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1. — GEÇEN TU 

Bu Birleşimde iki toplanıştı yapan Geneli Ku
rulda; 

1962 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak: 

Basın - Yayın ve Turizmi Bakanlığı, 
İmar ve fakân. Bakanlığı, ı 
Toprak: ve tdkân İşleri Genel Müdürlüğü ve 
Maliye Bakanlığı Bütçeleri ile 
Birinci madde ve 
Gelir bütçesine 'aidolan ikiftci madde ile ili

şiği 
(B) işaretli cetvel kaibul edildi. 
34 öncü Birleşimde görüşülmeleri tamamla-

nıan : 

2. — GELEN 

Teklifler 
1. — Millet Meclisi İdareci üyesi Şevki Gü

ler ile Cumhuriyet Senatosu idareci Üyesi Meh
met Ünaldı'nm, Başbakan ve Bakanların temsil 
ödenekleri hakkındaki kanun tekilfı ve Millet 
Melisi Genel Kurulunca kabul edilen metni 
(M. Meclisi 2/108, C. Senatosu 2/5) Bütçe 
Komisyonuna) 

TANAK ÖZETÎ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Geniel Müdürlüğü, 
Orman Genel Müdürlüğü, 
Devlet Hava Meydanları İşletme Genel Mü

dürlüğü ile 
Petrol Dairesi Reisliği 1962 yılı Bütçe ka

nunları açık oya arz ve kabul olundu. 

10 . 2 . 1962 Cumartesi günü saat 10 da top
lanılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvökili Aydım 

İbrahim Şevki Atasağun Fikret Turhangil 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci An 

KÂĞITLAR 

2. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli
si İdareci Üyelerinin, Meclis Hesaplarının Tet
kiki Encümeni Üyesinden Denetçi olan zata öde
necek Denetçi ücreti hakkındaki kanun teklifi 
ve Millet Meclisi Genel Kurulunca kaibul edilen 
metni (M. Meclisi 2/103, C. Senatosu 2/6) 
(Bütçe Komisyonunla) 
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B İ R İ N C İ O T U E U M 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 

KÂTİPLER : Şevket Koksal (Ordu), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
( Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DÎ¥AtJIH] 

1. — Başkanveküi İhsan IIamit Tigrel'in, 
Üyelerden Esat Çağanın 8.2.1962 günü Ulaş
tırma Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasın
da Bahandan sorduğu soruya Başkanın cevap 
vermesini önlemesinin İçtüzüğe uygun olmadığı 
hakkındaki beyanatına cevabı 

İHSAN HAMÎT TİGREL (Diyarbakır) — 
Zaptı sabık hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İHSAN HAMÎT TİGREL (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, Muhterem Senato üyeleri, iki 
gün evvel 8 şubat tarihinde, Başkanlık yaptı
ğım sırada, Sayın Ulaştırma Bakanına tevcih 
edilen bir suale cevap verme imkânını kendi
lerine bırakmadığım için, suali soran arkada
şımız Saym Esat Cağa, dün beni yeren 'bir be
yanatta bulunmuşlar ve bu hareketin İçtüzüğe 
muhalif olduğunu ve hukuku ihlâl ettiğimi ifa
de buyurmuşlardır. Beyanları sırasında beni 
b'ir taraftan methederek, Arapların tabiriyle 
zemmi tarik-ül nıedih ile beni yerme usulüne 
baş vurmuşlar, benim bir gizli maksatla yap
tığım fikrini izhar buyurmuşlar. Muhatabını 
veya muarızını birtakım isnatlarla çürütmek 
yolundaki münakaşa usulü bugün rağbetini 
kaybetmiştir. Bu Mac Arthur'un tatbik ettiği bir 
sistemdi. Bu itibarla bu voldan eevan vcrmive-
ceğim. Yalnız niçin cevap verilmesine meydan j 
vermediğimi izah edeyim ki Riyaset makamını 
işgal şerefini kendisine verdiğiniz insanın va- j 

BAŞKAN 
ine geçiyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, günde-

1 GENEL KURULA SUNUŞU 

zifesini ifa edip etmediğini takdir buyurursu
nuz. 

İçtüzüğün 149 ncu maddesi, bütçe müza
kereleri sırasında mebusun, Bakana her türlü 
suali soracağına dair sarahat vardır. Doğru
dur. Senato üyeleri ve milletvekilleri Bakana 
her türlü suali sorarlar. Ama bu sualin Ba
kanlığı ilgilendiren esas meseleler ve memle
ket menfaatiyle alâkadar olması da lâzımgelir. 
Yoksa bâzı 'düşüncelerle Bakanın her hangi bir 
hareketini, sabahleyin niçin geç geliyorsun ve
yahut aşkam niçin erken çıkıyorsun şeklindeki 
şeyler de sual arasına girebilir. Hattâ yalnız 
Bakanın değil ikinci, üçüncü derecedeki me
murların dahi haiz oldukları tasarruf hakkını, 
niçin kullanmıştır diye sual sorulursa müzake
re, müzakerelekiten çıkar, ve 10 günde yetiş
tirmek me.'iburiye'tnide bulunduğumuz bütçeyi 
vaktimle yetiştirmek kabil olmaz. Bu itibarla
dır ki, sorulan sualin âmme menfaatiyle alâka
lı olması, Bakanlığın esas faaliyetini ilgilen
dirmesi lâzımdır. 

Ulaştırma Bakanına sorulacak sual yok 
muydu? Şimendiferler mevzuunu, uçakların 
niçin geciktikleri mevzuunu, denizyollarının 
vaziyetini hepimizin üzerinde hassasiyetle dur
duğumuz meseleleri ileri sürebilirlerdi. Bunu 
bırakıp, filân memurun falan yere nakli niçin 
yanılmıştır, gibi bir sual tevcihini Rivase't Di
vanı doğru bulmamıştır. Riyaset Makam, tü
züğün çizdiği yolda yürümeye mecburdur. 
Ama bu yol üzerinde bâzı pürüzler görürse 'onu 
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C. Senatosu B : 36 
da törpülemek onun İtendi vazifesi icaibıdır. I 
Bunu yapmazsa Meclisin müzakereleri, salim 
olarak cereyan etmez. Sayın Esat Çağa arka
daşım demişlerdir ki : (Zaptı tetkik ettiğimde) 
«ekseriyetin koşuna gitmediği için sualime ce
vap verdirmediler»1. Ekseriyetten kastettikleri 
'bütün Meclis ekseriyeti ise 'hiç şüphesiz mesele 
yok. Hayır, nispî ekseriyeti, yani Adalet Par
tisini kasdediyorlarsa 'bunu ileri sürüyorlarsa; 
'ben, A. P. den değilim. O suale cevap veril
mesi için Bakana söz vermiş olsaydım onu bir
takım sualler ve cevaplar takibedecek ve bir 
fermantasyon husule getirecekti ve bu suretle 
Mecliste teessüsüne ea'lışdığımız huzur ve sü
kûnun ihlali mahiyetinde bâzı hareketler ola
cağını tahmin etmiştim. Söz vermemekTiğimin 
sebebi budur. Kanunun en ufak noktasına ka- I 
dar riayet etmeyi ben ve arkadaşlarım daima 
ön plânda tutmaktayız. 

Hürmetlerimle. 
ESAT ÇAĞA — Gündem harici -söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Zaptı salbik (hakkında 'bir ar

kadaşımız konuştu, bunu bir muhavere nıev- j 
zuu yapamıyacağımı arz etmek isterim. I 

ESAT ÇAĞA (Devamla) — Bir muhavere 
mevzuu değil, 'müsaade ederseniz kısa olarak 
arz edevim. 

Hukuk anlayışımız üzerinde benimle mıuta-
bık olduğu, için kend;>slne teşekkür edeceğimi. 

(BAŞKAN — Buyurun. 
ESAT ÇAĞA — Muhterem 'arkadaşlar, Sa

yım Tigrel'in, 'bütçe mıüzakereli eri sırasında Ba
kana her türlü sual soruıl ab ileceği 'hususunda 
bendemizle mutabakat halimde Olduğu anlaşılıyor. 
Demek iki1, İçtüzüğün 14 nıcü babımı! bendeniz | 

5. — GÖRÜŞt 

1. — 1962 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve I 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/5, C. Senatosu 1/9) [Dağıtma tarihi : 
30 .1. 1962] 

BAŞKAN — Sayım iarkadaşlar, Bütçe fca-
mıunu tasari'sıman müzakeresine devam ediyoruz. 

3 ncü maddeyi ofcutuyoruım. 

MADDE 3. — 1962 .bütçe yılı içerisinde 
Millî Savunma ihtiyaçları için Birleşik Ameri
ka'dan. askerî yardım voliyle veya sair ısuret-

10 . 2 .1962 0 : 1 
giıbi anılıyor. Kendilerine teşekkür ederim. Za
ten dün de söylediğim gibi, ibu şekilde anladık
larım talimin etmiştim. 

Yalnız dün de arz ettiğim gibi, Riyaset ma-
kamunun endişesi şu içtüzük hepimize hakkani
yetle ve siyyanen totibik edilmelidir. Makamı 
Riyasetin vazifesi budur. Halbuki gerek Maarif 
Bakanlığı bütçesinin müzakerelerimde ve gerekse 
Sanayi Bakanlığınım Bütçesi sırasında vekillere 
bendenizin Ulaştırma Bakanıma tevcih ettiğim 
sual meyammda ve bu suale benzer sualler tevcih 
edilmiştir. Ve bunlar Senatomuzda ne bir gü
rültüyü mucip olmuş ve ne de l)ir polemiği icalbet-
tirmiştir, hakanlar cevap vermiş ve hepimiz 
mıukni olarak yerlerimizi muhafaza etmişizdir. 
Binaenaleyh Riyaset Makamımı işgal edem za
tım sorulan bir suale Senatoda cevaıp verdir
mediği mazeretini ileri sürerek' şöyle bir reak
siyon yapacağını hesapladım diye Yüksek Mec
lisimizden şüphe etmeye hakkı yoktur. Ben bu
nu arz ediyorum. Hepimiz yüksek tahsil gör
müş ve kırkını aşmış kimseleriz, binaenaleyh 
hiç Ibirimizin büstçe müzakereleri sırasında ne 
nezaketin hududunu aştığımıza ve ne de en ufak 
.bir polemiğe kaçtığımıza dair, kendilerinin fik
rini teyidedeoek en küçük bir emare de yoktur, 

Onun için Senato hakkında besledikleri bu 
fikri tashih buyurmalarını kendisinden rica ede
ceğim. Bu makaımı işgal ettikleri zaman, yegâ
ne endişeleri olarak şurada yazılı hukuk kaide
lerini tamamen ve herkes hakkımda hakkaniyetle 
ve siyyanen ıtatıbikrni temin etsinler. Yegâne 
endişeleri bu olsun. 

Cevap verdikleri için kendilerine ayrıca te
şekkür ederim. (Alkışlar ve İbra vo-sesleri) 

LEN İŞLER 

ilerle fiilen sağlanacak malzeme veya eşya be
dellerini bir taraftan, bağlı (B) işaretli cet
velde bu adla açılacak (bir bölüme gelir ve 
mukabilini Millî Savunma Bakanlığı bütçesin
de açılacak hususi bir bölüme ödenek ve gider 
kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum!, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiitir, 

MADDE 4. — Birinci madde ile sarfına 
mezuniyet verilen ödenek, dörder aylık devre
ler itibariyle tevzi olunur, Her devrenin tev-
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C. Senatosu B : 36 
•ziatı bakanlar tarafından yeni devremin baş
lamasından bir ay önce Maliye Bakanlığına 
bildirilir. Birinci dört aylık tevziat malî 
yılın ilk ayı içinde hazırlanır. Maliye Bakan
lığı ile ilgili 'bakanlık bu tevziatı tahsilat, li
berasyon ve döviz durumunu ve umumi iktisadi 
şartları göz önünde tutarak tesbit eder. 

Personel giderleri ve Devlet borçlarına ilgi
lendiren tediyeler bu tevziatın dışındadır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkımda söz ist/iyen 
var mı? Buyurun Faruk Işık. 

FARUK IŞIK (Van) — Çok muhterem 
arkadaşlar, Bütçe Kanununun 4 ncü maddesi 
üzerindeki görüşlerimi arz etmek üzere huzu
runuzu işgal etmiş bulunuyorum. Bu madde
nin tahliline girmeden alâkalı kanunların hü
kümlerini gözden geçirmek faydalı olur. 

Anayasanın 105 nci maddesinin ikinci fikra-
rmda (her Bakan 'kendi yetkisi içindeki işler
den ve emri altındakilerin eylem ve işlerinden 
ayrıca sorumludur.) 

Muhasebeyi Umumiye Kanununun 71 nci 
maddesinin birinci fıkrasında (Vekiller kendi 
bütçelerinin âmiri italarıdır.), 80 nci madde
sinde (Maliye Vekâleti Divanı Muhasebatça 
vize edilen ita ve tediye emirlerinin âmiri ita
sı tarafından tâyin edilen müddet ve mahalde 
tediyesi esbabını istikmal eyler.), 

Mu'hasebei Umumiye Kanununa müzeyyel 
2518 numaralı Kanunun birinci maddesinin son 
fıkrasında (kâfi derecede tahsisat temin edil
medikçe taahhüt evrakı tanzim olunamaz ve 
mukaveleye ğirişilemez) denilmekte ve bu son 
kanunun ikinci maddesi; birinci madde hilâ
fına hareket edenlerin Hazineye karşı şahsan 
mesuliyetlerini de tasrih ve tesbit etmiş bulun
maktadır. 

Şimdi bu hükümler muvacehesinde Bütçe 
kanunu tasarısının Devlet borçları hariçolmak 
üzere bütçe ile verilen dördüncü maddesini 
mütalâa edersek Bakanlar, personel giderleri 
ve ödeneği hizmetlerin mahiyetine göre ser
bestçe sarf etme salâhiyetinden mahrum kala
caklardır. 

Ancak; tahsilat, liberasyon ve döviz duru
mu nazarı dikkate alınmak suretiyle Maliye 
Bakanının muvafakatiyle sarfa mezun olacak
lardır. Şu halde hiçbir Bakan kendisine mev-

10 . 2 . 1982 0 : 1 
du iş ve eylemlerden mütevellit mesuliyetin 
mukabili olan salâhiyetlerini kullanamıyaca'k-
tır. 1 Marttan itibaren yatırım yapacaklarını 
muhtelif beyanlariyle ifade buyuran Sayın Ma
liye Vekilinin bu beyanatı bütçede yapılması 
tasarlanan bu takyit ile tahakkuk edeceğini as
la zan ve tahmin etmiyorum. 

Çünkü mütaahhitler; bir inşaat veya muba
yaa için taahhüde girerken ancak dört aylık 
tediye emrinin mevcudolduğu ve ondan sonra 
tahsisat verileceği takyitti olması itibariyle 
meşkûk olduğunu bildiği bir taahhütte istihka
kının teminatı olan tediye emrinin evvelce bi
leceğini düşünerek taahhütlere girmeye cesa
ret edemezler. 

Bir muhasip veya tahakkuk memuru veya 
derecei saniye ita âmiri; elinde tediye emri 
yok iken ileride tahsisatsız taahhütten müte
vellit bir mesuliyeti düşünerek nasıl ihale ve
ya mubayaa yapabilir? Kira mukaveleleri ek
seriyetle senelik ve peşin olarak yapılmakta
dır. Bu nasıl yapılacaktır? Dört aylık kira be
delinden fazlası teminat altında olmıyan bir 
kira aktine mucir nasıl girebilir? 

Bütün bunlardan başka dört ayda bir ya
pılacak tevzilere ait cetvellerin Bakanlıkları ve 
bilhassa Maliye Bakanlığını mevcudolan ve 
daimî şikâyet mevzuu olan kırtasi formalite
lere ilâve olarak haylıca meşgul edeceği şüp
hesizdir. Esasen yatırımların plân dairesinde 
yapılacağı ve bütçenin bu zaviyeden yapılmış 
olduğu beyan ve iddia edildiğine göre tevziatın 
böyle kısımlara ayrılmasının amelî bir fayda
sı da yoktur. 

Bu itibarla maddenin tasarıdan çıkarılma
sını rica eder ve bu mevzudaki önergemi Yük
sek Başkanlığa takdim ediyorum. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ÎLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — 
Muhterem Başkan, muhterem senatörler; Büt
çe Kanunumuzun 4 ncü maddesiyle tesbit edilen 
bir yıllık ödeneği dörder aylık üç devreye ayır
mak suretiyle sarf etme usulü Bütçe kanunla
rımıza iki yıldan beri girmiştir. Yeni bir mü
essesedir. 

Sayın Faruk Işık Beyefendi, bunu Anaya
sanın Bakanlıkların salâhiyetini ilgilendiren 
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C. Senatosu B : 36 
•"bir maddesiyle ilgili 'buldular ve bütçe tatbi
katında bir güçlük doğuracağı esbabı nu;^be
siyle bu maddenin reddini talebettiler, 

Muhterem arkadaşlarım; maddede sarahat 
vardır. Evvelâ özlük hakları, bu dörder aylık 
tafsilâtın tamamen dışındadır. Bu maddenin ix-

.tihdaf ettiği gaye Maliye Bakanlığı. Hü'kümeU 
varidatta meydana gelen azalışlara ika vs ı büt 
çeye bir fren vazifesini gördürme': bu m'i-Me 
ile her Bakanlığın 4 er ay'lık ödeneklerini tu 
şekilde sarf ettiklerini kontrol ettirmek, 'hazi
nenin kendi vaziyetine göre 'bütçe üzerinde ta
mamen Hükümetin kontrolünü teinin ermek 
maksadiyle koydurul muttur. Sayın Faruk Işık 
arkadaşımın buyurdukları gibi değil; kira be
deli yıllıktır ve ekseri ahvalde peşin ödeme hv 
maddenin şümulüne girmez. Özlük hakları da 
bu şümul haricindedir. Ama, bu gibi memmke 
timizin 'bugün içinde bulunduğu malî ve ikti
sadi şartlar muvacehesinde hükümetlerin elin 
de bu gibi salâhiyetlerin 'bulundurulması zaru
reti bir icap Ihallne gelmiştir ve yerinde bir 
te'dlbirdir. Bütçe tatbikatında eğer paramızın 
kıymetini içerde ve dışarda muhafaza ("me'k 
istiyorsak muvazeneli 'bir iktisadi ve mail po
litika takibetmek istiyorsak Maliyenin ve Hü-
kümetin bütçenin seyrini takibetmesi ve oh;; 
göre lâzımgelene 'tevessül etmesi 've daim vıı-
'hlm 'hallerle 'karşılaşmaması için gerekli ka
birleri alması ve bütçe üzerinde yanacağı de
ğişiklikleri Meclise lıaber vermesi 'i.-'in z;';'i>ri 
•bir maddedir. Bu 'bakımdan Sayın Faruk İşık 
tarafından verilen önergenin reddini teklif 
ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Hükümet olarak Sayın Maliye 
©akanı bir şey söv]ivecekler mi efendim? Buyu
run. 

MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak
kale Milletvekili) —- Sayın Başkan, muhterem se
natörler; !bu madde mevzuatımıza gecen yıl gir
miştir. Dörder aylık kısımlara ayırmak demek, 
mutlaka her ödeneğin üçer aylık olarak bölünme
sini icabettirmez. Ödeneğin mahiyetine göre olur. 
Bâzı ödenek birinci üç ayda, bâzısı üçe bölünerek, 
bâzısı birinci dört ayda tamamen, bâzısı üçe bö
lünerek harcanacaktır. Biz böyle düşünüyoruz. 

Bilhassa yatırımlar konusunda, ilk zamanlar
dan itibaren tamamını libere etmeyi ve ona göre 
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harcamalarda bulunmayı düşünüyoruz. Bu mad
denin bu bakımdan kesin olarak takyidetmedıği 
kanaatindeyiz. Bu mesele komisyonda da zanne
diyorum enine boyuna tartışıldı ve böyle anla
şıldı. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Arkadaşımızın önergesiyle, Kar

ma Komisyon ve Hükümet mutabık değildir. 
Okuttuktan sonra reylerinize arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen 4 ncü 

maddenin Bütçe kanun tasarısından çıkarılması
nı arz ve teklif ederim. 

10 . 2 . 1962 
Faruk Işık 

Van 

BAŞKAN — Takriri reylerinize arz ediyo
rum. (Anlaşılmadı sesleri) Arkadaşlar tekrar 
okutuyorum dikkat buyurulmasını rica ederim. 

(Önerge tekrar okundu.) 
(BAŞKAN — Takriri Lekrareiı oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tak
rir reddedilmiştir. 

Arkadaşlar, 4 ncü maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Yapılmış ve yapılacak bağıtlara 
istinaden 1962 bütçe yılı içinde kısa süreli avans
lar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en çok bir 
yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve banka ve 
ortaklıkların Hazineye yatırmak istiyecekleri pa
raları alarak karşılığında. Hazine bonoları verme
ye Maliye Bakanı mezundur. 

Şu kadar ki, hususi kanunların verdiği me
zuniyetler dışında çıkarılacak Hazine bonoları 
350 000 000 lirayı geçemez. 

Hazinede bulunan Millî Esham ve tahviller 
karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek kredi
ler veya bunların satış bedelleri ile uzun süreli 
Devlet tahvilleri satınalmaya veya bu karşılıklar
la Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklardaki 
katılma paylarını ödemeye ve Bakanlar Kurulu 
karariylc bu türlü ortaklıklara ilişkin katılma 
senetlerini satınalmaya Maliye Bakanı mezun
dur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

Madde 6. — Türkiye'de mukim şahısların ti
cari borçlarına mütallik anlaşmalar gereğince 
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ödenecek taksitlerin kur farkları ile aynı anlaş- ( 
malara göre ödenmesi lâzımgelen gecikme faizle
rinden Devlet borcu mahiyetinde olanlar 6115 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesine tevfikan Amortis
man ve Kredi Sandığı tarafından itfa olunur. 

65 sayılı Kanunun birinci maddesine istina
den tesis edilen «Kambiyo Karşılık Fonu tasfiye 
hesabı» ile 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Ka
nunla değiştirilen birinci ve 79 sayılı Kanunun 
dokuzuncu maddelerine göre Bakanlar Kurulu
nun 2 . 6 . 1 9 6 1 gün ve 5/1280 sayılı Kararı ile 
tesis edilen «İstikrar Fonu Hesabı» nın alacak 
bakiyelerini bu maksatla Amortisman ve Kredi 
Sandığı emrine tahsis etmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

Sandıkça kendi kaynaklarından bu borçların 
tediyesine tahsis olunan miktarın Hazinece San
dığa iade şekil ve şartları, kullanılan fonların vâ
de ve faiz maliyetlerine uygun olarak, Maliye 
Bakanlığı ile Sandık arasında müştereken tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Dairenin, 30 . 6 .1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine gi
ren hizmetlileriyle ayın kanunun geçici 4 ncü 
maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, bağlı I 
(D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait 
kadrolar ela bağlı (S) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. I 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şart
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetvelle beraber oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 26. 5 .1927 tarih ve 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli; 

b) Kanunla bağlanmış vatani hizmet ma- I 
aşlarını gösteren (Ç) cetveli; [ 
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c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi

rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
cetveli; 

ç) Maliye Bakanlığı bütçesinin 460 ncı 
(İhtiyat ödeneği) bölümünden aktarma yapıla
bilecek bölümleri gösteren (F) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Devlet gelirinin, hususi hüküm
lerine göre tarh ve tahsiline 1962 bütçe yılın
da da devam olunur. 

Musul petrollerinden müterakim 100 mil
yon liralık hisseden 1962 malî yılı içinde tahsil 
edilecek kısım, (B) işaretli cetvelin mütefer
rik gelir bölümüne irat kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından idare edilecek okul pansiyonları hakkın
daki 6 .7 .1931 tarihli ve 1838 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren 1 1 . 6 .1932 tarihli 
ve 2005 sayılı Kanunun ikinci maddesi gereğin
ce öğrencilerden 1962 yılı içerisinde alınacak 
ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 11. — 11.6 .1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince her 
yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kad
rolar bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 12. — 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 33, 34, 45 ve 50 nci maddeleri gereğin
ce her yıl Bütçe Kanunu ile tesbiti gereken 
misil, nisbet ve miktarlar, ilişik (H) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Miktar ve nisbetleri bu, cetvelde gösterilen 
yevmiye, tazminat ve yer değiştirme masraf* 
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lan 1962 malî yüı içinde % 25 zamlı olarak 
ödenir. 

Ancak, 
a) 33 ncü maddenin (b) fıkrasının son 

bendi uygulanmamak üzere bu fıkranın şümu
lüne dâhil olanlardan maaş veya üeret tutarı 
1 100 ve daha yukarı olanların yevmiyeleri 40 
lira, tutarları bu hadden aşağı olanların yev
miyeleri de 35 lira, üzerinden verilir. 

b) 33 ncü maddenin (a) fıkrasında yazılı 
6 lira asgari yevmiye miktarı 10 lira, belediye 
hudutları haricinde vazife gören defterdarlık 
kontrol memurları için bu miktar 18 lira, 37 
nci maddede 4 lira olarak gösterilen asgari 
kurs yevmiyesi 8 lira olarak tesbit edilmiştir. 

c) 29 ve 45 nci maddelerin 1 nci fıkrala
rında ve bu kanuna bağlı (I) sayılı cetvelin 1 
nci sütunu ile (II) sayılı cetvelde yazılı 475 
liralık tutar 950 liraya, (II) sayılı cetvelde ya
zılı 1 000 liralık tutar da 2 000 liraya yüksel
tilmiştir. 

d) 34 ncü madde şümulüne girenlerin yurt 
dışı yevmiyelerine tatbik olunacak emsaller 
4 . 8 . 1 9 5 8 tarihinden evvel ellerine geçen dö
viz miktarını geçmemek üzere Bakanlar Kuru
lunca tesbit olunur. 

Harcırahın tesbitiude ve % 25 zammın tat
bikinde bu maddeye bağlı (H) işaretli cetvel
de gösterilen tutar ve miktarlar nazara alınır. 

BAŞKAN — Bu 12 nci maddenin (C) ve 
(D) fıkraları hakkında Sayın Sadık Artıık-
mae'ın bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Bakanlığa 
Tapu ve Kadastro Genel 'Müdürlüğüne men

sup fen elemanlarına verilen tazminat yevmi
yeleri arasında bir ahenk ve adalet mevcut de
ğildir. Meselâ, teknisyene ve fen memuruna 
verilen tazminat yevmiyesi 11 lira olduğu 
halde bunların yardımcılarına verilen tazminat 
yevmiyesi 8 liradır. Halbuki her iki zümrenin 
tazminat yevmiyeleri arasında her hangi bir 
fark olmamak icabeder. Çünkü hepsi de, mâ
hiyeti itibariyle, aynı işi aynı şartlar altında 
yapmaktadırlar. 

Mâruz sebepler dolayısiyle. Bütçe Kanunu 
tasarısının 12 nci maddesinde bahsi geçen (H) 
işaretli cetvele ait «Fiilen arazi üzerinde çalı
şanlara verilecek tazminat» kısmının tapu ve 
kadastro memur ve hizmetlilerini ilgilendiren 
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3 sayılı cetvelin 1 nci maddesinin (c) ve (d) 
bentlerinin aşağıda gösterildiği şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgad Senatörü 
Sadık Artukmaç 

c) Teknisyenler, teknisyen yardımcıları 
veya başka bir kadroda olup da bu görevler
de çalıştırılanlar, kontrol memurları, fen âmir 
ve memurları, fen memur muavinleri, tasarruf 
azaları ve posta memurları 

Tazminat yevmiyesi 
Lira K. 

11 00 

Diğer memur ve daimî hizmetliler. 

Tazminat yevmiyesi 
Lira K. 

8 00 

İzah ede-SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) 
yim efendim. 

BAŞKAN —• Evvelâ sorayım, bütçeye her 
hangi bir ilâveyi tazammun ediyor mu?.. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Hayır, 
etmiyor. 

BAŞKAN — Buyurun, izah edin. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) - M u h t e r e m 
arkadaşlar, bâzı vazifeler vardır ki, yapılışları 
itibariyle aynı mesaiyi, aynı zaman sarfını ica
bettin r. Tapu kadastro işlerinde çalışan kimse
lerin de mesaileri bu mahiyettedir. Önergemde 
arz ettiğim gibi, bunlar iki katagoriye ayrılmış 
bulunuyorlar. Aynı mesaiyi yapan fen memuru 
11 lira yevmiye alıyor, muavini 8 lira yevmiye 
alıyor. Halbuki çalışmalarında usul, sistem ve 
zaman itibariyle ve mesai bakımından hiçbir 
fark yok. Binaenaleyh, bir tefrik gözetmeksizin 
her ikisine de 11 lira yevmiye verilmesi icabet-
mektedir. Bu teklifimle bütçeye yeni bir zam, 
bir külfet bahis mevzuu değildir. Çünkü 'bu, har
cırah ve tazminat kısmına konan ödenek yettiği 
kadar harcanmaktadır ve işler ona göre ayarla
nır. Bu sebeple her hangi bir ödenek artması 
mevzuubahis değildir. Bu bakımdan önergemin 
kabulünü rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Seçkin. [ 
KARMA BÜTÇE KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

ÎLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — Pek 
muhterem, senatotörler, Sayın Sadık Artukmaç 
Beyefendinin verdiği önerge, sadece Tapu Ka-
dostra Umum Müdürlüğüne dâhil, arazide çalı
şan mütehassıs personeli e bunların yardımcıla
rının aldıkları tazminat ve yevmiyeler arasın
daki tenazuru gidermek maksadiyle beyanda bu
lundular. Halbuki bizim Devlet teşkilâtında ça
lışan, vazife gören harcırahlı ve yevmiyeli me
murların aldıkları yevmiyeler arasında bir fark 
vardır ve bu olmalıdır. Maliye Vekâletinin ve 
çeşitli vekâletlerin bünyelerinde çalışan müfet
tiş, uzman, kontrolörler arasında aldıkları yev
miyeler bakımından 3 - 5 - 8 lira gibi devamlı 
bir farklı muameleye tâbi tutulmuşlar ve bu da 
kanunda derpiş edilmiştir. Arkadaşımızın tek
lifi bunlar arasında tenazuru bitaraf etmek mak
sadiyle yapılmıştır. Fakat öbürlerinin aleyhine . 
bir durum yaratmaktadır, bu bir. 

İkincisi; sarahaten bütçeye bir külfet yük
lenmektedir. Tapu, Kadastro Umum Müdürlüğü
nün bütçesinde bu kabîl memurlara verilecek 
olan harcırah yevmiyeleri, 8 ve 11 lira esası üze
rinden hesabedilerek konmuştur. Ye işleri tama
men karşılayacaktır. Onun için Anayasanın 94 
ncü maddesinin son fıkrasına da Sayın Senatö
rün teklifleri aykırıdır, bütçeye masraf tahmil 
edecek mahiyette olduğundan komisyonun işti
rak etmediğini arz ederim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı mutabık mıdır? 

MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanakka
le Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem se
natörler, Hükümet teklifine nazaran esasen 
Karma Bütçe Komisyonunda bu konuda bâzı ar
tırmalar olmuştur. Şöyle ki, meselâ gezici ka
dastro hâkimleri için Hükümet teklifinde 11 lira 
tazminat derpiş edilmiş iken bu 15 liraya çıkarıl
mıştır. Müdür, mühendis, harita uzmanlarının 
tazminatları 9,5 lira iken 13 liraya çıkarılmış
tır, il âhara devam ediyor. Hepsinde de artışlar 
olmuştur. Buna ilâveten ayrıca % 25 zam esasen 
kanunla derpig edilmiş bulunmaktadır. Binaen
aleyh bunlar önceden ayarlanmıştır. Bu itibar
la bu önergenin yeniden bir masraf artışı intac-
edeceğini arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Karma Ko
misyonun Sayın Sözcüsü ve Maliye Bakanı tek- J 
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lifin bütçeye bir zam tevlidedeceğini ifade bu
yurdular. pu önergeyi Anayasanın sarih hükmü 
karşısında oyunuza arz edemiyeceğim. 

Maddeyi cetveliyle birlikte reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 13. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanun ve ekleriyle çeşitli kuruluş kanun
larındaki kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1962 bütçe yılında kullanı
lamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 14. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 sa
yılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 
36 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa Mükel
lefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1962 Bütçe 
yılı alım değerleri bağlı (O) işaretli cetvelde ve 
38 nci madde gereğince alınacak motorlu taşıt
ların alım değerleri de bağlı (P) işaretli cetvel
de, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesi gereğince kurumların satmala-
cakları taşıtların âzami satmalma bedelleri, bağ
lı (T) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
reylerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 15. —• Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Bu madde hakkında 3 önerge vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı sosyal sermaye yatırımları 

ve esaslı onarmalar kısımlarındaki hizmetlerle 
ilgili ödemelerde 15 .4 .1958 gün ve 4/10195 sa
yılı Bakanlar Kurulu kararına bağlı muayyen 
ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırıla
cak Yevmiyeli Personel Talimatnamesinin uy
gulanması için bütçenin (E) cetvelindeki Ba
yındırlık Bakanlığı kısmına Toprak Su Genel 
Müdürlüğü ibaresinin ilâvesini arz ve teklif 
ederiz. 

Adana Bursa 
Sakıp önal Baki Güzey 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

— 615 — 



C. Senatosu B ; 36 10 . 2 .1962 O : 1 
BAŞKAN — ikinci takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Tarım Bakanlığı sosyal sermaye yatırımla

rı ve esaslı onarmalar kısımlarmda'ki 'hizmet
lerle ilgin, ödemelerde 15 . 4 . 1958 tarih ve 
4/10195 sayılı Bakanlar 'Kuruluna bağlı muay
yen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalış
tırılacak Yevmiyeli Personel Talimatnamesi ile 
ek ve değişikli ki erinin uygulanması için büt
çenin (R) cetvelindeki Bayındırlık Bakanlığı 
başlığındaki kısmına Toprak Su Genel Müdür
lüğü ibaresinin ilâvesini arz ve teldif ederim. 

Kars 
Mehmet Hazer 

Cumhuriyet Senatosu Yükselt Başkanlığına 
Maliye Bakanlığı 'bütçesinin 493 ııcü faslın

dan 800 000 lirasının tenzil edilerek 218 ııci 
kasa tazminatı faslına eklenmesini ve (R) cet
veline vergi dairesi tahsildarları ve icra me
murlarının ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa Giresun 
Cahit Ortaç Mehmet İzmen 

Ankara Ankara 
Hıfzı Oğuz Rekata Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü. 
KARMA BÜTOİ-: KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — 
Efendim, masraf artırıcı mahiyette değildir. 
Bunlar kuruluşları itibariyle de aynı -mahiyet
tedir. Bu hususun belirtilmesi unutulmuştur. 
İltihak halindeyiz. 

BAŞKAN -— Karina Komisyon Sözcüsü mu
tabakatını arz etli. Hükümet de mutabıktır. 
Onun için takrirleri tekrar okutup reylerinize 
arz edeceğim. 

(Sakıp Ünal ve arkadaşlarının önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN - - İkinci takrir de aynı mahi
yette olduğundan '-okutmuyorum. Takriri rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... E'tmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Cahit Ortaç, Mehmet izmen, Hıfzı Oğuz 
Bekata ve Niyazi Ağırnasl'nm önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN -•- Bıı takrir ile Hükümet ve Kar
ma Komisyon mutabık olduğunu ifade ettiler. 
Takriri reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi takrirlerde teklif edilen de
ğişiklikle oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Geçen yıl borçları 'bölümle
rindeki ödene'k üstüne çıkan ve 1961 yılı 'bütçe
sinin aidolduğu tertibinde (karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları (hizmet 'bölümlerinden 
bu bölümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

1928 - 1960 Bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 
1962 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
3 - 6 ncı kısım hölümleri ile yatırım bölümleri 
artıklarından eski yıllar horçları bölümlerine 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak Ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yoktur. Maddeyi 'oylarınıza, arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir, 

Madde 17. — 2 .6 . 1929 tarihli ve 1513 sa
yılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi gere
kecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği 
halde bugüne kadar alacaklılarına verilemiyen 
tahvillerin karşılıkları 1962 Bütçe yılında para 
ile ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın senatörler mesaimiz devam ederken 
NATO Parlâmentolar Grupu Başkanı Sayın Se
natör Picaro ve NATO Parlâmentolar Grupu 
Genel Sekreteri arkadaşımız salona teşrif et
mişlerdir. Kendilerine Senato adına beyanı ho-
şamedi eyler ve saygı ile selâmlarım. (Sürekli 
alkışlar) 

Maddelerin okunmasına devam edeceğiz. 
Madde 18. — Katma bütçeli idarelerle umu

mi bütçe dışındaki daire ve müesseselerin umu
mi bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her 
derecedeki yatılı okullarla ecnebi memleket
lerde 'kendi hesaplarına okutturacakları öğren
cileri için bütçelerine konulmuş olan ödenek
lerden gerekli miktarları bağlı (B) işaretli 
cetvelde gelir ve bu öğrencilerin her türlü gi
derleri ile ödeneklerine harcanmak üzere, bağ
lı (A/ l ) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden 
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açılacak bölüm ve maddelere ödenek kaydet
meye Maliye Maliye Bakanı mezundur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 19. — 1962 Bütçe yılı içinde Millî 
Savunma ihtiyacı için ecnebi 'memleketlerden 
getirilecek ithalât umumi tarifesinin 27.10 nu
marasına giren (Akar yakıt ve madenî yağlar) 
Gümrük Resmi ve zamları ile Rıhtım resimleri 
ve Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel ida
re ve belediyelere ait her türlü vergi, Hazine 
Ihissesi, resim hare ve zamlardan ve ardiye üc
retlerinden ve dâhilde belediye istihlâk Res
minden muaftır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 20. — 5582 sayılı Kanun çerçevesi 
dışında, gerek Birleşik Amerika'dan ve gerek 
diğer memleketler ve "beynelmilel teşekküller
den yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğin
ce bâzı hizmetler veya taahhütler karşılığı ola
rak muayyen maksatlara tahsis edilmek üzere 
1962 malî yılı içinde temin edilecek miktarla
rın, Türk lirası karşılıkları ile, malzeme ve 
hizmet bedellerini 'bir taraftan ibütçeye gelir, 
diğer taraftan ilgili idare bütçesine ödenek kay
detmeye Maliye Bakanı mezundur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 'ka
bul edilmiştir. 

Madde 21. — a) 31 . 8 . 1959 tarihli ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 13 ve 64 ncü 
maddelerinin her yıl Tarım Bakanlığı bütçesine 
ve aynı kanunun 35 nci maddesinin her yıl 
Orman Genel Müdürlüğü 'bütçesine konulacak 
ödenek miktarlarına ait hükümleri; 

b) 9 .6 .1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası hükmü; 

c) 15. 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat 
Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 
geçici 3 ncü maddesi hükmü; 

ç) 16 . 8 . 1961 tarihli ve 351 sayılı Yük
sek öğrenim ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
28 nei maddesinin (a) fıkrası hükmü; 

1962 Bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde ilgili tertiplerine 
konulmuş miktarlar dâhilinde tatbik olunur, 
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d) Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve 

vesaikin imha edilmesi hakkındaki 26 . 3 .1956 
tarihli ve 6696 sayılı Kanun hükmü: 

1962 Bütçe yılında tatbik olunmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 22. — Sürekli görevde yabancı mem
leketlerde bulunan memurların 4 Ağustos 1958 
tarihinden evvel 4991 sayılı Kanuna göre el
lerine geçebilecek âzami döviz miktarını aşma
mak üzere mezkûr kanunun muaddel 1 nci 
maddesinde derpiş olunan emsaller, 1962 malî 
yılı için Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 23. — 27 .2 .1959 tarihli ve 7236 
sayılı Kanunun emekli keseneği ve karşılıkları 
hakkındaki muvakkat 2 nci maddesi hükmü 
1962 malî yılında da tatbik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 'ka
bul edilmiştir. 

Madde 24. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sa
yılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 nci 
maddesinin (a) fıkrası gereğince Devlet bütçe
sinden yapılacak yardımlardan ilkokul öğret
meni yetiştiren öğretmen okulları inşaatı ile ilk 
tesis masrafları için 20 milyon lirayı geçmemek 
üzere Millî Eğitim Bakanlığınca tefriki uygun 
görülecek miktarı aynı bakanlık bütçesinde bu 
maksatla yeniden açılacak bir tertibe nakil ve 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum : Kabıjd edenler.. .Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 25. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sa
yılı Kanunla tasdik olunan (Nükleer Enerji sa
hasında hukuki mesuliyete dair Sözleşme) nin 
7 nci maddesi şümulü dâhilinde vukua gelecek 
hasar bedellerini karşılamak üzere gerekli öde
neği Başbakanlık bütçesinde açılacak bir ter
tibe kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAjN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum : Kabıkl edenler.. .Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 26. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1962 yılı bütçesindeki müşterek fasıllar için 
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âmiri italik yetkisi Millet Meclisi Başkanlığınca 
yürütülür. 

Senato ve Millet Meclisi için ayrılmış bulu
nan fasıllara ait âmiri italik yetkisi de fasılda 
unvanı geçen Başkanlıkça yürütülür. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında iki takrir 
vardır, okuyoruz : 

C. Senatosu Başkanlığına 
1962 yılı Bütçe Kanununun 26 ncı maddesi

nin aşağıda yazılan şekilde tadilini arz ve tek
lif eyleriz. 

Madde 26. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1962 yılı bütçesindeki müşterek bölümler için 
âmiri italik iki Başkanlıkça münavebe ile yü
rütülür. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi için 
ayrılmış bulunan bölümlere ait âmiri italik yet
kisi de bölümde unvanı geçen Başkanlıkça yü
rütülür. 

Erzurum Niğde 
Nihat Pasinli Kudret Baykan 

Aydın Ordu 
Fikret Turhan gil Şevket Koksal 

Tunceli Adana 
Mehmet Ali Demir Mehmet Ünaldı 

Yüksek Başkanlığa 
26 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
Suphi Batur Turgut Göle Sırrı Atalay 

Fikret Turhangil ve arkadaşları da bu öner
geye iltihak ettiler. 

Madde 26. — Meclislerin teşkilât kanunları
nın çıkarılmasına kadar T. B. M. M. si 1962 
yılı bütçesindeki müşterek f asili ardaki madde
lerde âmiri italik yetkisi Millet Meclisi Başkan
lığına, aittir. C. Senatosuna ve Millet Meclisi 
için ayrılmış bulunan fasıl ve maddelerle ve 
C. Senatosu Başkanlığına bağlanan ve bağlana
cak olan memur ve ücretlilere ait fasıl ve mad
delerde âmiri italik yetkisi de C. Senatosu Baş
kanlığına aittir. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — 26 ncı madde

nin evvelemirde tatbik kabiliyeti mevcut değil
dir. Zira müşterek işlerde, ancak müşterek fasıl
larda âmiri italiği Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına vermektedir. Şimdi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bütçesini tet-
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kik edersek göreceğiz ki, 101 nci fasıl ödenek
lerden bahseder. Ayrıca Başkanlıklar için fasıl 
mevcut değildir. 101 nci faslın, 11 nci maddesi, 
Millet Meclisi Başkanlığı için eğer bu şekli ile 
kabul edecek olursak, fasıl bahjıs mevzu olduğu 
için, maddelerde ismi geçecek tatbik kabiliyeti 
olmıyacaktır. 102, 103 ncü maddeleri tetkik ede
cek olursak burada fasıl dendiği görülecektir. 
Binaenaleyh, maddeler denmesi iktiza eder. 

Benim şahsi kanaatim odur ki, bizde Ana
yasanın derpiş ettiği asıl hedef ve maksat, 
üç Meclis değildir. Yani, bir Millet Meclisi, bir 
Cumhuriyet Senatosu, bir de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı mevcut değildir. Ve 
olamaz. Anayasanın gerekçesi ve Cumhuriyet 
Senatosunun teşkiline aidolan 61 nci maddenin 
gerekçesini kısaca huzurunuzda birkaç cümle 
ile arz çileyim. «2 nci fıkrada iki Meclis siste
minin tabiî bir neticesi olarak görülmüş, iki 
Meclisten beklenen faydalanış hakiki olması 
düşünülmüştür. İki Meclisi sık sık bir araya 
toplamanın bir de üçüncü Meclis yaratmak, ya
hut seçim usulleri ayrı şahıslardan kutulu tek 
Meclis ihdas etmek mahiyetinde olacağı düşü
nülmüştür. Bu bakımdan her iki Meclisin ayrı 
ayrı çalışmaları prensibi kabul edilmiştir.» iki 
Meclis ayrı ayrı çalışacaktır. Anayasa bu pren
sibi kabul etmiştir. Ayrı çalışacak iki Meclisin, 
ayrı çalışmasını temin edecek hükümlerin ihdası 
lâzımdır. Ayrı ayrı çalışmayı temin edecek hü
kümlerin de, elbetteki, malî bakımından ve me
murlar bakımından tatbiki gerekir. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Mü
dürlüğü memurları Meclis Başkanlığına bağlı 
olacak ve ita âmiri de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı olacaktır. Bu, ayrı ayrı çalışan 
iki Meclis sistemi meydana getirmez. Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı özel Kalem Müdürü
nün ita âmiri Millet Meclisi Başkanlığı olamaz. 
Bu 26 ncı maddeyi tatbik edersek Cumhuriyet 
Senatosunun Kanunlar Müdürlüğünden en ufak 
memurlarına kadar ita âmiri ve hattâ tâyin, 
terfi ve nakillerde son sözü söyliyecek Türkiyo 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olacaktır. El
betteki şahısları bunun dışında bırakıyoruz. On
lara hürmetimiz vardır. Millet Meclisi Başkanı
nın şahsı hakkında başka türlü düşünülemez. 
Biz, burada prensipleri vaz'ediyoruz, esasları 
koyuyoruz. Burada hassasiyet göstermek mec
buriyetindeyiz. 
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Ayrıca Anayasanın getirdiği esaslar dâhi

linde, iki Meclis düzenini kurmaya ve kökleş
tirmeye çalışıyoruz, iki Meclis Anayasamıza 
göre çok az bir araya gelmektedir. 3 ncü bir 
Meclis yok. 2 ayrı Meclis var ve müstakil bir 
hüviyetle çalışacaklar. Siyasi vazifelerini göre
cekler. Elbette teşkilâtlarında da tamarniyle 
müstakil olmaları icabeder. 

Fakat bâzı tasarruf kaydı ile, endişeleri ile, 
Muhasebe, Kütüphane, Zatişleri gibi bâzı hu
suslarda müşterek fasıllar ve maddelerde ita 
amirliği Millet Meclisi Başkanlığına verilebilir. 
Ama, Cumhuriyet Senatosunun Umumi Heyet 
çalışmalarını organize eden ve kaynağını teşkil 
eden kanunlar, Kanunlar Müdürlüğü personel 
işleri, levazım işleri gibi hususlarda ita amirli
ğini Meclis Başkanlığına vermeye imkân yok
tur. Bu sebeple Sayın Turhangil'in teklifine iş
tirak edemiyeceğim. Bu teklifte amirlik müna
vebe ile veriliyor. Bu biraz önce arz ettiğim 
gerekçeye uymaz. Müstakil bir hüviyet temin 
ve tesis etmeye mecburuz. Bunun için bir öner
ge vermiş ve 26 ncı maddenin bu şekilde değiş
tirilmesini teklif etmiş bulunuyoruz. Bu husus
ta yüksek reylerinizi istirham edeceğim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — İlyas Seçkin. 
KAEMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ÎLYAS SEÇKÎN (Ankara Milletvekili) — Pek 
muhterem senatörler, sayın Sırrı Atalay'm bu
rada ifade buyurdukları prensiplerle tamamen 
mutabıkız. Yalnız pek muhterem arkadaşım, 
Bütçe Kanununun bir maddesi vesilesiyle geçen 
hafta Millet Meclisinde cereyan eden müzakere
lerde olduğu gibi, Senato ve Millet Meclisi teş
kilât kanunlarının konularına derinliğine girdi
ler. Ben bunu doğru bulmadım. Bütçe Karma 
Komisyonunda inceliyerek bu maddeyi sevk 
edişimizin sebebi, Cumhuriyet Senatosunun ve 
Millet Meclisinin teşkilât kanunlarının henüz 
kanuniyet kesbetmemiş olmasından dolayıdır. 
1961 malî yılında olduğu gibi 1962 malî yılında 
da, muvakkat olarak, teşkilât kanunları yürür
lüğe girinceye kadar Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bütçesi namı altında hem Cumhuriyet 
Senatosunun, hem de Millet Meclisini bir nam 
altında tanzim etmek mecburiyetinde kaldık. 
Bütçe tatbikatında elbette Cumhuriyet Senato
sunu doğrudan doğruya ilgilendiren giderlerde 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Cumhu-
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riyet Senatosu, âmiri italik yapacaktır. Aynı 
şekilde Millet Meclisi kendisi ile ilgili bütün 
giderleri Millet Meclisi Başkanlık Divanının ka
rsın ile yürütecektir. 

Müşterek maddeler için biz, geniş teşkilâtı 
bulunan Millet Meclisi Başkanlığına bıraktık. 
Teşkilât Kanununun, elbette en mütekâmil bir 
şekilde, gayretlerinizle çıkacağına inanıyorum. 
Teşkilât Kanunu çıkıncaya kadar müşterek 
maddelerin tatbikatını, daha çok kadroya sa
hip bulunan Millet Meclisi Başkanlık Divanı
nın yapması uygun olur, diye düşündük. Hem 
bundan önce de bunun tatbikatı vardır. Halen 
de tatbikat bu merkezdedir ve devam etmekte
dir. Yani, Teşkilât Kanunu çıkıncaya kadar sta
tükonun muhafazası. Teşkilât Kanunu çıktık
tan sonra bu iki meclisin kendilerine ait müs
takil iş ve bütçelerine kavuşturulması fikrini 
eskiden beri müdafaa eden nâçiz bir arkadaşı
nızım. Sırrı Atalay arkadaşımızın Teşkilâtı Esa
siye Kanunundan misaller arz etmek suretiyle 
Teşkilât Kanunu ile ilgili olan konulara gir
mesini bendeniz yersiz buluyorum. Haklı olduk
ları taraflar da var. Biz Bütçe Kanununun bu 
maddesine mecburen fasıllar ilâvesini koymu
şuz. Halbuki, bölümler ve maddeler denmesi 
lâzımdır. Bu noktada gerek Sırrı Atalay ve ge
rekse takrire imza atan sayın senatörlerle iş
tirak halindeyiz. Yalnız bölüm ve maddeye bu 
ibareyi ilâve etmek maksadı temin eder, kana
atindeyiz. Bunun dışında her iki takrir de il
tifatınıza. nail du r sa işleri salim neticeye gö
türmez, karıştırır. Bir muvakkat devre için, 
Yüksek Meclisiniz, her iki meclisin Teşkilât 
kanunlarını kabul buyuracaksınız. Her iki mec
lisin ayrı bütçeleri olacaktır. Bendeniz Millet 
Meclisi Bütçe Komisyonu Sözcüsü olarak geçen 
hafta, teşkilât kanunları ile ilgili bir kanun ve
silesiyle serahaten kendi komisyonumuzun gö
rüşünü arz etmiş bulunuyorum. Tahmin ediyor
dum ki, Sayın Sırrı Atalay arkadaşımız, Millet 
Meclisinde bu konuda yaptığım beyanlarla ta
mamen iştirak halinde olduğumuzu burada be
yan buyursunlar. Hususi konuşmalarımızda 
hiçbir ihtilâfımız olmadığını kendilerinin bil
dirdiklerini! hatırlarım. Onun için muhterem ar
kadaşlarım, sayın senatörler, her iki takrirde 
yalnız bizim Karma Bütçe Komisyonu olarak 
ittifak edebileceğimiz, maddeler ve müşterek 
fasıllar, geçiyor. işin sevk ve idaresi için, bir 
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mahzur ortaya çıkmaması bakımından, bölüm
ler ve maddeler diyebiliriz. 

Cumhuriyet Senatosuna ait fasıl yoktur. Bö
lüm ve maddeler halinde tefrik edilmiştir. Tek
rar ediyorum, bölüm ve maddelerin ilâvesi mak
sadı temin edecektir. Bu kısa devre için de bu 
kâfidir. Sırrı Atalay Beyin buyurdukları me
sele ayrı bir kanunla halledilecektir. O Teşki
lât Kanununda ayrı kanunlar müdürlüğü, ayrı 
levazım müdürlüğü, personel müdürlüğü ola
caktır. Lüzumlu teşkilât, Teşkilât Kanununda 
gösterilecektir. Bunların ayrı bütçeleri olacak
tır. 

Ama, bugün için bu muvakkat devreyi ge
çirecek bölüm ve maddeleri, maddeye ilâve et
mek suretiyle, buna bir tedbir ittihaz edilme
sini ve her iki takriri ret buyurmanızı rica ede
rim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Bir sual sora
cağım, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, bizim 

verdiğimiz takrir muhterem îlyas Seçkin Be
yin ortaya koyduğu prensipleri hangi noktalar
dan zedeliyor? 

ÎLYAS SEÇKİN (Devamla) — Aslında Sa
yın Sırrı Atalay'm beyan buyurdukları pren
siplerle tamamen mutabıkız. Şimdi, takrirlerin
den aynen okuyorum, «Meclislerin teşkilât ka
nunlarının çıkarılmasına kadar Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 1962 yılı bütçesindeki müşterek 
fasıllardaki maddelerde âmiri italik yetkisi 
Millet Meclisi Başkanlığına, aittir. C. Senatosu
na ve Millet Meclisi için ayrılmış bulunan fa
sıl ve maddelerle ve C. Senatosu Başkanlığına 
bağlanan ve bağlanacak olan memur ve ücret
lilere ait fasıl ve maddelerde âmiri italik yet
kisi de C. Senatosu Başkanlığına aittir.» Şimdi 
arkadaşlarım, Teşkilât Kanunu çıkmadığı için 
muhasebenin hangi teşkilâtı, (hangi memuru 
Cumhuriyet Senatosuna aittir, hangi memur, 
nereden para alacaktır bu belli değil. Teşkilât 
Kanunu çıkıncaya kadar böyle kalması doğru 
olur. Tekrar ediyorum, hangi memur, hangi 
kısım Cumhuriyet Senatosuna aittir, bu belli 
değildir. Şu benim memurumdur, diyemiyeeeği-
ne göre, elbette tatbikatı da zor olacaktır. Onun 
için, bölümler ve maddeler kelimelerinin ek
lenmesi maksadı temine kâfidir, kanaatinde
yim. Arzım budur, efendim, 
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BAŞKAN — Sayın Turhangil soru mu sora

caksınız, söz mü alacaksınız? 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 
Karma Bütçe Komisyonu Sözcüsü pek yakın
da Teşkilât Kanununun çıkacağını ve m eşele
nin halledileceğini söylediler. Madem kî, pek 
yakında çıkacak Teşkilât Kanunu mesel evi hal
ledecektir. Şu halde verilen takrirlerin kabul 
edilmesinde ne gibi bir mahzur vardır? 

ILYAS SEÇKİN (Devamla) — Sayın Ay
dın Senatörü TurhangiPle şu noktalarda muha
lifiz. Teşkilât Kanunu çıkmadan evvel,, beli i ol-
mıyan bir memuru tâyin etmek, maaş vermek 
durumuna düşmek gibi bir vaziyet hâsıl olu
yor. Fakat, bugün bu durum ne Millet Meclisi, 
ne de Cumhuriyet Senatosu için bir güçlük .ya
ratmıyor. Durum muvakkat olduğu için her iki 
meclisin başkanları vaziyeti anlayışla idare 
ediyorlar. 

Kısa bir devre sonra bu Teşkilât Kanunu çı
kacağına göre, herkes kendi teşkilâtına sahib-
olacaktır. Bu takrirlere de lüzum kaini;yarak
tır. 

Muhterem takrir sahiplerinin beyan buyur
dukları meselelerde ayrılığımız yoktur. Ancak 
Sayın Sırrı Atalay'ın Bütçe Kanunu vesilesiyle 
bir Anayasa mevzuunu buraya getirmesini ben
deniz yerinde bulmadım. Verdiğim bu izahlarını 
Sayın Fikret arkadaşımı da herhalde talinin et
miş olacaktır. Kısa zamanda her iki teşkilat 
kanunu çıkacaktır, efendim. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 

işbu maddenin, geçici bir madde olarak ka
bulünü arz ve teklif ederiz. 

Cevat Açıkalm Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 

ILYAS SEÇKİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, biliyorsunuz, Bütçe kanunları bir 
yıllıktır. Bu kanunun maddeleri bir hükümle 
ilga edilebilir. Kanun çıktığı zaman Bütçe Ka
nununun ilgili hükümleri otomatikman ortadan 
kalkar. Bu itibarla Bütçe Kanununda geçici 
madde tanzimine lüzum yoktur. Esasen Bütçe 
Kanunu mahiyeti itibariyle geçici bir kanun
dur. Geçici madde konması usulü mevcut değil
dir. 
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KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — I 

Efendim, bugün mevcut Teşkilât Kanunu Tür
kiye Büyük Millet Meclisine aittir. Bu kanunu 
Millet Meclisi Başkanının tatbik ettiğini sözcü 
de burada ifade buyurdu. Buna bugünkü durum
da hakkı var mıdır? Tatbikat hukuki midir? 
Bu bir başlangıç olduğuna göre, Senatonun sa
lâhiyetlerine aykırı değil midir? 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Efendim, arz 
edeyim. Sayın Karavelioğlu buyurdukları nok
tada haklı olabilirlerdi. Halen eski Anayasa hü
kümlerine göre Meclis çalışmalarını düzenliyen 
İçtüzük yürürlüktedir. Şu anda ne Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin İçtüzüğü yapılmış, ne Mil
let Meclisinin, ne de Cumhuriyet Senatosunun 
İçtüzüğü yapılmıştır. Eski Anayasaya ait İçtü
züğün hükümlerine göre muamelelerimiz, işleri- I 
miz yürütülmektedir. Bu İçtüzük yapıldıktan, 
Teşkilât Kanunu çıktıktan sonra, herkesin sa- I 
lâhiyeti, vazifeleri, mesuliyetleri Anayasa gere
ğince belli olacaktır. Bugünkü durumun muvak
kat olduğunu ve kısa bir devreye inhisar ettiği
ni daha evvel bendeniz arz etmiştim. Bunun 
Cumhuriyet Senatosunun veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin hukuki varlığını zedeler bir 
mahiyete, ileri bir şekle götürmeyi, Sayın Ka-
raveli izin verirlerse, doğru görmüyorum. Kısa 
devreye ait ve Teşkilât Kanunu çıkıncaya kadar 
başka bir çaresi olmadığı için tevessül edilen bir 
yol olarak kabul ediyorum. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU *(Tabiî Üye) — 
İçtüzük de Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğüdür. O İçtüzük de bugün ihlâl edilmek
tedir. 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Sayın Kara
velioğlu, Anayasanın yürürlüğe girmesine rağ
men, bu dört aylık çalışmalarımız sırasında maa
lesef İçtüzük çıkarılmamıştır. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Çıkarmaya lüzum yoktur. Müşterek İçtüzük her I 
iki Meclise miras kalmıştır. I 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Sayın Kara
velioğlu, bu sualiniz benim yetkim dışına çıkar. 
Bendeniz yalnız Bütçe Kanunu ile ilgili beyanda 
bulunmaya kendimi yetkili görürüm. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Arkadaşlar, iki takrir var. 
Bu iki takrirde ufak bir fark var. O da «müna
vebe» kelimesidir. İki takriri birleştirmek su- I 
retiyle oya sunacağım. Ancak, takrir sahipleri- | 
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ne soruyorum, birbirlerine iltihak ediyorlar mı? 
Evvelâ Fikret Turhan gil arkadaşımızdan soru
yorum. Sırrı Atalay ve arkadaşlarının önerge
sine ka<ıhyorlaı: nn ? 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sırrı 
Atalay'm önergesine iltihak ediyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Şu halde, takrir sahibi sıfatiy-
le Sırrı Atalay'a söz veriyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) --- Sayın Sözcüyü 
zevkle dinledik. Esasen Millet Meclisinde Baş
kanlık mevzuunım müzakere.-; sırasında da, bi
zim müdafaasını yaptığımız, hukuki prensiple
rin haklılığının, objektif savunucusu olduğunu 
işitmiş bulunuyoruz. Bu bakımdan kendilerine 
müteşekkiriz. Esasen kendisinden bu hukuki 
anlayıştan da başka bir şey beklenemezdi. An
cak kendisiyle burada, bâzı noktalarda ayrılıyo-
ru?;. Bir noktaya kadar kendileriyle beraberiz. 
Müşterek işlerde ve fasıllarda yetkinin, Teşkilât 
Kanunu çıkıncaya kadar Millet Meclisi Başkanlı
ğına aidoltnası, bizim de değişikliğini istediğimiz 
maddede mevcut. İkinci noktada yine beraberiz. 
Fasıl ve maddelerde unvanları geçen Başkan, 
âmiri ita olacaktır. Burada da beraberiz. 

Üçüncü noktada diyorum ki, teşkilât kanun
ları çıkıncaya kadar Başkanlıklara bağlı olan 
yani Cumhuriyet Senatosuna bağlı olan memur 
ve ücretlilerin âmiri italiği, Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına aittir. Bunun hiçbir mahsuru 
yoktur. İşi basiti eştirip bu hükmü buraya ko
yuyoruz. 

Muhterem arkadaşım diyor ki ; Teşkilât Ka
nunu çıksın ve bu iş kanunla halledilsin. Vuslat 
hangi bahara0/ Teşkilât Kanunu ne zaman çıka
caktır? Bunu bilmemekteyiz. İnandığımız bir ha
kikatin tahakkuku bakımından, bir açık bono 
şeklinde olan Teşkilât Kanununu beklemek 
mümkün değildir. İki Meclisin teşriî ve siyasi 
vazifelerini ifa edebilmeleri, müstakil olmaları
na bağlıdır. Teşkilât Kanunda bunun en iyi, en 
isabetli şekilde halledilmesini de bekliyoruz. 

Cumhuriyet Senatosuna doğrudan doğruya 
bağlı olacak çeşitli daireler olacaktır. Teşkilât 
Kanununda bu daireler yer alacaktır. Bu daire
lerin memur ve çeşitli hizmetlerinin ita amirliği
nin Senato Başkanlığına aidolması pek tabiî bir 
şeydir. Teşkilât Kanununun gelmesine kadar da 
olsa, bu maddenin bizim anladığımız şekilde tat
bik edilmesinin bir mahsur doğurup doğurmıya-
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cağını söylemiyorlar. Ciddî olarak bir mahzura- I 
nu söylese, neyse, söylemiyorlar da. Teşkilât 
(kanunu gelsin diyorlar. Bu kanun gelinceye 
feadar, rcıevcudolan fırsat ve imkânlardan Se
nato kendi haklarını bulmak mecburiyetindedir, 

BAŞKAN — Buyurun îlyas Seçkin, 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ÎLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, huzurunuzu tekrar iş
gal ettiğim için üzgünüm. Sayın Sırrı Atalay 
arkadaşımla ihtilâfını §ıı noktada; Senatoya bu 
yetkiyi bu kanundan verirsek, Senato Riyaset 
Divanı nasıl bir memurun tâyin veya diğer işle
rini yapabilir? Bir tâyinde yetkisi olmadan ve 
(kendisinin bu işlerle yetkili bir memuru bulun
madan hangi bütçeden verebilir? Cklük hakla
rına aidolan ücretlerin nasıl ayrılacağı belli de
ğildir. Bu çatınım altındaki bütün memurlar 
yalnız eski Türkiye Büyük Millet Meclisi zama
nından 'kalma bir Muhaselbe Müdürlüğü ile idare 
edilmektedir. Yapılacak başka bir şey de yok
tur. Bir tâyin keyfiyeti olmıyan bir kadrosu 
olmıyan, teşkilât kanunu olmıyan bir daireye bu 
salâhiyeti vermek bir- fayda temin etmez. Mâru
zâtım budur. 

Sayın Sırrı Atalay, vuslat hangi bahara buyur
dular. Vuslatın tahakkuku Büyük Meclisin elin
dedir. Komisyonumuz bu gayreti gösterecek ve 
kısa zamanda bu teşkilât tasarısı, kanuniyet 
ıkesıbedecetotir. Böylelikle bu mesele halledilmiş 
olacaktır. Kullanılmıyacak bir salâhiyetin ka
nuniyet kesbetmesinde, Bütçe Komisyonu söz
cüsü olarak, fayda mülâhaza etmiyorum. Bu 
hususta ısrar -buyurmam al arını kendilerinden 
rica ederim. 

BAŞKAN —- Takriri tekrar okutuyorum, 
efendim. 

(Suphi Batur, Sırrı Atalay ve Turgut GÖle'-
nin önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler..: Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul ettiğimiz önergedeki tashihle birlikte 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 27. — Bu kanun 1 Mart 1962 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 
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Madde 28. — Bu kanunu 
yürütür, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; Bütçe Kanununun 
tümü üzerinde sayın arkadaşlara, söz vermeden 
önce, İçtüzüğün 1.10 neu maddesini hatırı atmak 
•istiyorum. Bu maddeye göre, bütçenin üzerinde
ki müzakereler bittikten sonra, heyeti umumiyesi 
hakkında lehte ve aleyhte söz söylemek istiyen-
lerden yalnız birer mebusa ruhsat verilir kaydı 
vardır. Bu hususta kanunun aleyhinde C. K. M. 
P. adına Sayın Ağırnaslı, kanunun lehinde C, 
H. P adına Nüvit Yetkin söz almışlardır. Bu 
arada Sayın Karavelioğlu Başkanlık Divanına 
müracaat ederek, tabiî üyeler ve Sayın Devlet 
Başkanı Kontenjanından bağımsız üyeler adına, 
bütçenin tümü üzerinde Sayın Sezai O'Kan'ııı 
konuşacağını arz etmiş bul unu ı aktadır. 

Evvelâ İçtüzüğün prensibini halletmeye mec
buruz arkadaşlar. İçtüzük lehte ve aleyte birer 
mebusa söz hakkı tanımıştır. Hatırlarsınız; fen 
tüzük yaprldığı zaman, çeşitli partiler mevcut 
değildi, bu itibarla, eğer Yüksek Senato bir an
ane tesis etmek 'sterse, bu hususta Başkanlık Di
vanına ruhsat verin. Lehte ve aleyhte konuşma
ları sorarız Fakat birinci mesele ilki arkadaştan 
fazla arkadaşın konuşu]) konuşanuıyaeağı mesele
sidir. Tüzüğün metni sarihtir. İki arkadaştan 
fazlasına ruhsat vermemektedir. 

S [ERİ AT.fLAY (Kars) - - Usul hakkında 
•söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI AT Ali AY (Kars) —- Her ne kadar 

İçtüzüğün 1 Lî] ncü maddesi, maddelerin sonunda, 
tümü üzerinde lehte ve aleyhte iki kişinin konuş
masına ruhsat vermeyi âmir ise de, geçmiş tat
bikatta Millet Meclisinde parti gruplarının ço
ğalması ve muhalefet gruplarının birden fazla 
olduğu zaman, birden fazla arkadaşa söz verilmiş 
ve hattâ tümü üzerinde geniş müzakereler yapıl
mıştır. Kaldı ki, tamamen demokratik ve tama
men söz hürriyeti veren bir Anayasa muvacehe
sinde Cumhuriyet Senatosunda meselelerin ge
niş mânada, bir olgunluk içinde görüşülmesi 
mümkün olacağına göre, Yüksek Heyetin 113 
ncü maddeyi bundan yıllar öncesinin anlayışı 
içinde tatbik etmiyeeeğini ümidederim. Yani 
tümü üzerindeki konuşmaların leh ve aleyhe in
hisar ettirilmesi mümkün değildir. 
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lîkinci bir mesele: Leh ve aleyhte tâbiri mev

cuttur. Üzerinde tâbiri mevcut değildir. Bu hu
susta her hangi 'bir şey demeye imkân yoktur. 

Çünkü, madde leh ve aleyhi düşünmüştür. 
Bu anda kanun vâzımm neyi maksat olarak al
dığını bilemiyoruz. Bu bakımdan bunun yüksek 
reylerinizle tâyin edilmesi lâzımdır. Gruplar 
adına leh ve aleyhte olmak üzere, temsil edilen 
grupların konuşmasının yalnız bir imkân değil, 
bir hak olacağını zannederim. Bu hususta rey
lerinizi rica ediyorum. (Alkışlar) 

. BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; şimdiki hal
de söz almış iki arkadaşımız vardır. Biri C.H.P. 
ne diğeri de C.K.M.P. ne mensuptur. Söz istiyen 
O'Kan Bey de tabiî üye arkadaşlarla Devlet 
Reisi kontenjanından olan arkadaşlar namına 
konuşacaktır. A. P. adına konuşacak olan ar
kadaşı da buraya ilâve ederek dört partiye men
sup ve Y. T. P. isterse ona da söz vererek, ten-
sibederseniz, 15 dakikayı geçmemek üzere söz 
vereyim. Bu teklifimi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın O'Kan lehte mi, aleyhte mi? Üzerin
de... A. P.? Üzerinde... C. K. M. P. Aleyhte... 
Buyurun Sayın Ağırnaslı... 

O. K. M. P. SENATO GRUPU ADINA 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun çok sa
yın üyeleri; Sayın Başvekil ve Hükümetin de
ğerli azaları, C. K. M. P. aldınıa, bütçeye nasıl 
rey vereceğimiz hususunun mucip sebeplerini 
ifade etmek ımaksadiyle söz almış bulunuyorum. 
Hürmetle huzurlarınızı selâmlarım. Cumhuri
yet Senatosunun ve 'bu meyanda, efkârıumu
miyenin malûmları olduğu üzere, C. H. P. ve 
A. P. Koalisyon Hükümetinin kurulduğu gün
den itibaren, C. K. M. P. daima yapıcı bir ten-
kid yoluna gitmiş ve bu rolü oynamıştır. Daima, 
Hükümeti hakikaten desteklemiş ve Hükümetin 
muvaffakiyetini ve parlâmentonun oturması hu
susundaki gayretlerini bir an esirgememiştir. 
Bu, gerek Karma Bütçe Komisyonunda ilki ay
lık mesaide ve gerekse Cumhuriyet Senatosun
da faaliyetlerimiz boyunca da böyle devam et
miştir. Bu husus yüksek malumlarınızdır. Bu
na rağmen muhterem Senatodan sormak iste
rim. Hakikaten Hükümet programında va'dc-
dilen iç huzur teessüs etti mi? İç huzurun tees
süsünü ihlâl eden âmiller nelerdir? Biz diye- | 
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biliriz ki, hakikaten huzur ve emniyet vermek 
karariyle radyodan üç konuşma yapmış olan 
Saym Başbakan'm bu konuşmaları gönülleri
mize, yüreklerimize cidden inşirah verici oldu. 
Cidden bir kapalı düzene gitmemek, huzurlu 
bir halin atmosferinin yaratılması maksadına 
matuf olan konuşmaları partimiz çok ciddî, şa
yanı tebrik gördü ve huzur duydu. Ama bu hu
zur gelebilirdi mi? Koalisyon Hükümetinin ko
nuşmalarında Hükümet içinde bir anlaşma ve 
huzurun olduğu ifade ediliyordu. Hükümet 
mensupları arasında bir huzur var. Bu huzur 
kâfi geliyor ımu ? İkili koalisyon arasında ıhuzu-
ru tesis etmek 'hususunda bizim gösterdiğimiz, 
muhalefet olarak (gösterdiğimiz gayret, maalesef 
koalisyonu teşkil eden iki partinin kanaatleri 
arasında aynı samimiyetle gösterilmiştir diye 
iddia olunamaz. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bu memlekete ka
ranlığı getirmek istiyen bir zihniyet bugün de 
hareket halindedir; azınlıkta da olsa bu hare
ketin üzerinde hepinizin nazarı dikkatini çek
mek isteriz. Yer yer basma da intikal eden bir 
takım hareketler hepinizin dikkatlerinden kaç
mamaktadır sanırız. Bir parlâmentonun yük
sek şahsiyetini ve 'bu parlâmentonun içinde bu
lunan Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi
nin yüce hüviyetlerini kasdetmek [istemem. 
Ama bâzı tahrikler iki meclisin haysiyetlerini 
cami kapılarında ımendil açtıracak seviyelere 
düşürmeye çalıgmadı mı? 'Burada bulunnuanın 
şerefini çok ağır olarak hissetmedik mi? 

Arkadaşlarım, şu halde biz, yine C. K. M. P. 
olarak, Hükümeti, Başvekili, muhterem Başve
kil tarafından ifade edilen huzuru bekliyeeeğiz. 
Ve ona yardımcı olmakta, müzahir olmakta, 
ona sonuna kadar yardım etmeye kararlı ve 
azimliyiz. Ama, muhterem arkadaşlar, müsaa
de buyurulsun biz, rakamları itibariyle yine 
yapıcı olarak fasılların en ımübrem olanlarına 
tahsisat artırılması hususunda noktai nazarımı
zın dışına çıkmaya ve en iyi bir şekilde bağlan
masını arzu ettiğimiz temennileri izhar ettiği
miz durumuna rağmen, C. K. M. P. adına ha
reketle, çok küçük azınlık ve belki de her za
man için servet biriktirmekten başka bir şey 
düşünmiyen; daima ve sadece kendi haris men
faatlerini düşünmüş olanların zihniyetlerini kas
tederek, biz, tevakkuf ve intizarı tercih edece
ğiz. Temenni edelim de her zaman çıkarlarını 

— 623 — 



C. Senatosu B : 36 
sağlıyanlarla, - onların yardıcılarmm sebebolan-
larm yarattığı huzursuzluk izale edilebilsin. 
Tahriklere rağmen, Hükümet bir baskı düzeni 
ne girmemelidir. Burada tamamen mutabıkız. 
Ama, müsaade buyurursanız, bu baskı düzenini 
tahrik ve teşvik eden âmiller eğer koalisyon 
mensuplarının beyanlarından geliyorsa, buna 
koalisyon Hükümeti hâkim olma imkânını artık 
bulsunlar. Çünkü acıyı Türk Milleti ve bizler 
çekiyoruz. Muhalefet olarak bize de millete de 
çektirmeye hakları yoktur sanırız. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bu nasıl olur diye 
sorulabilir. Madem ki hür basındır. Fdân gaze
tede tahrik edici bir şey çıkabilir. Nasıl yapa
lım denebilir. Madem ki, hürriyet vardır. Şöy
le bir tahrik hare'ke'ti yapılmış denebilir. Ama 
biz, ihtilâlden yeni bir rejime intikal eden bir 
memleket olarak hakikaten büyük bir sabırla, 
büyük bir tevekkülle, büyük bir olgunlukla 
takijbettiğimiz gelecek günler için, müsaade bu
yursunlar da, bâzı insanlar da aynı müsamaha
kârlığı, aynı olgunluğu göstermek lûtfunda 
bulunsunlar. Af finizi rica ederim. Geleceğin 
rey kazançlarını hedef tutan birtakım yatırım
lardan partimiz daima sakındı, daima böyle 
yatırımları yine affınızı rica ederim, şerefli te
lâkki etmedi. 

Biz yalnız, hak bildiğimiz şeyin müdafaası 
için çırpman ve yalnız bu uğurda mücadeleyi 
göze almış olan, küçükken de daima azimli kal
mış bir ekibiz. (Alkışlar) Bu itibanla, zamana 
bağlamadan C. K. M. P. Şimdilik yine en büyük 
hüsnüniyetle, Hükümeti desteklemekle beraber, 
Bütçeye çekirser oy verme kararı almış bulun
maktadır. Çekinser oy vermenin esbabı muei-
besini kısmen kapalı olarak fakat hepinizin çok 
iyi anlıyacakları bir dille ifade etmiş bulunu
yoruz. Burada Hüküme'e karşı bizim tutumu
muzun yine yapıcı olacağım tekrar ifade eder
ken memlekete, bu aziz vatana hayırlı hizmetler 
temenni ederek sözlerime nihayet verir hepinizi 
hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yetkin. 

C. H. P. SENATO GRUPU ADINA NÜVÎT 
YETKİN (Malatya) — Muhterem Başkan, muh
terem Cumhuriyet Senatosu üyeleri, Senatomuz 
günlerden beri 1962 bütçesi ve bu vesile ile bü
tün Devlet faaliyetleri ve Hükümetin Önümüz
deki yıl yapmayı düşündüğü hizmetler üzerin- 1 
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de, vukufla, titizlikle eğilmiş ve pek kıymetli 
mütalâalar serd ederek, bu yılın hizmet sahala
rında tedbirleri daha kesin, hedefleri daha be
lirgin hale getirmek suretiyle, olgun bir hava 
içerisinde bütçe müzakerelerini bitirmiştir. 

Şimdi, bütçenin lehinde C. H. P. Senato 
Grupu adına son konuşmamızı yaparken, bütçe
nin ve memleketin bugünkü temel meseleleri 
üzerinde de kısaca durmak isterim. 

Muhterem arkadaşlar; yeni Anayasamızın 
tatbika konulduğu bu kısa müddet içinde, rejim 
bakımından, büyük mesafeler alındığı kanısın
dayız. 27 Mayıs înkılâbiyle, Türk Milletini gây-
rimeşru bir baskı ve zulüm idaresinden kurtar
mış olan şerefli Türk Ordusunun, eşit, serbest, 
emniyet içinde bir seçimle iktidarı millî irade
ye teslim etmesini, Türk Ordusu ve Türk Mille
ti için, dünya önünde emsali nadir görülen şe
ref yükseltici bir olay olarak tebcil ve takdir 
etmekteyiz. Aynı suretle yeni bir seçim sistemi
nin tatbikatı ile beraber, değişik iki ayrı sis
temle, iki ayrı seçimi aynı günde yapan Türk 
Milletinin bu seçimlerde büyük bir olgunluk, 
büyük bir şevk ve iştiyakla ve büyük nisbette 
iştiraki suretiyle iradesini izhar imkânını bul
muş olmasını, Türk Milletinin demokrasiye olan 
aşkının ve kabiliyetinin parlak ve pürüzsüz bir 
tezahürü olarak telâkki etmekte ve bunu göğüs 
kabartan ve Türk Milletim yükselten bir olay 
olarak tescil etmekteyiz, 

Sevgili arkadaşlarım, kurulan meclislerimizi 
demokratik idarenin birer müessesesi olarak 
teşkil ederken ve çok güç merhaleleri aşarken, 
terekküp tarzı ve bünyesinin icabettirdiği bir
takım güçlükleri yenmesini bilmek ve bu mües
seseleri yerleştirmek hususunda gösterdiği basi
reti iki büyük mazhariyete borçlu olduğumuz 
kanısındayız. Bunlardan biri Başkanlık Divan
larımızın hakikaten iftiharı mucip tutum ve 
davranışları, ikincisi de T. B. M. M. nde tem
sil edilmekte olan siyasi parti gruplarının ana 
memleket meselelerinde yüzde yüz millî karakteri 
ve yüzde yüz millî menfaatleri parti menfaat
leri üstünde tutan anlayış ve basiretleridir. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Başkanlık Divanlarımı
zın çeşitli partilerden, katılan uzuvlardan te-
rekkübetmis olmasına rağmen, doğrudan doğ
ruya vazifeleri içine giren faalivetlerinde veya 
Meclisin birtakım terekkübü çatışmaları mucib-
olan müesseselerin kuruluş görüşmelerinde yar-
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dımcı olarak, hakem olarak vazife ifa ederken 
siyasi kanaatlerini şapkaları ile birlikte vesti
yerde bırakmayı bilen arkadaşlardan meydana 
gelmesi, Meclisteki çalışmaları huzur içinde ge
liştirmek bakımından çok büyük faydalar sağ
lamış olduğunu, T. B. M. M. nin itibarını yü
celttiğini burada iftiharla, hürmetle ifade et
mek isterim. (Alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım; İçtüzük tatbikatından 
dolayı zühuller, hatalar, iyi niyetten başka bir 
şeye atfedilemez. Yanlış tatbikat olabilir. Mil
let Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu arasında 
vazife ihtilâfları, selbî veya icabî vazife ihtilâf
ları olabilir. Bunların tevlidettiği firiksiyonlar 
çoğu zaman vazifeye karşı duyulan hassasiye
tin bir neticesi olmak itibariyle takdire şayan
dır. Güzel neticelerin ve geleneklerin doğması
na gayret edilirken zaman zaman Senato ile 
Meclis arasında çatışmalar da olabilir. Bu ça
tışmalar dahi hayırlı ve mesut geleneklerin te
sisi için, doğması için sebep teşkil edeceği kanı
sındayız. Sevgili arkadaşlarım, Mecliste temsil 
edilen siyasi parti gruplarının memleket ger
çekleri ve memleket realiteleri ve menfaatleri 
karşısında kolaylıkla müşterek anlayışa vardık
larının çok çeşitli örneklerini beraber müşahe
de ettik. Bunu, Meclisimizde temsil edilmekte 
olan siyasi partilerin yüzde yüz millî karakter
de oluşuna ve Atatürk ilkelerine, cumhuriyet 
esaslarına, 27 Mayıs ruhuna ve gayesine inan
makta ve demokratik anlayışlarında birbirle
rinden farklı olmayışlarına borçluyuz. Bunu 
Türk Parlâmentosu ve demokrasimiz için bir 
teminat ve mazhariyet telâkki etmekteyiz. Çok 
şükür bizde, Meclisin bir köşesinde millî men
faatlere arka çevirmiş, başka yerlerden talimat 
alan partiler yoktur. (Alkışlar) 

Meclisimizde sadece birinin menfaatini di
ğer zümrelerin menfaatlerine üstün tutan siyasi 
partiler yoktur. 

Bu itibarla bizim Meclislerimizde millî me
seleler ve-'rejime ait meseleler için bütün siyasi 
partilerin müşterek ve mutabık reyleri ile çık
masını sağlamak ve bu suretle; bu siyasi parti
lerin dayandığı seçmen kütlesinin mecmuuna 
yani bütün Türk Milletinin arzusuna uygun ve 
desteğine mazhar bir hale sokmak büyük bir 
kazanç olur. Bu Cumhuriyet Halk Partisinin 
bugünkü görüşü değildir. 1950 den evvel ve bil
hassa 1950 den sonra bu görüşün savunucusu 
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olan C. H. P. sözcüleri Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünde her zaman bu görüşü savun
muşlardır. Bunun en yakın misali olarak, 1960 
yılı bütçesinin müzakerelerinde, Cumhuriyet 
Halk Partisi! Grupu adına, nâçiz arkadaşınızın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi münase
betiyle yaptığı konuşmadan bir cümle okuma
ma izninizi istirham edeceğim. 

«Cumhuriyetin esaslarında, hukuk rejimi
nin ve millî menfaatlerin ana prensiplerinde ve 
hattâ dış politikanın umumi istikametlerinde 
mutabakat beyan etmiş olan bir muhalefet, hür 
dünyada nadir bulunan ve bulunması büyük 
şans telâkki edilen muhalefettir. Üstelik Türk 
seçmeninin yarıdan fazlasının reyini temsil eden 
böyle bir muhalefetle Meclisin her kararında 
ve her kanunda mutabakat aramak, millî irade
nin ve millî menfaatlerin icabettirdiği millî bir 
vazifedir.» 

Sevgili arkadaşlarım; Hükümetimizin bu 
istikamette bu uğurda gayretler sarf ettiğini 
takdirle müşalhade etmekteyiz. Hükümet Baş
kanımız sık sık millî meselelerimiz üzerinde fi
kir mutabakatını sağlamak için muhalefet par
ti liderleriyle temas etmektedir. Bu temasları, 
C. H. P. Grupu olarak takdirle karşılamakta, 
tebrik ve 'teşvik etmekteyiz. Aynı zamanda, 
muüıalefete mensup mu'hterem liderlerin, mem
leket meseleleri ve rejim meseleleri mevzuu-
balhsolduğu zaman «evvelâ memleket; sonra 
parti» diyen (bir anlayış içinde Hükümetin ya
nında yer alabilmiş 'olmalarını büyük takdir
le, hayranlıkla, hürmetle ifade etmekten şeref 
duymaktayım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İki dakikanız kalmıştır, Sa
yın Yetkin. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Muhterem 
Başkanım; bütçenin hitamında, leh ve aleyhte 
olmak jüzere konuşmalar şimdiye 'kadar, gele
neksel olarak zamana tâbi tutulmamıştır. Ama 
Yüksek Heyet 'karar verirse 'buna itaat ederim. 
Bendeniz hazırlıklarımı zamanla mukayyet ol
maksızın yapmıştım. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, şimdiye 
kadar alınmış bir kararınız vardır 'ki, parti söz
cüleri 20 şer dakika konuşa/bilirler. Fakat bu 
şimdiki durum ona ait değildir. 89 ncu madde 
15 dakika müddeti âmirdir. Eğer, (bütçe müza
kerelerinde alınmış olan ve 20 dakikalık müd-
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deti "ifade eden 'karar da ısrar ediliyorsa, reyle
rinizi almıya mecburum efendim. (Taihdit ol
masın, söz kesilmesin, devam etsin sesleri) 

Efendim yeni bir karar alırsanız dilediğiniz 
şekil 'hâsıl olabilir. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (An'kara) — 
Reis Beyefendi, bütçenin tümü üzerindeki bir 
sözdür, lütfen tahdit edilmesin. 

BAŞKAN — Efendim 'bu hususu reylerinize 
arz edeceğim. Parti sözcülerinin 'konuşmaları
nın müddetle kayıtlı 'olmaması hususunu kahul 
edenler... Kalbul etmiyenler... Efendim, konuş
malarda ta'hdit olmaması hususu kahul edil
miştir. Sözcüler müddetle mukayyet olmryarak 
konuşacaklardır. Bu konuşmalar bittikten son
ra, Sayın Hükümet Başkanı söz alacaklardır. 
Buyurun Nüvit Yetkin. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, grupların Meclis içi çalışmala
rında aynı anlayış, aynı vatan severliği nıüşa-
hade etmekteyiz. Gerek 'komisyon çalışmaların
da ve gerekse Umumi Heyet çalışmalarında, 
Meclisimiz içinde temsil edilmekte olan bütün 
grupların mensuplarının daha salim yollar ve 
daha isahetli tedbirler bulmak için memleket 
sevgisiyle yürekleri yanan insanlar olarak ça
lıştıklarının ve bu yolda gayret gösterdiklerine 
şahidolduk. Demek ki, bütün siyasi partileri
miz arasında kapanması güç husumet ve ayrı
lıklar yoktur. Siyasi partilerimin arasında hu
sumet iddiaları sadece sunidir, suni «olarak ya
ratılmıştır ve suni alarak tahrik edilmiştir. Bu
nun en canlı misali, 'birbirine en zıt, en çok Iha-
sım telâkki edilen, iki 'kutup teşkil ettiği iddia 
-olunan iki parti 'mümessillerinden mürekkep 
bir »koalisyonun bugün Hükümet içinde, mem
leketin kaderine hâkim oluşu ve Meclis içinde 
aynı Hükümeti destekliyen gruplar halinde 
yan yana çalışabilmeleridir. Demek ki, bizde 
siyasi partiler arasında ciddî husumetler olma
dığı gibi, ıbunıı haklı gösterecek ciddî ve tarihî 
sebepler 'de ydktur. Yalnız, siyasi 'ortamda hu
sumet yaratmakta veya yaratılmış husumetleri 
tahrikte menfaat uman politika ve ihtiras adanı
lan vardır. (Alkışlar) Bazan taraflı veya ta
rafsız bir yazar edasında, hazan bir siyasi 
partinin saçakları altında, fakat aslında ne 
partisine ne 'başka partiye, ne dünkülere, ne 
bugünkülere dost değildirler. (Bâzıları irticai, 
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bâzıları (birtakım çarpık fi'kirleri ve yargıları, 
hâzıları birtakım siyasi mahkûmları siper ede
rek memlekette Atatürk'e de, inkılâplara da 
27 Mayısa da, Anayasaya da düşman bir züm
re yaratmayı ve umumi bir huzursuzluk doğ
masını arzu edenler. Onlar için huzurun doğ
ması normal hayatın, huzur ve hürriyet içinde 
kalkınmanın başlaması asıl korkulacak şeydir. 
Yarasalar için güneş neyse onlar için de hu
zur odur. İktidarda ve muhalefette hulunduğu 
devirlerde hu zihniyeti teşhis ve tahlilde me
leke kazanmış olan Cumhuriyet Halk Partisi 
için bu gibilerle mücadelenin en müessir silâhı, 
onlara karşı sinirleri sağlam olmaktır. Çünkü 
onlara karşı koydu'kça. ilgi toplamak: genişli-
yeceği için sevineceklerdir. Onlara karşı kanu
ni müeyyidelere başvurdukça umumi efkâr 
mağdur görünür, kahraman olur ve tecessüs 
toplarlar O. H. P. Grupu olarak hu saldırgan
lıkları mübalâğa etmiyor ve vahim saymıyo
ruz. Çünkü huzur içinde yaşamak Âe güven 
içinde işini istikbalini kazanmak gayreti için
de olan vatandaş 'bu aşırı tahrikler karşısında 
birgün alâkasız 'kalaea'k ve başını çevirecektir. 
O zamanda onların maskeleri düşecek ve tesir
siz hale geleceklerdir. 

Almanya'da Nasyonal Sosyalizmi hortlat
maya çalışanların, İtalya'da Faşizmi tekrar 
kurmaya gayret edenlerin gayretleri bugün na
sıl ki bu memlekette tesirsiz haldeyse bizde de 
intikam sevdalıları veya 27 Mayıs öncesi devri 
aşıkları aynı hüsrana, aynı alâkasızlığa, aynı 
tesirsizi iğe uğramaya mahkûmdurlar. Bu yön
den Hükümetin hâdiseleri sinir metaneti ve 
sükûnet içerisinde takibetmcsini, vatandaşı ten
vir ve vatandaşa güven hissi telkin etmek yo
lundaki politikasını tasvibcdiyoruz ve teşvik 
ediyoruz ve kendilerine yardımcı olmayı vade-
diyoruz. Hâdiseyi hu serin kanlılık içerisinde 
mütalâa etmeyip şiddetli tepkiler ve sert ted
birler istiyen politika ada.mla.rmm ve yazarla
rın 'beyanları ve yazılarının da bir başka isti
kamette huzur ve güven sarsıcı rol oynamakta 
olduğunu ifade etmeye mecburuz. Teşriî Mec
liste en isabetli tedbirlere varacak olan bir ka
nun teklifinden veya âdi suç ikaı yahut âdi bir 
kanunun ilılâlinden en vahim netice ihtimalle
rini tevehhüm ederek, büyük akıbetler gelecek 
gibi işi alârme etmenin, vatandaşı birtakım teh
likeler ıhemen kapıda gibi eli yüreğinde yaşat-
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manın, memleketin bugünden yarma emin ol
madığı endişesini içte ve dışta yaymanın yarat
mak istediğimiz huzura yardımcı değil, aksine 
zararlı olacağına inanıyoruz. 

Sevgili arkadaşlar, herkes şunu şuuruna 
iyice yerleştirmelidir k i ; bu memleket sahipsiz 
değildir, bu memlekette Atatürk inkılâpları ve 
demokratik rejim sahipsiz değildir. 27 Mayıs 
İnkılâbı etkisiyle, ruhiyle ve maksadiyle sahip
siz değildir. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

Bütün bu müesseseleri korumak üzere, baş
ta kanunlariyle ve müeyyideleriyle, Devletin 
meşru kuvvetleriyle Hükümet vardır. Sonra 
gereken yeni tedbirler almaya, yeni kanunlar 
çıkarmaya muktedir ıOİan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, kendisini terkibeden bütün siyasi 
partilerin 27 Mayıs İnkılâbının ve Anayasa
nın korunması hususunda aynı anlayışla 5 Ey
lül anlaşmasına imza koymuş oldukları Türkiye 
Büyük Millet Meclisi vardır. Sonra, Atatürk'ün 
inkılâpları ve memleketi emanet ettiği Türk 
gençliği vardır. Ve bunların hepsi âciz kalırsa 
îçhizmet Kanununun emrettiği vazife saati çal
dığı anda dün olduğu gibi vazifesini şerefle 
yapmaya mukadir şerefli ve şanlı Türk Ordu
su vardır. (Alkışlar) Binaenaleyh herkesin hu
zur içinde emniyet içinde istikbale güvenerek 
bakmasını, huzur içinde, emniyet içinde bu 
memleketin kalkınması ^ uğruna kendi payına 
düşen mesaiye şevkle katılmasını telkin etmek, 
teşvik etmek hepimize düşen bir vazife olduğu 
kanaatindeyiz. 

Sevgili arkadaşlarım. Müsaade buyurursa
nız, şimdi 1962 yılı bütçesinin karakteri hak
kında grupumuzun görüşünü birkaç cümle ile 
ifade etmek istiyorum. 

.1982 bütçesi C. H. P. Grupu tarafından şöy
le mânalandırı'lmıştır: Bu bütçeyi sayın muha
lefet parti grupları ve tarafsız grup nasıl te
lâkki ettiler? Bu bütçeyi sayın muhalefet par
ti grupları reddetmemişlerdir. 

Memleketin içinde bulunduğu şartları tetkik 
için içinde bulunduğumuz çıkmazdan kurtula
bilmek için yapabilecek hamleye yönelmiş bir 
bütçedir. Bu bütçenin hazırlanmasında birta
kım aksaklıklar yok mudur? Vardı. Hatalar 
yok mudur? Vardır. Bu hataları muhterem mu
halefetle, muhterem iktidar grupları belirtmek 
ve Hükümeti ikaz etmek, Hükümete yol gös
termek için birbirleriyle yarış halindedir. Fa-
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kat şunu' demek istiyorum ki ; demek ki, mu
halefet partisi bu bütçeyi reddetmemiştir. Bu 
bütçeyi geri almayı teklif etmemiştir. Teklif 
edebilirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, şu nâçiz arkadaşı
nız parlâmento hayatına ilk girdiği sene O. H. 
P. Grupu adına yaptığım ilk bütçe tenkidinde 
Hükümete bütçeyi geri almasını ve iki aylık 
muvakkat bir bütçe yapıp getirmesini teklif et
miştik. Çünkü o zaman 1955 bütçesi idi mü
zakere olunan. O bütçe; ondan sonra çektiği
miz bütün iktisadi ve siyasi ıstırapların kayna
ğı olan, enfilâsyonist gidişin başlangıcı olan 
bütçe idi. İktisadi hataların ve iktisadi uçuru
mun başlangıcı olan işte o bütçe idi. Biz o va
kit o bütçede birtakım teklifler ve temenni
lerde bulunmuştuk: Ne demiştik; demiştik ki, 
emisyon musluklarını tıkayın, enflâsyonu dur
durun, kredileri tanzim edin, reeskont hadleri
ni tanzim edin ve istihsali artıracak sahalara 
yönelin. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin zararları 
için Merkez Bankasının kaynaklarına başvur
maktan vazgeçin. Biz, bu temennilerimizi ta
hakkuk ettirecek bütçede, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin zararları dâhil, eğer bunları Dev
let tarafından ödüyorsanız bunları bütçede 
gösterin ve bunların 'karşılıklarını koyun; bu
nu karşılayabilmek için muvakkat bir bütçe 
getirin demiştik. 

O zaman sırf muhalefetten geldiği için bir 
tarafa itilerek reddedilen bu teklifleri, aynı 
israfçı, keyfî ve enflâsyonist politikayla mem
leket bir iktisadi uçurumun dibine götürüldük
ten sonra o zamanki Hükümet ta 4 Ağustos 
1958 de ve fakat bu sefer madde madde ne ge
tirmiştir. O iktisadi iş birliği idaresi ve yar
dımlarına mu'htacolduğumuz memleketlerin uz
manları tarafından dikte edildiği için kabul 
etmeye mecbur olmuştur. Bunu huzurlarınız
da nakletmeme sebep muhalefetin, şu bütçeyi 
zaruri bir istikamete giren Hükümet bütçesi 
olarak kabul etmiş bulunduğunu ifade içindir. 
Filhakika birçok kıymetli arkadaşlarım tara
fından bu kürsüde dile getirilmiş olduğu için 
ve hattâ bütün iktisat uzmanları ve dost mem
leketlerin uzmanları tarafından dahi ifade edil
miş 'olduğu için tekrar vaktinizi işgal etmek 
istemiyorum. Ama 'bugün içinde 'bulunduğu
muz iktisadi çıkmazdan kurtulmamızın çaresi 

— 627 — 



O. Senatosu B ! 36 
kabil olduğu 'kadar istihsalimizi artırmak ve 
kabil olduğu (kadar yatırım yapmaktır. Hükü
met de bu yola yönelmiştir. Cari masrafları 
âmme (hizmetlerini aksatmıyacak şekilde asgari 
hadde tutarak imkânlarını yatırıma sevk et
mek istemiştir. Ama yatırıma sevk ederken ge
lirlerinde mübalâğa ederek, birtakım yeni ver
giler ihdas ederek esasen durgun hale gelmiş 
iktisadi hayatımızı daha mefluç hale getirme
mek için âzami derecede tedbirli olmayı bil
miştir. Biz 'bütçeyi bu 'kara'kterde görüyoruz. 

Bu itibarla, bu bütçeyi, en mükemmel de
ğil, bugün yapılması yegâne mümkün olabilen, 
alınabilen tedbirleri muhtevi bir bütçe telâkki 
etmekteyiz. 

Aziz arkadaşlar, bu 'bütçenin tatbikatı bakı
mından C. H. P. Grupu 'olarak 'bâzı temennile
rimizi da'ha dile getirerek 'huzurunuzdan ayrı
lacağım. 

Biz, şuna inanıyoruz ki; sadece yatırımla 
istihsali hızlandırmak, sadece yatırımla iktisadi 
politikaya ihizmet etmek kâfi değildir. Hükü
metin vergi politikasiyle himaye politika siyle 
teşvikkâr olarak vatandaşı bu 'kalkındırmayı 
hızlandırmaya sevk etmesini temenniye şayan 
buluruz. 

îstiihsalde yer yer sadece bilgisizliğin ve sa
dece mücadelenin azlığı dolayısiyle verimsiz 
bulduğu saıhalar vardır. Narenciye bu suretle 
yardıma muhtaçtır. Yardım edildiği zaman ta
sarrufta büyük fayda sağlıyacaktır. Narenciye 
bölgeleri bizde daüıa müsai'dolmasına rağmen 
tsrail bugün 'bizim bütün ihracat gelirlerimiz 
kadar sadece narenciyeden gelir sağlamakta
dır. 

Zeytin bölgelerimiz : Dünyada zeytin bakı
mından en ileri geliri sağlıyan memleketler ka
dar geniş olduğunu söylemek Hükümetin teş
vikkâr gayretleriyle istihsalimizi ve millî ser
vetimizi artırmanın 'kabil olduğunu ifade et
mek için kâfidir zannediyorum. Biz aynı su
rette turizmin teşvikinde kalkınmamız bakı
mından büyük fayda görüyoruz. Ve yabancı 
sermayenin artırılması, yabancı sermayenin 
gelmesinin teşvik edilmesini Hükümetten istir
ham ediyoruz. 

Sayın arkadaşlar, Plânlama Dairesinin ça
lışmasında, T. B. M. Meclisindeki Sayın Üye
lerin, kendi bölgelerinin meselelerine daha vâ-
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kıf insanlar olarak, faal rol oynayacaklarına 
inanıyoruz. 

5 yıllık plânların, huzurunuza gelip, burada 
müzakere ve tenkidinden evvel Plânlama Dai
resinde birtakım seminerler yapılması suretiyle 
arzu eden Senatör ve milletvekilleri arkadaşla
rımızın 'kanaatlerinin, mütalâalarının orada 
alınmasının sağlanmasını teklif ederiz Hükü
mete. 

Mu'hterem arkadaşlarım, sözlerimi bitiriyo
rum, Hükümet bu intikal devresinde hakikaten 
çok ağır vazifeler altındadır. Kendisine güve
niyoruz ve bizlere güvenmesini istiyoruz. 

Bu bütçenin Türk milletine huzur, Türk 
milletine güvenlik ve esenlik getirmesini dile
riz. 'Beni sabırla dinlediğiniz içinde 'hepinize 
teşekkür eder hepinizi saygıyla selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın O'Kan 
SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan. Sayın Cumhuriyet Senatosu Üyeleri, Sa
yın Başbakan ve şahsmdaki Hükümet erkânı; 
hepinizi saygıyla selâmlarım. 

Gerek 11)62 bütçesinin tümü üzerinde ve 
gerekse bakanlıkların ayrı ayrı bütçelerinin 
müzekeresi sırasında görüşlerimizi, temennile
rimizi ve tenkidierimizi arz etmiştik. 

Kıymetli Bakanların kendi bütçeleri üzerin
deki açıklamaları sırasında tenkidler ve görüş
lerimize tatminkâr cevaplar verildiğini görmekle 
memnun ve mesut olduk. Bütçenin 1962 senesin
deki tatbikatı sırasında da bu samimî cevaplarına 
uygun icraatlarını göreceğimize inanıyoruz. An
cak siyasi faaliyetlerin arzu edilen huzur mevzu
undaki yeterli olmıyan kısımlarında tenkid ve gö
rüşlerimizi bundan evvel nasıl arz ettiysek o ka
naati maalesef muhafaza ettiğimizi üzüntü ile 
açıklamak isteriz. 

Biz, milletçe özlenen huzurun, millet vicda
nında gerçek bir huzur anlayışiyle inikasım bul
masını arzu ediyoruz. Ve Hükümetin, bundan 
böyle davranışiyle bu arzunun tahakkuk edeceği
ne inanıyoruz. Ve buna güvenimizi de beyaz oyla
rımızla Bütçe üzerindeki görüş tasarruflarımızı 
kullanmak suretiyle teyidetmiş olacağız. 

Çünkü, biz, Hükümetin desteklenmesini, Hü
kümetin uzun ömürlü olmasını, büyük Türk mil
letinin menfaatlariyle ilgili görmekteyiz. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 
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Biz bunun için bütçe müzakereleriyle ilgili L»ü- I 

tün samimî ve yapıcı olduğuna inandığımız ten 
kidlerimize rağmen oylarımızı beyaz kullanacağız. 
Bu münasebetle, bir temenni ve istirhamımızı hu
zurunuzda arz etmek isterim. 

Milletçe özlenen huzurun millet vicdanında 
tam mânasını bulabilmesi için o kanaatteyiz ki, 
•milletin siyasi kaderinde çok mesut bir hâdise ola
rak kabul edilen ve tarihe böyle geçeceğinden 
şüphe edilmiyen 27 Mayıs ruh yapısı üzerinde çok 
hassas ve titiz bulunmak gerekmektedir. 

27 Mayıs çok nazlı fakat çok kuvvetli bir var
lıktır. Ona yan bakmamak, onun üzerinde müna
kaşa yapmamak zannediyoruz ki, huzurun sağ
lanması için başlıca faktördür. Bunu benimsemek 
güç değildir. Samimî olmak, memleketin bü\ük 
menfaatlerine samimî olarak kucak açmak bunun I 
yerine getirilmesi için kâfidir arkadaşlar. 27 Ma
yıs terimi ne zaman ki, Senatomuzda ve MiiJet 
Meclisi çatısı altında terennüm edildiği zaman bu 
bir sevgiliden gelen ses gibi, hoşa giden bir müzik 
nağmesi gibi benimsenir ve, ruhlara, dimağlara, 
iböyle yerleşirse, bu benimseme bütün vatan sat
hında arzu edilen cevabı bulacaktır. Hepimiz bu 
nu arzu ediyorsak, neden milletten esirgeyelim? 
Neden samimî olarak milletin arzu ettiği huzura, 
yeterli bir faktör olan bu davranışı benimsemi-
yelim? Birbirimizi sevelim. Sevmek için yaklaşa
lım. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ferit Alpiskender. 
A. P. SENATO GRUPU ADINA FERİD 

ALPİSKENDER (Manisa) — Muhterem Baş
kan, aziz ve muhterem senatör arkadaşlarım, Sa
yın Hükümet Reisi ve üyeleri. Cümlenizi A. P. 
Grupu adına saygıyla selâmlarım. 

Birkaç dakika önce aldığım bu vazifede, 
A. P. Grupunun, bütçenin bitimi dolayısiyle 
fikirlerini burada belirtmeye çalışacağım. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, biliyorsu
nuz ki, bu yeni ve genç parlâmento içindeki Koa
lisyon Hükümetinin yeni ve hattâ yepyeni bir 
eseridir. Koalisyonun üçüncü aya girmiş olma-
siyle bir bahtiyarlığı idrak etmek üzereyiz. 

Koalisyon bütçesi ve bu bütçenin tümü üze
rindeki görüşlerimizi açıklarken bilhassa koa
lisyonun durumu hakkındaki düşüncelerimizi 
arz ve ifade etmek, Koalisyon Hükümetinin 
bugünden itibaren girişeceği bir senelik icraat | 
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yolunda kendisine ışık tutması hizmetini ifa 
©derse bundan ayrıca bahtiyarlık duyarız. 

Arkadaşlar, bundan 50 sene evvel Osmanlı 
topraklan üzerinde seyahat edenler siyasi par
tilerin yekdiğerine karşı birer hasım karar
gâh halinde bulunduklarını görürlerdi. İşte biz 
bu yanlış zihniyetin eseri olarak Balkan Mu
harebesine, Trablus - Garp muharebelerine, Bin-
gazi'ye ve nihayet Umumi Harbe girdik. Eğer 
millet ve memleket iki hasım karargâh ha
linde ayrılmamış olsaydı, bugünkü anlayış o 
zaman Türk milletinde bulunmuş olsaydı şüphesiz 
o zaman düşmanlarımıza karşı daha metin olur
duk. Yakın zamanlara kadar da durum aynı 
idi. 

Koalisyon, 27 Mayısın sonuçlandırdığı, 15 
Ekimin vücuda getirdiği bu genç parlâmento 
içinde kaçınılmaz zaruretti. Fakat, her şeyin 
üstünde millete bir hizmet olarak doğmuştur. 
(Alkışlar) 

Koalisyon, ilk bakışta bir mütarekedir. 
Ama, öyle bir mütarekedir ki, sulhtan daha kuv
vetli. Ve her gün sulha doğru gitmekte, realite
leri olduğu gibi görmek ve göstermek siyasi 
hayatta mesuliyet kabul etmiş olan insanların 
dikkat edeceği bir noktadır. 

Koalisyon muvaffak olacak 'mıdır? ilk ham
lede şüphesiz ki evet, derhal. Fakat bunun 
muvaffakiyet sırlarını şartlarını gözden ge
çirmeyi faydalı telâkki etmekteyim. 

Bir tarafta programiyle tam liberal demok
rat bir parti vardır. Serbest görüşlü radikal 
demokrasiye taraftar. Bir tarafta yine muhte
rem bir parti vardır programı devletçiliktir. 
Fakat birleştikleri nokta millî hâkimiyet pren
siplerinin Cumhuriyetin en büyük bir nimet 
olduğunu ve daima da bunu müştereken muha
faza edeceklerinin kendilerinin bir şartı oldu
ğunu bilmiş olmaları ve her ikisinin de Cum
huriyetçi partiler olmalarıdır. Arkadaşlar, koa
lisyon muvaffak olacaktır ve olma yolunda
dır. Fakat koalisyonun muvaffakiyet yolunda 
olduğunu söylemek hâdiselere sadece sathi bir 
bakış olur. Onun için biz muvaffakiyet şart
larını da müsaade ederseniz gözden geçirelim. -
Memleketin iki ana partisi koalisyon halinde 
birleşince yapacakları, dikkat edecekleri, has
sasiyetle üzerinde duracakları, titreyecekleri 
en mühim meseleleri : 

« 
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1. Karşılıklı hüsnüniyet ve samiyettir. 

Ve yekdiğerinin karşılıklı olarak hissiyatına 
hürmet etmeleridir. 

2. Parti programlarında bâzı farklar var
dır. A. P., C. H. P. ye göre daha liberal olduğu 
gibi, idari ve iktisadi ve birçok hususlarda ade-
mimerkeziyetçidir de. C. H. P. nin merkeziyet
çiliği ve Devletçiliği ile bağdaşabilir mi? El
bette bağdaşabilir. Nihayet, iki insan, iki züm
re yanyana geldiği zaman nasıl anlaşırlar, kar
şılıklı feragat ve fedakârlık ölçüleriyle, hareke! 
ederlerse partiler de öyledir. Biz, şahsi teşeb
büse geniş sahalarda yer verilmesini, ecnebi ser
mayenin mümkün olan büyük çapta memlekete 
getirilmesi, endüstri işlerinde >ona büyük roller 
verilmesi taraftarıyız. Fakat fertlerin ve şir
ketlerin yapamıyacağı işleri de Devlet tarafın
dan görülmesi kabul edilirse o zaman C. H. P. 
Devletçilik programında bulunan hususlara hür
metle yer verir ve kendilerini destekleriz. 

3. Mühim şartlardan birisi de; koalisyonda
ki her iki siyasi partinin birini diğeri aleyhine 
siyasi yatırım yapmaktan çekinmeleri ve sakın
malarıdır. Bunun içinde biri diğerinin kusuru
nu gördüğü zaman derhal ona açıklamalı ve 
böylece meseleler tâbiri caizse suyun altına de 
ğil suyun sathına çıkmalıdır. Tetkik etmek 
şüphesiz ki çok yerinde bir tutum olur. Koalis
yonun Millî Birlik ve beraberlik doğurması se
bebiyle bu birliğin muhafazasında dikkat edile
cek mühim meselelerden birisi de parlamento 
çalışmalarıdır. Koalisyon grup idare heyetleri
nin, koalisyon gruplarını zaman zaman aynı 
anlayış içinde yapıcı olarak birleşmeleri; müş
terek çalışmalar temin etmeleri temenni olunur 

Arkadaşlar, C. K. M.. P. adma konuşan sayın 
arkadaşımız, huzurdan bahsettiler. Huzur ve 
istikrar, işte iki ana partiyi birleştiren -mühim 
ana problemlerden birisidir. 

Biz, Koalisyonu kurmadan evvel Koalisyonun 
şartlarım hazırladık. Şu hususu kararlaştırdık: 
Geçmiş yılların mücadelelerinin vatandaşlarımız 
arasında yaratmış olduğu ayrılıkların ortadan 
kalkması vatandaş arasında mlillî kader birli
ği şuurunun her türlü husumet fikrine galebe 
çalması ve yurtta tam bir huzurun yerleşmesi 
için gerekli bütün tedbirler alınacaktır. Yakın 
geçmişin bütün yaralarını insani duygular ve 
şefkat hisleriyle kapatmak yolunda her türlü 
gayret gösterileceikttir.» 
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Yine görüyor ve inanıyoruz M koalisyon 

esaslı şekilde bir birlik olarak yer almıştır. 
Bu hususta da Hükümetin hareketi samimî ve 
yerindedir. Biz, Parlâmentonun üstünlüğünü 
bu kürsüden müdafaa ederken bu husustaki 
fikirlerimizi de açıklamıştık. Ve genç demok
rasimizi yerleştirmek için, bu husustaki dü
şüncelerimizi çok muhterem Devet ve Hükü
met Başkanlarına bıraktığımızı arz etmiştik. 
Her iki muhterem zatın da Parlâmento kürsü
sünden söylenen ve milletin arzusunun ifadesi 
olan bu sözlere kulak asacaklarına ve bunları 
nazarı itibara alacaklarına inanıyoruz. Ken
dilerine olan hudutsuz muhabbet ve hürmeti
miz de bizleri bu düşünceye sevk etmektedir. 

Bütçenin durumuna gelince; dürüst ve ha
kiki bir bütçe olarak hazırlanmış olduğunu gö
rüyoruz. Bütün emellerimizin, ümitlerimizin 
tahakkukuna mâkes bir bütçe olduğunu ifade 
edersek, bu hususta da mübalâğaya gitmiş olu
ruz, Unutmamak lâzımdır ki, Koalisyon Hü
kümeti, İhtilâl zemini üzerine kurulmuştur. 
Şimdiye kadar hiçbir Hükümetin karşılaşma
dığı iktisadi ve malî müşküllerle karşı karşı
yadır. Binaenaleyh, biz bunun getirdiği bu 
bütçede bâzı düşüncelerimizin mâkesini bula-
mıyorsak bunu, memleketin bugünkü sıkıntı
larına ve bugünkü durumun doğurduğu hu
susi neticelere atfetmek icabeder . 

Huzurun ve huzursuzluğun, şüphesiz ki bey
nelmilel tarafları vardır. Umumiyetle bugün 
soğuk haıJb, dünyada huzursuzluk yaratmak
tadır. Bu soğuk harb memleketimize sirayet 
etmez demek ve böyle bir iddiada bulunmak 
tabiî ki yerinde değildir. Memleket, hiç şüphe 
yok ki siyasi, iktisadi bir buhran geçirmiştir. 
Eğer böyle bir buhranla karşı karşıya kalın
mamış olsa idi bugünkü durum yaratılamazdı. 
Bu siyasi ve iktisadi buhran derhal zail olma
mışsa, bunun zail olmasında şüphesiz ki siya
si emniyet başta gelmektedir. Bunun Kâbesi ve 
en mukaddes yeri Parlâmentodur. Parlâmen
to kuvvetli oldukça, ve onun üzerine hiçbir 
gölge düşürülmedikçe, her parti önünde o za
man siyasi emniyet, bu memlekette bir daha 
bozulamıyacak şekilde tesis edilmiş olacaktır. 
(Alkışlar) 

İktisadi bakımlardan bâzı emniyetsizlikler 
vardır. İktidara yeni geldiğimiz günlerde, Sa
yın Başvekili ziyaret etmiştim. 
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Seçim Dairem olan Manisadan bir mektup 

aldım. Diyor ki, mektupta. «Biz, ihtilâl içinde 
servet beyannamesine tâbi tutulduk. Bâzı en
dişeler sebebiyle servetlerimizi açığa vurama
dık. Şimdi servetlerimizi açığa vurup işletmek 
istiyoruz. Vergisini de vereceğiz. Ama servet 
beyannamesi kaldığı müddetçe bu servetlerimi
zi açığa çıkaramıyoruz.» 

O halde, dâhilde gizlenmiş sermayeyi hare
kete geçirmek ve yabanc1 sermayeyi teşvik et
mek için evvelâ servet beyannamelerinin iptal 
edilmesi sonra da yeni vergi reformları ile ser
vet beyannamesinden beklediğimiz faydaları te
min etmek lâzımdır. Onun bırakacağı boşluk
ları o zaman doldururuz. Biz Adalet Partisi 
olarak ve Koalisyonun bir kanadı olarak bu 
fikrimizi açtık. Karşı parti de bunda bize sami
mî bir anlayış gösterdi. Yalnız, «Bugünün, âcil 
işlerinden değildir. İleride sizinle birlikte bu
nu ele alacağız.» dediler. İşte Koalisyonda var
dığımız netice. Şu anda Hükümetin bunun üze
rinde işlemekte olduğuna eminiz. İktisadi em
niyetin de bu yoldan geleceğine inanmakta
yız. Zirai Gelir Vergisine gelince; Türkiye her 
şeyin üstünde bir ziraat memleketidir. Zirai Ge
lir Vergisinin, hayvancılığımızı, ziraatimizi, teş
vik ve himaye edecek bir istikamette olması ve 
vergi adaleti esasına dayanması hepimizin te
mennisi olmalıdır. Biz Adalet Partisi olarak bu
nu benimsemekteyiz. Koalisyonun ikinci kana
dını teşkil eden Cumhuriyet Halk Partisinin 
de aynı anlayış ve samimiyet içerisinde oldu
ğunu görmekle bahtiyarız. Zirai Gelir Vergisi, 
şüphesiz ki, lüzumludur. Esasına muteriz de
ğiliz. Ama, bir vergi adaleti esasına istinadetti-
rilerek, iktisadi hayatımıza inkişaflar sağlıya-
cak bir mahiyet verilmesi başlıca emelimizdir. 

Yatırım meselesine ge?ince; Yatırımlar bu 
yıl çok azdır. Ve bu azlığı da biz Hükümetin 
karşılaştığı malî ve iktisadi durumda bulmak
tayız. Yalnız, Hükümetin, her şey için hızlı kal
kınma gayretini elinde taşıması bizi Hükümete 
yaklaştırır. Esasen tarihimizde yatırım için ya
pılmış bütün emeklei'in zaruri olduğu ve Tür-
kiyenin yatırımla kalkınabileceği Devlet Plân
lama Dairesinin ıson kitabında yer almış bulun
maktadır. 

Arkadaşlarım, Maarif Bütçesi parlâmento
dan geçerken, çok muhterem Maarif Vekili; 
«Talebeleri biz politikaya atmıyaeağız ve mil-
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letimizin müstakbel temsilcilerini teşkil eden 
bugünkü talebeleri daha talebelik esnasında 
gençleri karşı karşıya geçirmemek, hasım va
ziyetine sokmamak ve onları kitapları ile ders
leri ile ve ilmî araştırmaları ile başbaşa bırak
mak hususundaki teminâtlarını şükranla karşı
ladık. 

Biz, Üniversite muhtariyetini en mukaddes 
şeylerimizden sayıyoruz. Nasıl, Millî Hâkimiye
ti müdafaa etmek hususunda Parlâmentonun 
ve Türk Milletinin en büyük teminatı şerefli 
Türk Ordusu ise bir yanında da üniversitedir. 
Parlâmentonun ve Türk Milletinin bu hususta 
bir yanında şanlı Ordumuz varsa diğer yanın
da da Üniversite vardır. Fakat biz, üniversite 
profesörlerini günlük dedikoduların üzerinde 
tutarız. Ve öyle olmalarını temenni ederiz. Üni
versite hocalarının günlük politikaya girmeme
sini işaret ederken şu hususu da belirtmek is
terim: Politika bir sanattır. Bir ilimdir. O da 
ilhamını yine ilimden alır, üniversiteden alır. 
Üniversiteler, politikaya ışık tutarlar. Fakat 
bunu tamamen ilmî yollarla yürüterek, ilmî 
fonksiyon ifa etmek şeklinde 'bunda müessir 
olabilirler. Ama Parlâmentonun üstünlüğünü 
şu veya bu şekilde kışkırtıcı hareketlerle boz
maya çalışan ve talebeler arasına tahrikçi ola
rak giren profesörleri, bi/ bu kürsünün tam 
ehili sayamayız. 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadi gelişme
mizi temin edecek hususların en mühimlerin
den birisi de, faiz hadlerinin düşürülmesi, ik
raz müddetlerinin artırılmasıdır. Şu beş senelik 
çalışma devrinin, hakikaten iktisadi ve malî 
bakımdan memleketimizin hasta bir devrine te
kabül ettiği, bu hastalığı tedavi edebilmek için 
tedbirlere başvurmak ve bunların en mühim
lerinden olan şahsi teşebbüse yer verilmesi lâ-
zımgeldiği kanaatindeyiz. 

Devlet birçok fabrikalar, müesseseler kur
muştur. Bunlar artık işlemeye başladıktan ve 
randıman verdikten sonra Devlet, bunları me
mur zihniyetiyle aşırı bir memur kadrosu ile 
işlettiği takdirde, zarar artar. Onun için bun
ları biran evvel hususi sektörler, şahsi teşeb
büslere terk etmesi, veya "bâzı teşekküllere dev
retmesi zaruridir. Partimize mensup arkadaşla
rım bu kürsüden fikir ve dileklerini parti söz
cüsü ifade ettiler. Hükümetimizin bu hususta 
yavaş yavaş şahsi sektöre devredilmesi üzerin-
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de bir.teması olmadı. Bu kürsüden, bu yolda 
bir vaitte bulunurlarsa Adalet Partisi bundan 
büyük bir bahtiyarlık duyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; biz Koalisyon Hükü
metine Adalet Partisi olarak beyaz reylerimizi 
vereceğiz. Vereceğimiz beyaz reylerle Hükü
metin yüzünü ağartacağız. 

Adalet Partisi Koalisyon fikrini o kadar 
benimsemiştir ki, Koalisyon Hükümetinin muh
terem Lideri belki kendi grupunda müşküllerle 
karşılaşabilir. Fakat, bu memleketin beklediği 
siyasi ve iktisadi huzuru getirmek için yapaca
ğı her şeyde ve atacağı her adımda Adalet Par
tisi kendisini destekleyecektir. 

Adalet Partisinin mühim prensiplerinden bi
ri de iktisadi hayatta dinamizmdir. Biz sayın 
Başvekilden bu memleketi demir ağlarla ördüğü 
zamanki dinamizmini bekliyoruz. Ve hattâ bu
gün onun da üstünde bir dinamizm ile hiçbir 
şeyden çekinmiyerek icraatına cesaretle devamı 
etmesini temenni ederken kendisine bir senelik 
icraat yolunda muvaffakiyetler diler; hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tarlan. 

Y. T. P. SENATO GRUPU ADINA CEMAL 
TARLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın 
senatör arkadaşlarım, muhterem bakanlar; 

1962 yılı Bütçesinin Yüksek Senatomuzdaki 
görüşmeleri sona ermiş bulunmaktadır. Sena
toda, bütçe çalışmalarının seyri sırasında her 
grupa mensup birçok hatip arkadaşlarımız söz 
aldılar ve bu münasebetle âmme hizmetlerinin, 
yatırım işlerinin, ödenekle alâkası olan, olmı-
yan taraflarına vukufla temas ettiler. îleri 
sürülen mütalâaların hepsinin yapıcı olduğu, 
Hükümete yardım maksadını güttüğü şüphesiz
dir. Alâkalı bakanlar da bu tenkidleri nazara 
alıp elbette ki, değerlendireceklerdir. Ancak 
bütçe hakkında vâsıl olduğumuz nihai kanaate 
gelince; 

Hükümetçe 1962 malî yılı Bütçesinin bir 
taraftan geniş ölçüde yatırım politikası hüvi-
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yetini taşıdığı iddia edilmekte, diğer taraftan 
malî istikrarın mutlaka muhafaza edileceği te
min edilmektedir. Halbuki bütçe tümü ile tat
bike konulduğu takdirde, istikrarın muhafaza 
edilmesi bahis mevzuu değildir. Şu halde büt
çe ya istikrar unsuru olarak kalacak, yahutta 
açık olması dolâyısiyle enfilâsyonist bütçe şek
linde tatbike konulacaktır. Binaenaleyh, bu 
bu mevzuda Hükümet Programı ile icra vası
tası olan bütçe arasında intibak olmadığı ka
naatine varmış bulunuyoruz. 

Siyasi huzurun teessüsü ve devamı için hü
kümeti her zaman destekledik ve destekliyece-
ğinıizi de çeşitli vesilelerle ifade ettik. Bura
da da bu hususu birkere daha tekrarlamakla 
memlekete karşı vazifemizi yaptığımıza kaani 
bulunuyoruz. 

Arıoıuaşıar, ancak, sırf malî ve iktisadi se
beplerle Y eni Türkiye Partici Senato Urupu 
olarak 1962 yılı bütçesine kırmızı rey vereceği
mizi de üzüntü ile arz etmek ibterim. 

Mâruzâtıma son verirken yeni yıl bütçesinin 
memleketimize hayırlı ve feyizli oimasmı diler, 
bütçenin tatbikatında Hükümete başarılar temen
ni eder, hepinizi hürmetlerimle selâmlarım ar
kadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Senatörler, 
bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Şimdi, adçekmek suretiyle oylamaya seçilecek
tir. Oylarını kullanan arkadaşların, yerlerini 
muhafaza etmesini ve oylama neticesini alıp 
Yüksek Heyetinize bildirdikten sonra Hüküme
te söz vereceğimi arz ederim. 

(Çorum dan itibaren oylamaya başlanıldı.) 

BAŞKAN — Oy kullanmıyan arkadaşlar var
sa lütfen kullansınlar... Oy toplama muamelesi 
bitmiştir. 

Oylama neticesini arz ediyorum. 1962 yılı Büt
çe kanun tasarısına (161) sayın senatör oy ver
miştir. Kabul edenler (122), ret (19), çekinser 
(20). Bütçe kanun tasarısı (122) oyla kabul 
edilmiştir. (Alkışlar) 

1. — Başbakan İsmet İnönü'nün, bütçe gö
rüşmelerinin sona ermesi münasebetiyle demeci 

BAŞKAN — Sayın Başbakandan kürsüye 
teşriflerini rica ediyorum. 

6. — SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

BAŞBAKAN ÎSMET İNÖNÜ (Malatya Mil
letvekili) — (Alkışlar) Sayın Başkan, muhterem 
üyeler; Yüce Senato 1962 bütçesini dikkatli bir 
incelemeden sonra onaylıyarak Millet Meclisine 
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göndermiş bulunuyor. Yüce Senatonun çalışması I 
dikkati çeken verimli bir örnektir. Burada siyasi 
partiler ve bağımsızlar fikirlerini, tenkidlerini 
ıvuzuhla söylemişler ve fikir ayrılıklarını yapıcı 
bir ifade ile değerlendirmekte maharet göstermiş
lerdir. Kanaatim odur ki, Yüce Senato bu seneki 
ibütçe çalışması ile siyasi müzakere hayatımızda 
iyi bir geleneğin başlangıcını vermiştir. (Alkış
lar) 

Sayın üyeler, hatipler bugünkü konuşmaların
da siyasi hayatımızın diline dolaşan hemen bütün 
meseleleri bir defa daha tekrar ettiler. Vukufla 
söylediler, maharetle söylediler ve dikkatimizi 
mütemadiyen uyandırarak ve kuvvetlendirerek 
faydalı tesir yaptılar. Üzerinde birçok defa mü
nakaşa edilmiş olan bu mevzuların umumi efkâr 
tarafından bir defa daha bilinmesinde fayda var
dır. Bunların yalnız başına belirmesine bir hiz- j 
met için tartışmasına girmiyeceğim ve değerleri
ne gölge düşürmemeye çalışacağım. ! 

Huzur bahsinde bir kelime söylemek isterim. 
O da memlekette huzur kaynağı, başlıca, Büyük 
Millet Meclisindeki çalışma tarzı ve tartışmaların 
seviyesidir, Emnim ki Senato misalini Millet Mec
lisinde de göreceğiz ve memlekete Büyük Mecli
sin çalışmalarından daimî olarak huzur havasının 
yayılmasını temin etmeye el birliği ile çalışacağız. 
Yeni siyasi hayatımızda Karma Hükümet gibi 
tecrübe edilmemiş bir mekanizma içinde icra va
zifesi yapılmaktadır. Bir müstesna talihimiz mu
halefette bulunan partilerin memleketin bü
yük meseleleri üzerinde yapıcı durumlarını 
dikkatle muhafaza etmeleri ve değerlendirmeleri
dir. Şahsım adına, Hükümet adına, muhalefet 
partilerinin tutumunu minnetle anmaya mec
burum. (Alkışlar) Karma Hükümetin kendine 
göre güçlükleri vardır. Tecrübe edilmemiş bir 
sistemin içindeyiz. Ama, bunun güçlüklerini, her 
gün bir derece daha azaltmaya muvaffak olu
yoruz ve memlekete, yalnız bu devresi için de
ğil, bundan sonra gelecek devreler için de karma 
hükümetlerin faydasının tek başına bir Hükü
metin faydasından eksik değil, fazla olduğunu 
ispat etmeye çalışıyoruz. (Bravo sesleri, alkış
lar) 

Bütçe; iktisadi ve malî bakımdan istikrar 
tedbirleri üzerinde kurulmuştur. Plânlı bir kal
kınma, sıhhati yerinde bir kalkınma devrinin 

10 . 2 .1962 0 : 1 
temelini atmak amaeiyle meydana gelmiştir. Is^ 
tikrar tedbirleri üzerinde ısrar etmemizin se
beplerini hep bilirsiniz. Enflâsyondan çok sı
kıntı çektik. Memleket, içeride ve dışarıda malî 
ve iktisadi itibarından çok zarar gördü. Bir da
ha bu zararların görülmemesini başlıca hedef 
ittihaz ediyoruz. 

Muhterem üyeler, emin olabilirsiniz ki, Kar
ma Hükümet demokratik rejimin yolunda ve 
sağlam zemin üzerindedir. Her gün emin adım
larla ilerlemektedir. Hükümet, görüşlerinde 
isabet ettiğine ciddî olarak kaanidir ve Büyük 
Millet Meclisinden aldığı salâhiyetin ve vadet-
tiği programların icaplarını, memleketin huzu
runu ve selâmetini isabetli yollarda gerçekleş
tirmeye muktedir olduğuna yürekten inanmış
tır. îçinde bulunduğumuz * ve rasgeldiğimiz 
güçlükleri kanunların, Büyük Meclisin, Bası
nın ne umumi efkârın yardımı ile yenebileceği
mize ciddî olarak güveniyoruz. 

Muhterem üyeler, bugüne kadar bazan şid
detli bir hal alan tartışmalar için Hükümet hiç
bir şiddet tedbiri düşünmemiştir. Güçlüklerimi
zin, cemiyetimizin muhtelif tabakaları ve züm
releri için de, sağduyu ile her gün daha çok ye
nileceğine, mahzurların her gün biraz daha aza
lacağına inanmaktayız. Bir endişemiz yoktur; 
memleketin huzur içinde yaşaması şartları temin 
olunmuştur. Bu bütçenin hazırlanmasında gös
terdiğiniz himmet ve alâkayı bütçenin tatbiki 
esnasında da bizden esirgememenizi rica ederiz. 
Hükümet, Yüce Senatonun uyarıcı görüşlerini 
daima bekler ve destekleyici yardımlarınızı 
esirgemiyeceğinizden emin olarak sizlere şük
ranlarını sunar. (Sürekli alkışlar) 

2. -— Başkan Suad Hayrı Ürgüplü'nün, büt
çe görüşmelerinin sona ermesi münasebetiyle de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Senatör arkalaşlarım; 
bütçe görüşmelerimizi sona erdirmiş bulunuyo
ruz. On gün aralıksız olarak devam eden çalış
maların ço'k yorucu olmasına rağmen yapıcı 
ve bilgili 'karakteri Ibariz vasfını teşkil etmek
tedir. 

Bu çalışma sırasında Başkanlık Divanının 
gayretini öven arkadaşlarıma, Divan arkadaş
larım adına teşekkürlerimi sunar, çetin ve de-
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vamlı mesainin tevlidettiği yorgunluk sebebiy- I 
le işlediğimiz kusurların da bağışlanmasını 
bilhassa rica ederiz. Başkanlık Divanının ıhede-
fi, daima âzami dikkat ve hürmetle kararları
nızı tatbik etmek olacaktır. Bu çalışmalarımıza 
yapıcı bir zihniyet ve derin bir vukufla katılan j 
Bütçe Karma Komisyonu ve onun çok mümtaz I 
Sözcüsü Seçkin arkadaşıma tebrik ve teşekkür
lerimi sunarken hepinizin hislerine de tercüman j 
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olduğuma inanıyorum. 1962 yılı Bütçesinin aziz 
milletimize ve yurdumuza mutlu olmasını diler
ken, Sayın Hükümet Başkanına ve onun değerli 
arkadaşlarına devamlı başarılar diler, kendileri
ni hürmetle selâmlarım. (Sürekli alkışlar) 

15 Şu'bat 1902 Perşembe günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13.25 

mm • 
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1962 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 186 
Oy verenler : 161 

Kabul edenler : 122 
Reddedenler : 19 
Çekinserler : 20 

Oya katılmıyanlar : 23 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABÎÎ ÜYELER I 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveMoğlu 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇÎ-
LEN ÜYELER 

ADANA j 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Sakıp ön al 
Mehmet Ünaldı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay | 

ANTALYA 
Mehmet îlküçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağiayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç ' 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Oevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
S i m Ajtalay 
Turgut Göle 

Mehmet Hazer 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çuımralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mııal'lâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
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RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettüln Bulak 

* 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

C. Senatosu B 
SİNOP 

Suphi Batur 
TOKAT 

Zihni Betil 
TRABZON 

Reşat Zaloğlu 
URPA 

Vastfi Gerger 
UŞAK 

Kâmil Caşjkuııoğlu 
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VAN 

Faruk Işık 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik tnci 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Enver Akoğlu 

Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Reddedenler] 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 

DİYARBAKIR 
Aami Erdoğan 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmcn 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

SİVAS 
Ahmet Çekemıoğlu 
Rifaıt öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hasan Kangal 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

Rifat Etker 
Mahsur Ulusoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

NEVŞEHİR 
Ibua'him Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demiı* 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Enver Kök 

[Oya katümıyanlar] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Baş. V.) 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

İSTANBUL 

FHhi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
(I.) 

İZMİR 

İzzet Birant 
Enis Kansu 
Nevzat özerdeaııli 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Aü Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

MALATYA 
Nüvdt Yetkin 
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MANİSA 

Emin Açar 
MUŞ 

İhsan Akpolat 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇÎLEN ÜYELER 

Ragıp Üner 

[Açık üyelikler] 
İstanbul : 1 
Samsun : 1 

r 

Yekûn 2 




