nüvat Yetkin 

MANİSA 
Ferit A'lpkkcnder 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet dener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Bat ur 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğtu 

URPA 
V'asiı Gerger 

i Esat Mahmut Karakurt 

I VAN 
] Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik Incİ 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Enver Akoğlu 
Amil Artııs 
Esat Çağa 
Kuzum Or'bay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanetıfcfcı Uluc 
Âdi). Ünlü 

[Çekinserler] 

TABİÎ ÜYELER 
Osman Koksal 
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TABU ÜYELER 
Lvkrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Bınanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
l%hri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

* Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA Seçi-
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp ÖnaJ 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Haııeıoğlu 
Celâl Tevfik Karn-
sapan 

AĞRI 
Wyvi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağıraaslı 
Hıfzı Oğuz Bekafot 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Kehımi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Haindi Oğıızbeyoğlu 
Kadri öztaş 

[Oya katılmayanlar] 
Hasan Ali Türker , İSTANBUL 

BİLECİK 
•Talat Oran 

BOLÜ 
liahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağ'iayan-
gil 
Baki Güzey 
Kereı' Kayalar 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alaattıin Çetini 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
A/ıiui Erdoğan 
İhsan llami't Tigrel 
f Başkan V.) 

EDİRNE 
Tah.-ıuî Banguoğiıı 

ELÂZIĞ 
( •eiâl Ertuğ 
Rasim Giray 

GAZİANTEP 
Nizamettiıı Özgül 

GİRESUN 
Mehmet İznıen 
Sabahattin Orhon (1) 

GÜMÜŞANE 
Ha di t Zarbım 

HAKKÂRİ: 
Âdil Türkoğlu (î.) 

HATAY 
Sabaîıattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

CeMİ Oevherioğlu 
Etlıern Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
(î.) 

Özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bözealı 
Enis Kansu 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay* (Başkan 
V.) 
Turgut Göle 
Mdhmıet Hiazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliigil 
Hüseyin Kaipaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmau 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (1.) 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çulnıralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer öbuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A Bahattin özek 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Ora! 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mualilâ Akarca 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasa-ğım 
; Başkan V.) 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danisüğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanilı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cetnaleütüin Bulak 
Eothi Tevetoğlıı 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğiu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Soylcmezüğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğiu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Gaşjkuııoğiıı 

YOZGAT 
Sadık Artukımn* 
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Akif Eyldoğan 
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ÇİLEN ÜYELER ITas.vn. Kangal 
Hidayet Aydmer î Enver Kök (î.) 

Sahir Kunıtluoglıı (R 
Ragıp Ün er 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 3 
Samsun 
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