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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Konya Milletvekili Faruk Sükan, son ay
larda geçen önemli olaylara temasla bunlar hak
kında Hükümetin Meclise açıklama yapmamış 
olmasının sakıncalı olacağını anlattı, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzi-
oğlu da Dışişleri Bakanınca böyle bir açıkla
manın yapılacağı cevabını verdi. 

Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu, 
bundan sonra imam - Hatip Okulu açılmıyaca-
ğını ve gerici akımlarla savaşmaya köy okulu 
öğretmenlerini çağırdığını ifade eden Millî 
Eğitim Bakanını tenkid etti. Başbakan ismet inö
nü gerekli cevabın adı geçen Bakan tarafından 
verileceğini söyledi. 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay, seçim böl
gesinde sel felâketine uğrayanlara gerekli ölçü
de ve zamanında yardım yapılmamasının ve 
bu konuda tedbir alınmamasının yarattığı üzün
tüyü anlattı. 

Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun, 
Anayasanın geçici 7 nci maddesinin son fıkra
sında adı geçen kanunların zamanında çıkarıl
ması için Mıeclisçe ve Hükümetçe bir karara 
varılması hakkındaki demecini, Başbakan is

met inönü, Hükümetin bu yolda bir sonuca 
varmaya çalışacağı yolunda cevapladı. 

Devlet Yatının Bankası hakkındaki kanun 
tasarısı yeniden açık oya sunularak kabul 
olundu. 

Yozgat Milletvekili ismail Hakkı Akdoğan 
ve iki arkadaşının, Amerika'dan ithal edilecek 
33 diessel - elektrik lokomotifinin ihalesi konu
sunda bilgi edinmek ve aydınlığa kavuşmak 
üzere içtüzüğün 177 nci maddesi gereğince bir 
Soruşturma Komisyonu kurulmasına dair öner
gesi yapılan görüşmelerden sonra, bu soruştur
manın her siyasi parti grupundan bir üye alın
mak suretiyle kurulacak 5 kişilik komisyonda 
15 gün içinde tamamlanması ve bu komisyonun 
gerektiği takdirde başka yerlere de gidebilmesi 
kaydiyle, kabul edildi. 

28 . 8 . 1963 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 
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BAŞKAN -— Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Millî Eğitim Bakanı ibrahim Öktem'in, 
İmam - Hatip okulları hakkındaki demecini dün
kü Birleşimde tenkid etmiş olan Balıkesir Millet
vekili Gökhan Evliyaoğlu'na cevabi demeci. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, gün
dem dışı söz istemişsiniz, buyurun. 

MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANI İBRAHÎM ÖK-
TEM (Bursa) — Sayın Başkan, aziz arkadaşla
rım; 

Dünkü oturumda, gündem dışı söz alan Sa
yın Gökhan Evliyaoğlu'nun gazetelerimizin bir 
kısmında yanlış akseden İzmir'deki konuşmamı 
ele alarak benim, Senatoda bulunduğum bir sıra
da bâzı yorumlarda bulunduğunu öğrenmiş bu
lunuyorum. 

izmir'de yaptığım beyanı Muhterem Heyetini
ze açıklamak isterim : 

Türk Müslüman toplumunun aydın ve yetiş
kin din rehberlerine olan ihtiyacı elbette karşı
lanmak lâzımdır, imam - Hatip okulları bu amaç
la kurulmuş eğitim müesseseleridir. Bugün 26 
îmanı - Hatip okulu ile iki islâm Enstitümüz 
ve bir ilahiyat Fakültemiz mevcut bulunmakta
dır. 

Îmam-Hatip okullarımızın büyük kısmı bugün
kü haliyle eğitim ve öğretim kadroları imkânları 
bakımından arzuladığımız ve ihtiyaç duyduğumuz 
üstün seviyeli aydın din adamını yetiştirmek için 
yeterli değillerdir. Bir kısmının bina şartlarının 
perişanlığı, büyük bir kısmının ders araçlarının 
yetersizliği, herbirinin ayrı bir ihtisas adamı ta
rafından okutulması gereken diu derslerinin çoğu 

BAŞKAN — Çoğunluğumun var, görüşme
lere, başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

kere bir tek öğretmen tarafından okutulması, 26 
okulumuzdan 13 ünde pansiyon bulunması fakat 
bu pansiyonların çok iptidai, sıkışık, gerekli sıh
hi imkânlardan yoksun bulunuşu» öğretim kadro
sunun murakabesi dışında oluşu diğer yarısında 
ise bu yetersiz pansiyonların dtthi bulunmaması 
ve çoğunluğunu fakir ve köylü aile çocuklarını 
teşkil eden öğrencilerin bugün içinde bulunduk
ları malî şartların çok kötü olması sebebiyle her 
şeyden evvel mevcutlarının daha iyi bir hale ge
tirilmesini zaruri kılmaktadır. 

öte yandan sık sık, bu okullarımızın sayısının 
artırılması istekleriyle karşılaşmaktayız. Mevcut
larının mükemmelleştirilmesine ihtiyacolduğu bir 
durumda, sorumluluk duygusu olan bir Bakan 
sıfatiyle gerekli personel ve öğretim şartlarını 
hazırlamadan yenilerini açmayı seviyeyi düşürücü 
tehlikeli bir davranış olarak görmekteyim. 

Bu yanlış zihniyetledir ki. genel eğitimimiz 
I bugünkü perişan haline düşmüştür. Aynı zihni

yetle bu okullar için hareket edildiği takdirde din 
adamının seviyesinden yapılacak fedakârlığın, 
toplumumuz bakımından, genel eğitimden çok da
ha ciddî bir tehlike (doğuracağı aşikârdır. 

Bakanlık görevime başladığım günden itibaren 
yeni İmam - Hatip okulları açılması isteğiyle ge
len ve çoğunun başında değerli senatör ve mil
letvekili arkadaşlarımızın bulunduğu mahallî he
yetlere bu durumu açıklamış ve onların da gös
terdikleri takdire değer bir anlayış neticesi şim
dilik yenilerinin açılması durdurulmuştur. 

Eskilerinin kapanması gibi bir düşünce ve 
beyan bizden asla sâdır olmamıştır, 
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Bu düşüncelerimi, kendileriyle görüşme fırsa

tı bulduğum, Mecliste temsil edilen gruplarımı
zın bir kısım sayın mensupları ve hattâ bâzı par
ti liderlerine bu düşüncemi açmış ve onların uy
gun görüşlerini almış bulunduğumu huzurunuzda 
memnuniyetle ifade etmek isterim. 

Gerçek yukardan beri arz ve izah ettiğim şe
kildedir. 

Kaldı ki, bu görüş açısı altında toplumumu
zun muhtaçolduğu aydın ve seviyeli din adamı ye
tiştirilmesini temin amacı ile bu yıl din eğitimi 
yapan okullarımızda bin öğrencilik parasız yatılı 
kontenjanı ihdas edilmiş ve seçme sınavları da 
sonuçlandırılmıştır. 

Şartların ıslâhına doğru atılan bu önemli adı
mı şüphesiz diğerleri takibedecektir. 

Doğru olup olmadığı kolayca tahkik edilebi
lecek olan birtakım yanlış haberleri ele alarak 
bu konuyu istismar edebileceklerini zannedenleri, 
müsaadenizle uyarmak isterim. 

Çünkü bu yol vatana hizmet yolu değildir. 
Yüce Meclisinizin Anayasamızın ruh ve mâ

nasına sadık olarak bu konuda vatandaş huzuru
nu bozucu istismarları önlemeye kadir olduğu 
inanciyle selâmlarım. 

• 2. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Er
zurum ili merkez ve ilçelerinde sel yüzünden mey
dana gelen çeşitli hasarlar dolayısiyle Hüküme
tin alması gereken tedbirler konusunda demeci. 

BAŞKAN — Sayın Diler, ne hakkında? 
NÎHAT DİLER (Erzurum) — Sel felâketi 

hakkında efendim. Çok, kısa. 
BAŞKAN — Buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar: Erzurum vilâyet ve kazalarının sel, 
dolu âfetine mâruz kalarak ımeydana gelen va
ziyetini arz etmek ve Hükümetin gerekli yar
dam ve tedbirleri zamanında alması için talep
te bulunmak maksadıiyle yüksek (huzurlarınızı 
bir kaç dakika işgal etmiş bulunuyorum. 

Muhteremi arkadaşlar: Erzurum Vilâyeti
nin merkez ye kazalarına bağlı köylerin hubu
bat mahsullerini tamamen % 50 ile % 70 hatta 
% 100 arasında dolu âfetine mâruz kalarak ha
sara uğramıştır. Mahsulünü 'kaybetmiş müstah
sil köylüler Hükümetten kredi olarak tohumluk 
ve yemeklik buğday yardımı yapılmasını ayrı
ca Ziraat Bankasına olan borçlarının tecil edil
mesini istemektedirler. 

28 . 8 .1963 O : 1 
Erzurum'un Hasankale kazası şimdiye kadar 

görülmemiş sel âfetine mâruz kalmış topyekûn 
evleri su ile dolmuş ve 151 hanesi de selden 
tamamen hasara uğramış 'bulunmaktadır. Selin 
meydana getirdiği moloz ve enkazlar henüz tam 
mânasiyle kaldırılmamıştır. İkinci bir daha yağ
mur yağdığı takdirde Hasankale'nin topye
kûn evlerinin harabolacağı endişesi içindedir
ler. Bunun için Hasankale'de âcil olarak bir 
ana kanalın açılmasını 'beklemektedirler. 

2. Evleri harabolmuş vatandaşlar âfetler 
fonundan gerekli yardımın yapılmasını bekle
mektedirler. 

İspir kazası keza bir sel felâketine mâruz 
kalmış ana kanal vazifesini gören şehir deresi 
sel teressübatı ve molozlarla dolmuştur. Bu su
retle sular etrafa taşarak 74 hanenin tahribine 
sebebolmuş ,̂ 74 aile çadırlar içinde yaşamaktadır. 

1. Bütün İspir'liler şehir deresi kanalı te
mizlenmediği takdirde yağacak nir yağmurun 
İspir'i topyekûn sele mâruz bırakacağı endişesi 
içindedirler ve şehir deresinin ilk anda temizlen
mesini istemektedirler. 

2. İspir - Hunut arasındaki yolun köprüsü 
yıkıldığından muhasara altında kalan köprünün 
tamirinin yapılmasını beklemektedirler. 

Hınıs'ın Parmaksız, Güzeldere, Hayran, Şal
gam, Kethencik, Kazancı köyleri, Aşkale'nin 
Taşağıl, Çomoğlu köyü, Tortum, Oltu, Narman, 
Şenkaya'da da bâzı köylerin evleri selden ha
sar görmüşlerdir. 

Bu köylerde sakin olan vatandaşların jeolo
jik bakımdan başka yerlere iskân edilmesi fen 
ehillerünce bildirilmektedir. 

Netice: Vatandaşların bu ıstıraplarının gi
derilmesi için; 

1. Terkman, Karayazı yollarının sefere açık 
vaziyette Karayollarmca hazır bulundurulma
sının temini; 

2. Zirai mahsulleri" hasara uğrıyan vatan
daşların müstahsil olarak durumlarını muhafaza 
ve devam ettirmeleri için, gerekli yardım ve 
tedbirlerin Hükümet tarafından zamanında ele 
alınması; 

3. Selden dolayı evleri yıkılmış olan vatan
daşların evlerinin gerek kredi vermek suretiyle 
ve gerekse Hükümetin bizzat kendisinin yap
masına kadar geçen zamanın fazla olmasına ve 
'kış mevsiminin de yaklaşmış bulunmasına kış 
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mevsiminin Erzum'da çok şiddetli olduğu ma
lûmunuz bulunduğuna göre, Hükümetin porta
tif 'meskenler temin etmesi suretiyle vatandaşla
rın kış mevsiminde dışarda kalmalarını önleme
sini arz ve rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

3. — Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun 
ve Millet Meclisi parti grupları temsilcileri/nin, 
Anayasanın 25 Ekim 1963 gününe kadar çıkarıl
masını emrettiği kanunların bu müddete kadar 
çıkarılmasını sağlamak üzere tedbir alınmasına 
dair önergeleri 

BAŞKAN — Kemal Bağcıoğlu arkadaşımı
zın önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasanın geçici 7 nci maddesi «Bu Ana

yasa ile kabul edilmiş olan yeni organ, kurum 
ve kurulların kuruluş ve işleyişleriyle ilgili ka
nunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk 
toplantısından başlıyarak en geç altı ay için
de» çıkarılır, demektedir. 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki 22 Nisan 1962 tarihli ve 44 sa
yılı Kanunla, Yüksek Hâkimler Kurulu hak
kındaki 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Ka
nun işte bu kanunlardır ve Anayasanın tâyin 
ve emrettiği zaman içinde çıkarılmışlardır. 

Anayasanın bahse konu geçici 7 nci madde
sinde ayrıca «Bu Anayasa ile konulması emre
dilen diğer kanunlar da en geç iki yıl içinde 
çıkarılır» denmektedir. 

Maddenin bu kısmında bahsedilen iki yıllık 
süre; T. B. M. M. nini lk toplantısı 25 Ekim 1961 
günü yapıldığına göre 25 Ekim 1963-günü sona 
erecektir. Şu hale göre en geç 25 Ekim 1963 günü 
bu kanunlar Yasama Meclislerince kabul edi
lip yayınlanmak üzere Millet Meclisi Başkan
lığınca Cumhurbaşkanlığına takdim edilmiş 
olması lâzımdır. 

Anayasa Komisyonu, Yüksek Başkanlığın 
müracaatı üzerine, Hükümet adına Başbakan
lık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Baş-
kanınında hazır bulunduğu 23 Ağustos 1963 
günlü Birleşiminde; Anayasa hükümlerini ve 
mer'i kanunları gözden geçirmek suretiyle 
Anayasanın muvakkat 7 nci maddesi gereğin
ce 25 Ekim 1963 tarihine kadar çıkarılması ge
reken kanunlar olarak aşağıdaki kanunların 

28.8.1963 0 : 1 
derpiş -edilmiş olduğunu kabul etmiş bulunmak
tadır. Bunlar : 

1. Anayasanın 5 ve 6 nci maddesinde yer 
alan Millî Sarayların yürütme organına bağ
lanması konusundaki 'kanun, 

2. Anayasanın 5, 6 ve 126 nci maddelerinde 
yer alan Cumhurbaşkanlığı bütçesinin Yasa
ma Meclisleri idareci üyelerince hazırlanması
na dair mevcut hükümleri değiştiren kanun, 

3. 21 nci maddede yer alan özel Okullar 
Kanunu, 

4. 27 nci maddede yer alan Basında Dü
zeltme ve cevap hakkına dair kanun, 

5. 29 ncu maddede yer alan Cemiyetler Ka
nununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kal
dırılması hakkındaki 'kanun, 

6. 30 ncu maddede yer alan Kanunsuz tu
tuklanan veya yakalananların zararlarının 'taz
mini hakkındaki kanun, 

7. 46 nci maddede yer alan işçi niteliği ta-
şımıyan kamu hizmeti görevlilerinin sendika 
kurma ve sendikalara üye olma hakkına dair 
kanun, 

8. 54 ncü maddede yer alan Vatandaşlık ka
nunu, 

9. 56 ve 57 nci maddeler gereğince çıkarıl
ması icabeden siyasi partiler kanunu, 

10. 121 nci maddede yer alan Devlelt Rad
yo ve Televizyon Kanunu, 

11. 127 nci maddede yer alan Sayıştay Ka
nunu, 

12. 5 ve 6 nci maddelerle 127 nci madde
nin 3 ncü fıkrasında yer alan Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin T. B. M. Meclisince denetlen
mesi hakkındaki kanun, ile; 

13. Anayasanın 138 nci maddesi gereğince 
çıkarılması gereken Askerî Mahkemeler ve As
kerî Disiplin Mahkemeleri hakkındaki kanun
du i*. 

25 Ekim 1963 tarihine kadar Meclisimizin 
tatile girmeden çalışarak çıkarması icabeden 
kanunlar bunlar olduğu halde maalesef bâzı 
Hükümet üyeleri ve saire tarafından her bir
leşim birer önerge verilip, bu kanunlar dışın
da bâzı ikanunla^rın gündemdeki sırasını de
ğiştirerek öncelik ve ivedilikle müzakeresi is* 
tenmekte ve çok kere bu talepler Meclisimi
zin üyelerinin büyük bir ekseriyetinin bulun
madığı gec saatlerde yapılmakta ve kabul «di-
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lip diğer kanunlara takdiımen görüşülmesi 'sağ
lanmaktadır. 

Nitekim dünkü birleşimde bu kanunlardan 
olmıyan ve Anayasanın muvakkat 7 nci madde
siyle uzaktan yakından alâkası bulunmayan 
Serbest Malî Müşavirlik kanunu tasarısının 
ve Sosyal Sigortalar kanununun diğer kanunla
ra takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Mâruz sebepler yüzünden Anayasanın mu
vakkat 7 nci maddesi gereğince önümüzdeki 
iki aylık süreden daha az bir süre zarfında 
çıkarılması icabeden kanunlar dururken ve 
Yüksek Meclis sırf bu sebeple bu kanunların 
çıkarılmasını sağlamak için tatile girmeden 
çalışmalarına devam ettiği halde müstacel 
ve Anayasanın emretmiş olduğu kanon]ardan 
gayrı kanunların bilhassa' Hükümet üyeleri ta
rafından diğer kanunlara takdim en görüşül
mesini istemeleri öncelik ve ivedilik kararı 
alınmasını talebetmeleri her bakımdan yolsuz 
ve Anayasanın ruhuna aykırı olduğu gibi Mec
lisin çalışmasını da güçleştirecek mahiyette 
bulunduğundan Anayasa Komisyonunca tes-
bit edilmiş bulunan 13 kalem kanundan gün
demde olanların bütün kanunlara takdimen 
öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi ve Hükü
metçe hazırlanmakta bulunan diğer kanunla
rın biran evvel ve 25 Ekim 1963 tarihinde ye
tiştirilmesi göz önünde bulundurularak derhal 
hazırlanıp Yüce Meclise şevkinin temini husu
sunda prensip kararı ittihazını arz ve talebede-
ederim. 

Maraş 
Kemali Bağcı oğlu 

BAŞKAN — Bir önerge daha var onu da 
okutuyorum : 

Millet Meclisi yüksek Başkanlığına, 
Anayasamızın geçici yedinci maddesiyle âmir 

kıldığı kanunların çıkarılabilmesi için tatil yap
mamakta olan parlâmentomuzun çalışmalarımn 
esas itibariyle • fon istikamette 'olması lazım gelir, 

Binaenaleyh, Meclis faaliyetlerinin Anayasa
nın. çıkarılmasını gerekli kıldığı kanunlara has
redilecek şekilde tanzim olunmasını ve bu me-
yanda adı geçen (kanunların da ivedilik ve ön-
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çelikle ve 'bütün kanun teklif ve tasarılarına 
takdimen görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grup Bşk. V. Y. T. P. Grup Bşk. V.
Konya Erzincan 

Rüştü özal Sadık Perinçek 
C. K. M. P. Grup Bşk. V. A. P. Grup Bşk. V. 

Sivas Balıkesir 
Cavad Odyakmaz Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Her iki önerge Başkanlık Di
vanında görüşülmüş ve netice olarak şu husu
sun Yüksek Heyetinize arzına karar verilmiştir: 

Anayasa Komisyonunun verdiği istişari mü
talâada, Anayasanın geçici 7 nci maddesine göre 
iki sene zarfında çıkarılması icabeden kanunlar 
ve bu kanunlardan Gündemin birinci görüşül
mesi yapılacak işlerin 20, 51 ve 62 sırasında bu
lunan tasarıların, haklarında evvelce öncelik 
kararı alınmış olan kanun tasarı ve tekliflerin
den evvel görüşülmesine; 

Genel mütalâalarımda bildirilen ye iki sene 
içerisinde çıkarılması lâzımgelen kanun tasarı
sı ve tekliflerinden Meclis komisyonlarında 'bu
lunan ve henüz komisyonlarca tetkikatı bitiri
lip gündeme girmiyenlerin de aynı şekilde diğer 
bütün işlere takdimen görüşülmesi Riyaset Diva
nınca uygun mütalâa edilmiştir. Bu yolda hare
ket edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

4. >— Amerika'dan ithal edilecek 33 Dizel -
Elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda bilgi 
edinmek ve aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzüğün 
177 nci maddesi gereğince kurulması kabul edilen 
Tahkikat Komisyonuna üye seçimi (10/13) 

BAŞKAN — Dün karar vermiş olduğunuz 
Tahkikat Komisyonu için seçim yapacağız. Par
tiler kendi üyelerinden namzetlerini bildirdiler. 
Bunu okutup seçim yapacağız. 

Adayları okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi yüksek Başkanlığına 
28 . 8 . 1963 tarih ve 6505 sayılı yazı karşı-

lığıdır. 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü adı

na satınalınacak 33 Dizel Elektrik lokomotifi
nin ihalesi keyfiyetini tetkik ve tahkik ötmek. 
maksadiyle Millet Meclisi Genel Kurulunca ku-
rulması tensibedilen «Meclis Araştırma Korniş-
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yonu» için gruptunuz adına Siirt Milletvekili 
Adil Yaşa'nın namzet olarak gösterildiğini arz 
ederim. 

Millet Meclisi 
Y. T. P. Grup BaşkanvekHi 

Esat Kemal Aybar 

BAŞKAN — isimleri lütfen işaret buyurun 
efendim. 

«C. H. P. Meclis Grupu adına Sayın Fahir 
Girittlioğlu. 

A. P. » » » Sayın Mehmet 
Turgut 

M. P. » » » Sayın Miem-
duh Erdemir. 

C. K. M. P. » » » Sayın irfan 
Baran 

Y. T. P. » » » Sayın Adil 
Yaşa» 
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BAŞKAN — Efendim, üç kişilik Tasnif He-

yeti için kura çekiyoruz: 
Ahmet Şener, Traibzon... Sayın Şener bura

dalar. 
ismet Sezgin, Aydın... Saym Sezgin burada

lar 
Tahsin Telli, Erzurum... Sayın Telli burada

lar. 
Bursa'dan başlamak suretiyle isimleri oku

yoruz. Arkadaşlarımız Kürsüye teşrif edip oy
larını kullansınlar. 

(Bursa milletvekillerinden başlanarak oylac 
toplandı.) 

BAŞKAN —Oylarını kullanmıyan arkadaş
larımız lütfen kullansınlar. 

Yüksek Heyetinizin kabul buyurduğu veç
hile Anayasanın geçici 7 nci maddesine göre 
çıkarılması lâzımgelen kanun tasarılarına ge
çiyoruz : 

4. — aöRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletve
kili Sadık Perinçek'in, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
demetlenmesinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/273) (S. 
Sayısı: 234 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon raporunda 
öncelik teklifi vardır, önceliği oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler. Kabul edil
miştir. 

Sayın Ahmet Aydın Bolak lütfen yerinizi 
alın. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Bir takririmiz daha vardı. Bütçe Enuümeni-
nin usulü müzakeresi hakkında bir Geçici Ko
misyon var, onun da öncelikle görüşülmesi hak
kındadır. 

BAŞKAN — O bundan sonra beyefendi. Siz 
lütfen yerinize buyurun. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Şim
di görüşülecek olan bu kanun teklifi, Anayasa 

(1) 234 ve 234 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı-
tutanağın sonundadır. 

gereğince iki sene içinde çıkarılması lâzımge
len kanunlar arasında mıdır? 

BAŞKAN — Evet, O bakımdan buna başla
dık Sayın Dizdaroğlu. 

öyle olmasaydı zaten diğer öncelikle görü
şülecekler vardır. Bundan bir evveli de var, 

Hükümet de burada, 
Tasarının tümü üzerinde söz istiyen arka

daşımız var m i l Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenleri Etmi-
yeni er.. Kabul edilmiştir. 

Tasarıda ivedilik teklifi vardır, ivedilikle 
görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenleri . Etmiyenlerl Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi 

hakkında Kanun 

T. B. M. M. Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu 

MADDE 1. — Kamu iktisadi Teşebbüsleri
nin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlen
mesini sağlamak üzere, Cumhuriyet Senatosun
ca seçilecek onbeş Cumhuriyet Senatosu üyesi 
ile Millet Meclisince seçilecek otuzbeş millet* 
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vekilinden ibaret bir Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu kurulmuştur. Bu Karma Komisyon 
üyeleri, her toplantı yılı başında seçilir. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinde 
mevcut siyasi parti grupları ve siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlar, her Meclisin kon
tenjanı içinde o Meclisteki sayılarının yüzde 
oranında temsil edilirler. 

Her Mecliste hangi siyasi parti grupların
ca ve siyasi parti grupu mensubu olmıyanlar-
dan ne kadar aday gösterileceği önceden o 
Meclisin İçtüzüğüne göre tesbit edilir. Bu sa
yılara yüzde oranlarını aksettirmemesi nokta
sından her Meclisin İçtüzüğüne göre itiraz edi
lebilir ve bu itirazlar, ilgili Meclisin İçtüzüğü
ne göre karara bağlanır. Siyasi parti grupla
rı, kendilerine düşen sayı 'kadar aday göste
rirler; siyasi parti grupu mensubu olmıyanlar, 
kendileri veya ilgili Meclisin üyelerince aday 
gösterilirler. Seçim, her Meclisin kendi İçtüzü
ğüne göre yapılır. Siyasi parti grupu mensubu 
olmıyanların temsili, siyasi parti gruplarının 
temsilini engelliyecekse,- siyasi parti grupları, 
her halde kendilerine düşen sayıları aşmamak 
kaydiyle tercih olunur. 

Bu Karma Komisyon üyeliği, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosu
nun diğer bütün karma komisyon ve geçici ko
ni isyonları * üyeliğiyle bağdaşabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yoik. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler?.. Etmiyenler?.. Kabul edilmiştir. 

Başkan, başkanveikili, genel sözcü ve kâtip 
MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu, her toplantı yılı başında bir başkan, bir 
başkanvekili, bir genel sözcü ve bir kâtip se
çer. Bunlardan başkan ve başkanvekili aynı 
Yasama Meclisinin üyesi olamaz; genel sözcü 
ve kâtip için de aynı hüküm uygulanır. 

Başkan, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin bir 
veya birkaçının durumunu, genel iktisalt poli
tikası, işletmecilik ve faaliyetlerin mevzuata 
Uzun Vadeli Kalkıma Plânına uygunluğu nok
talarından incelenmek üzere, gerekli gördüğü 
sayıda raportörler seçebilir. Bu raportörler 
her toplantı yılı başında seçilir. 
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Genel sözcü, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 

genel durumu ile doğrudan doğruya ilgilenir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN . 
KIRCA (İstanbul) — Efendim, orada ikinci 
fıkranın üçüncü satırında «İncelenmek» diye 
yazılmıştır. Bu kelimenin «İncelemek» olarak 
tashihi icebeitm ektedir. 

BAŞKAN — «İncelenmek» kelimesi tashih 
edilerek «İncelemek» şeklinde yazılacaktır. 

Madde hakkında söz istiyen?. Yok. Madde
yi bu tashihli şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenleri . Etmiyenler'?.. Kabul edilmiş
tir. 

T. B. M. Meclisinin Kamu İktisadi Teşebbüslerini 
denetlemesi 

MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, 
Yüksek Denetim Kurulunun raporlariyle Başba
kanlığın sevk edeceği diğer raporları inceler. Her 
teşebbüsün bilânçosiyle kâr ve zarar hesaplarını 
ihtiva etmesi gereken bu raporlar, esas itibariyle 
bir yıl önceki duruma aidolmak üzere en geç her 
Kasım ayı sonunda Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlıkça sunulur ve derhal Karma Komis
yona havale edilir. Karma Komisyon, incelemele
rini, raporun kendisine havale edilmesinden iti
baren en geç doksan gün içinde tamamlar. 

Karma Komisyonun bütün Kamu İktisadi Te
şebbüslerini kapsıyan raporu Cumhuriyet Senato? 
su Genel Kuruluna sevk edilir. Karma Komisyo
nun gerekli görmesi yahut Cumhuriyet Senato
su veya Millet Meclisi genel kurullarından birinin 
talebetmesi hallerinde, belli bir veya birkaç Kamu 
İktisadi Teşebbüsü için Karma Komisyon raporu 
ayrı olarak da Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
ruluna sevk edilebilir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, bu rapor 
üzerinde en çok on gün süren bir genel görüşme 
açar ve bu görüşme sonunda bilançolar ile kâr ve 
zarar hesaplarının tasvibedilip edilmemesi 
hakkındaki görüşlerini Millet Meclisine bildirir. 

Millet Meclisi Genel Kurulu, Karma Komis
yon raporu üzerinde, Cumhuriyet Senatosunun 
3 ncü fıkra gereğince ulaştığı sonuçlarla birlikte, 
genel görüşme açar. Bu genel görüşme en çok yir
mi gün sürer. Bu genel görüşme sonunda Mil
let Meclisi Genel Kurulu, bilançolarla kâr ve za
rar hesaplarını tasvibetmek suretiyle Kamu Ik-
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tisadi Teşebbüslerinin ibra edilmesi hususunu ka
rara bağlar. 

Tasvibedilcn bilançolar ile kâr ve zarar hesap
ları Resmî Gazetede Millet. Meclisinin 4 ncü fık
ra gereğince alacağı karara atfen yayınlanacak 
bir Türkiye Büyük Millet Meclisi kararma ek ola
rak yayınlanır. Millet Meclisi tasvibetmeme kara
rı vermişse, bu husus, bu karara atfen Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kararı olarak yayınlanır. 

Bu madde uyarınca Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetimine tabi Kamu İktisadi Teşeb
büsleri ile bu Kamu*îktisadi Teşebbüslerinin işti
rakiyle kurulan diğer Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinin denetimi, üst teşebbüsün denetimi ile birlik
te yapılır. Değişik Kamu İktisadi teşebbüslerinin 
iştirakiyle kurulmuş olan böyle bir teşebbüsün 
hangi üpt teşebbüsle bir arada denetime tabi tu
tulacağı hususunda esas ödenmiş iştirak miktarı 
üstünlüğüdür; bu miktarlar eşitse, bu husus Kar
ma Komisyonca karara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is t iyenl 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

T. B. M. Meclisinin denetimine bağlı Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin tanımı 

MADDE 4. — Ödenmiş sermayenin en az ya
rısı kamu tüzel kizil erince sağlanmış olan kurum
larla* bu kurumların ödenmiş sermayesinin en az 
yarısını sağlamış oldukları diğer kurumlar, hu
kukî şekil ve niteliklerine, haklarında uygulanan 
kanunlara ve gördükleri hizmetlere bakılmaksı
zın, bu kanuna tabidirler. Bu kurumlar ile ma
hallî idareler ve Kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları ile 2 nci ve 3 ncü fıkralarda y a z ı ^ 
kurumlar, bu fıkra anlamında kamu tüzel kişisi 
sayılırlar. 

Mahallî idarelerin ve kamu kurumu niteliğin
deki meslek kuruluşlarının Ödenmiş sermayesinin 
en az yarısını sağladıkları kurumlar ve bu kurum
ların ödenmiş sermayesinin en az yarısını sağlıya-
rak kurdukları kurumlar, bu kanunun kapsamı 
dışmdadırlar. Ancak, bu fıkrada söz konusu ku
ramların ödenmiş sermayesinin en az diğer yarısı, 
bu fıkrada söz konusu mahallî idareler, kamu ku
rumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kurum
ların dışında kalan 1 nci fıkra anlamındaki ka
mu tüzel kişilerince sağlanmışsa, bunlar hakkında 
da 1 nci fıkra hükmü uygulanır. 
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1 ve 2 nci fıkralarda söz konusu edilenlerden 

olmamakla beraber, kendilerine bâzı kamu yetki 
ve görevleri verilmiş olup da galip vasfı bıı kamu 
hizmetlerini yürütmek olan özel kanunlara tabi 
kurumlar hakkında da 1 nci fıkra hükmü uygula
nır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu ka
nun hükümlerine tabi değildir. 
• Milletlerarası anlaşmalar gereğince özel teşeb

büsün idaresine bırakılan teşebbüsler, bu kanun 
hükümlerine tabi değildir. 

Bu maddenin 1 ve 3 ncü fıkralarının kapsamı 
içine girip de genel kuralları Türk Ticaret Ka
nununa veya özel kanunlarına tabi şirket ve ku
rumlar hakkında da bu kanun hükümleri uygu
lanmakla beraber, bunların bilânçolariyle kâr ve 
zarar hesapları ve bunlar hakkında Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonunca hazırlanan raporlar ile il
gili olarak her hangi bir oylama yapılamaz; bun
lar, sadece genel görüşme konusu olur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayıştay denetimine tabi döner sermayeler 
MADDE 5. — Anayasanın 127 nci mamddesi-

nin 1 nci fıkrası gereğince Sayıştayın denetimine 
tabi olan genel katma bütçeli dairelerin idare et
tikleri döner sermayelerin denetimi de Sayıştay-
ca yapılır. Bunlar hakkında da Anayasanın 128 
nci maddesi hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — «Genel» kelimesinden son
ra «ve» kelimesi ilâve edilecek; «genel ve katma» 
olacak. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi bu ilâve ile oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Denetim Kurulunun Başbakanlığa 
bağlanması 

MADDE 6. — 17 Haziran 1938 tarihli ve 
3460 sayılı Kanuna ek 15 Temmuz 1960 tarihli ve 
23 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 10. — Sermayesinin tamamı Devlet ta
rafından verilmek suretiyle kurulan İktisadi Te
şekküllerin teşkilâtiyle idare ve murakabeleri hak
kında 17 Haziran 1938 tarihli ve 3460 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesi gereğince kurulan Yüksek 
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Denetim Kurulu Başbakanlığa bağlanır. İktisadi 
Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler 
hakkında kanunun kapsamına giren teşekkül ve 
müesseselerin denetimi bu kurul tarafından yapı
lır. 

Özel idare ve belediyelere ait iktisadi teşebbüs
lerin denetimi, bu idarelerin kendi organları ta
rafından yapılır. 

Yüksek Denetim Kurulu, 17 Haziran 1938 ta
rihli ve 3460 sayılı Kanunun 10 ncu ve 24 ncü 
maddeleri gereğince hazırlıyacağı raporları, Baş
bakanlığa sunar. Raporların gereken organ daire, 
kurum ve teşekküllere dağıtımı Başbakanlıkça 
yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Avcı. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; İktisadi Dev
let Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler 
hakkındaki kanun tasarısı görüşülürken, bunla
rın denetlenmesine ait kısımlar üzerinde bu mev
zuda uzunboylu münakaşalar yapılmış oldu
ğundan, bu münakaşalara tekrar dönmek niye
tinde değilim. Ancak, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin kuruluşları 'hakkında 3460 sayılı, 23 
sayılı ve 154 sayılı kanunlar vardır. Bütün (bun
lara, yeni Yüksek Meclisinizden geçmiş olan Re-
organizasyon Kanunu ile tamamiyle yepyeni 
bir hüviyet verilmiş, yeni mevzuat ihdas edil
miştir. Binaenaleyh, Anayasanın 127 nci mad
desinin son fıkrası gereğince de, «İktisadi Dev
let Teşekküllerinin Türkiye Büyük Millet Mec
lisince denetlenmesi kanunla düzenlenir» den
diğine göre; şimdi meselenin 2 nci safhasında 
bulunuyoruz. Bu safha, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesinin kanunla düzenleneceğine dair 
Anayasa hükmünü yerine getirmekte olduğu
muz safhadır. Bundan ısonra İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin doğrudan doğruya hesaplarını 
tetkik ve rapor verecek olan Denetleme Orga
nının bir kuruluş kanunu mevzuu olmalıdır. 

İşte bu sebeple ve kanun tekniğine uygun 
olması hesabiyle (burada İktisadi Devlet Teşek
küllerinin Türikiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesini tanzim edecek, usulünü tanzim 
edecek olan bir kanun görüşülürken Yüksek. 
Denetleme Kurulunun vazifelerine ve hatta 
bağlı bulunduğu mercie taallûk eden bu hüküm* 
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lerin bu kanunda yer alması kanaatimizce ka
nun tekniğine de uygun değildir. Bir organın 
nereye bağlı olduğu o organın kuruluş kanu
nunda yer alır. Kanun tekniğine ziyadesiyle . 
âşinâ olan, Sayın Kırca arkadaşımız kanaat ve 
mütalâalarımıza iştirak ederlerse, 'bendeniz bir 
'tekrirle, Yüksek Heyetinizden, evvelce arz et
tiğim ısebeplere ilâve olarak, bu kere kanun tek
niğine uygun olmıyan 6 nci maddenin bu metin
den çıkarılmasını teklif ettim. İltifatlarınızı 
müsbet oy kullanmanızı istirham ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
C4EÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Avcı arkadaşımızın ileri sürdüğü fikir* 
hilâfına, bu madde kanun tekniğine aykırı de
ğildir. Çünkü, dikkat buyurulursa bu madde 
ile değiştirilen kanun hükmü, esasen daha evvel 
yüksek tasviplerinize mazhar olmuş bulunan 
Reorganizasyon Kanunu ile 'mahfuz tutulmuş 
bulunan 23 sayılı Kanunun 10 ucu maddesini 
değiştirmektedir. Binaenaleyh, değişiklik, bu 
kanun vasıtasiyle yapılmış olmakla beraber, 
halen mer'i olan ve mer'i olmakta devam edecek 
bulunan 23 sayılı Kanunda vukubulmuş olacak
tır. Bu bakımdan kanun tekniğine aykırı her 
hangi bir husus yoktur. 

Bu kanunda bu maddenin yer almasının se
bebi açıktır. Anayasamızın 127 nci maddesin
de sarahaten «genel ve katma bütçelerin denet
lenmesinin kesin kararlar yolu ile ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına Sayıştay tarafından 
yapılacağı» söylendiği halde, aynı 'maddenin 
-r'ncü fıkrasında; «Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinin denetlenmesinin doğrudan doğruya Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılaca
ğı» söylenmiştir. Binaenaleyh, bunun organ
larını Ibu kanun kurmaktadır. Durum böyle 
iken, yapacağı denetimin verimlilik ve kârlılık 
bakımından dayanacağı temel siyaset esasları
nı yani burada siyasetten maksadımız iktisadi 
işletme siyasetidir - İcra Organından alacak 
olan bir kurulun, kuvvetler ayrılığı prensibi 
muvacehesinde Yasama Organına bağlı olma
sının imkânsız oluşunun Anayasanın 5 ve 6 nci 
maddelerinden doğan bir netice olmasındandır. 
Bu sebeple bu madde burada yeralmaktadır. 
Ka'bulünü istirham ediyoruz. 
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Şunu da Yüce Heyetinize arz etmek isterim 

ki, Geçici Komisyonumuzda ayrıca Yüksek De
netleme Kurulunun üyelerinin atanma ve ça
lışma şekilleriyle ilgili bir kanun tasarısı da. 
mevcut bulunmaktadır. Bu tasarı da, (Büyük 
(bir ihtimal olarak arz ediyorum) İcra Organı
na, Anayasanın kuvvetler ayrılığı prensibino 
göre, bağlı olması gerekli olmakla beraber, bu 
Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinin tâyin ve 
'vazifeden uzaklaştırmalarında çalışmalarındaki 
objektifliği ıtemin 'bakımından «nemli teminat 
hükümleri yer alacaktır. 

BAKAN — Madde hakkında başka söz is
teyen? Buyurun Sayın Şeflik îman. 

C.H.P. GRUPU ADINA ŞEFlK İNAN (Ça
nakkale) — Muhterem arkadaşlar, grup adına 
söz almış bulunuyorum . 

Bilindiği üzere Umumi Murakabe Heyeti, 
eskiden 27 Mayıs 1960 a kadar, daha doğrusu, 
ondan sorara çukan kanuna kadar, Başbakanlığa 
bağlı idi. Sonra, zannederim, 23 sayılı Kanun
la Büyük Millet Meclisline bağlandı. 

Şimdi, biz burada Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim organlarını kuruyoruz. Ya
ni bu kanunla^ Büyük Millet Meclisinin dahilî 
organannı kuruyoruz. Büyük Millet MeUisi 
bilfiil Büyük Millet MeBisi olarak nasıl denet-
liyeeektir, hangi organlar tarafından denetliye-
oektir, bunu tesbit ediyoruz, işletmelere gide^ 
rek, iktisadi Devlet Tevekküllerinin bünyeleri
ne gidecek denetleme yapmak bir icra vazife-
ısiidür. Bu itibarla Türkiye Büyük Millet Mec-
ilıMnıkı şu anda kendi bünyesi içinde nihai de
netimli nasıl yapacağını, teısbit eden bu kanu
nu tedvin ederken, artık gayritabiîlik arz eden 
bu eski irtibatı bu kanunla kesmemiz iâzımge-
liijr. Bu hukukî izahat dışında filhakika arkada
şımız «bunun yeri Umumi Murakabe Heyeti
nin Teşkilât Kanunu olmalıdır,» buyurdular. 
Ama bu irtibatı şu anda kesmek zorundayız, 
Burada yapılan iş sadece irtibatı kesmekten 
ibarettir. Tabiatiyle onun kuruluş kanunu ged
diği zaman orada bugünkü karar aynen tek-
raır yer almış olacaktır. Bu bir zarurettir. Çün
kü Umumi Murakabe Heyeti, iktisadi Devlet 
Teşekkülleri, işletmeleri vesaAresi üzerinde eko
nomik bir murakabe yapacaktır. Sayıştayın 
yaptığı murakabeye tyenzemiyecektir. Ekono
mik bir murakabe yapacaktır. Elemanlarının 
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böyle bir kontrolü ve murakabeyi yapacak va
sıfta olmasa lâzımdır, mütehassıs olması lâzım
ıdır. Netice itibariyle adam .seçilecektir. Adam 
seçmek, hakiki mütehassısı bulmak teşriî or
ganların işi değildir ve yapamazlar. Bu müm
kün değildir. O itibarla, işin mahiyeti ioabı, 
irtibatın bu günden kesilmesi ve Başbakanlık 
makamına bağlanması gerekir. Bu organın ça
lışmalarında gerekli olan muhtariyet, tabiî ken
di kuruluş kanununda sağlanacaktır. Başba
kanlığa bağlı olması, onun, murakabesinde 
muhtariyetini kaybetmesi demek değildir. Bu 
sağlanabilir, sağlanacaktır da. Muhakkak &u-
rette her türlü teminat bu kanunla verilecektir. 
O itibarla bendeniz bu kanunun görüşülmesi 
sırasında şu anda mevcudolan irtibatın kesil
mesi lâzımgeldiği inancındayım. Çünkü biz ar
tık bu kanun yürürlüğe girdiği günden itiba
ren Türkiye Büyük Milllet Meclisi Bünyesinde 
Umumi Murakabe Heyetinin iktisadi Devlet Te-
şekkülleaıini Anayasa gereğince nasıl denetle
neceğini, hangi organları denetliyeceğini, bü
tün bunları derpiş etmiş olıacağız. isabetli bir 
maddedir. Kabulünü rica ederim, hürmetle-
tfimle. 

BAŞKAN — Sayın Avcı. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Muhte
rem arkadaşlarım, takririmi izah ederken evvelâ 
Yüksek Denetleme Kurulunun Başbakanlığa bağ
lı olması veya Meclise bağlı olması yolundaki 
evvelki münaikaşaılarımızı tekrar etmekten sarfı
nazar edeceğimi arz etmiştim. Anayasanın kuv
vetler ayrılığı prensibi muvacehesinde, Yüksek 
Denetleme Kurulunun icraya bağlı olması lâzım-
gelir, şeklindeki komisyon mütalâasına katılma
dığımı bir kere daha arz ve beyan etmek mec
buriyetindeyim. Anayasanın, 5 nci, 6 ncı ve 7 nci 
maddeleri, yasama vazifesini, icra vazifesini, ka-
zai vazifeleri ayırmıştır. Eski Anayasamızda bu 
vazifelerin Türkiye Büyük Millet Meclisinde te
celli V& temerküz ettiği şeklindeki tevhidi kuv-
va prensibini, yeni Anayasamız 3 madde ile tef
riki kuva haline getirmişti. Fakat yine Ana
yasamızda Meclisin icrai murakabeye taallûk 
eden ve bu murakabenin şekillerini, usullerini 
tâyin eden umumi hükümler varken, Anayasa
nın 127 nci maddesinin son fıkrası ile iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin T. B. M. Meclisince de
netlenmesi kabul edilmiştir. Hattâ o zaman da 
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arz eıttiğim şekilde, Kurucu Mecliste kabul edi
len ıtaikrirde, «T. B. M. M. adına denetlenmesi 
kanunla düzenlenir» denmişken, o zamanki Ana
yasa Komisyonunda «adına» kelimesi kaldırıl
mış «Meclisince denetlenmesi kamınla düzenıle-
nir» şeklimde tedvin edilmiş ve Meclisçe de ka
bul ediüeırek, metne böyle gkımiştiir. Şimdi Teşdi 
Organın umumi murakaıbeniin vazifelerine ve 
^usullerine taallûk eden umumi hükümler Anaya
sa varken özellikle münhasıran İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin T. IB. M. Meclisince murakabe
sine dair Anayasada bir hükmün yer »İması 
bendenizin anlayışına göre, bu mevzudaki mu
rakabenin icra vazifesiyle ilgisi olmadığı, dola-
yısiyle murakabenin Meclisçe yapılacağı, (mura
kabenin her safhasının da Meclise bağlı olması 
kanaatini uyandırınıaktadır. ıBu sebeple o gün
den bu yana bu fikri (müdafaa «itmekteyim. Ben 
isterdim iki, Yüksek Denetleme Kurulunun ku
ruluş, yetki ve vazifeleri hakkındaki bir kamın 
gelsin, bu madde orda yer alsın. Ve bu onüessc-
se yine Sayın Komisyonun getirdiği şekliyle 
yani Başbakanlığa bağlıdır, şeklinde yer alsın 
ve bu münakaşamızı o zaman yapalım. Ama, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin murakabesine ta
allûk eden ve onun usulünü tanzim eden bir ka
nun içerisine, bir organın Başbakanlığa, yani 
icraya bağlı olmasına dair hükmün getirilip yer
leştirilmesi, tökraren arz ©diyorum, kanun tek
niğine aykırıdır. Bu balkımdan da, bu maddenin 
ibu kanundan çıkarılmasında ısrar etmekteyim. 

Sayın Şefik İnan arkadaşımız, bu kanun ile 
Meclis içi denetim yapılırken, Yüksek Denetle
me Kurulunun Meclise bağlı olmasına ait olan 
23 sayılı Kanun ile tesis olunan irtibatın da 
kesilmesi lâzımdır, yeridir diye buyurdular. 
Hayır. 

Henüz Yüksek Meclisimizce kabul edilmiş 
fakat Senatoda görüşülmesine başlanmamış 
olan İktisadi Devlet Teşekkülleri Kuruluşla
rı ve tşltiraklarinin yapılması hakkındaki ka
nunun geçici 6 ncı maddesi, Yüksek Meclisi
nizin kabul ettiği geçici 6 ncı maddesini yük
sek huzurlarınızda okuyacağım: 

«Kamu İktisadi Teşebbüslerinin deneti
mi ile ilgili Yüksek Denetim Kurulu hak
kındaki kanun yürürlüğe girinceye kadar 
3460 ve 23 sayılı kanunların Yüksek Muraka
be Heyeti ile ilgili hükümleri uygulanır.», da-
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ha Yüce Senatodan geçerek kanunlaşmamış 
olan, Yüce Meclisinizce kabul edilmiş olan bu 
hükümle irtibat kesilmediği de malûmdur. Bu
gün usulü tanzim eden bir kanunla mı irtibatı 
kesmek mecburiyetinde kalıyoruz? Buna da 
katılmadığımı arz etmek istiyorum. Yüksek 
Denetleme Kurulu, yine Sayın Şefik İnan bu-
yurdularki, iktisadi, malî murakabe yapar. 
Yine kabul ettiğimiz İktisadi Devlet Teşekkül
leri Kanununun 20 nci maddesinin Meclisten 
geçen şeklini okuyorum: «Teşekküller ve mü
esseseler Yüksek Denetleme Kurulunun özel 
kanununda gösterilen esaslar dâhilinde bu ku
rulun malî, idari ve teknik denetimine tabidir» 
Binaenaleyh bu kuralım yapacağı denetim yal
nız malî denetim değildir, idaridir, tekniktir. 
Bu zaruretler dolayısiyle de Yüksek Denetle
me Kuruluna yeni bir şekil vermek, bu kanu
nun ruhuna uygun bünye vo vüout vermek 
mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyetten tekrar 
sözümün başına dönüyorum. Mademki buna 
mecburuz. Ve Yüksek Denetleme Kurulunun ku
ruluş Kanununu, bünyesini teşkil edecek olan 
kanunu bu Meclise kısa zamanda getirmeye 
mecburuz ve bu Meclisden kısa bir zaman ön
ce geçen bir geçici madde ile de o tarihe kadar 
23 sayılı Kanundaki Denetleme Kuruluna ait hü
kümleri mahfuz tut tuk; o halde lütfediniz, mü
saade ediniz de, nereye bağlı olacağını kendi 
kuruluş kanununa koyalım. Kanun tekniğine 
uygun kanun yapalım. Ve bunun münakaşa
sını da. o zaman orada yapalım. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin. 

- İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, İstanbul Milletvekili 
Sayın Coşkun Kırca ve arkadaşlarının, Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi hak
kındaki kanun teklif ile, Yüksek Murakabe 
Heyetinin, bugün 23 sayılı Kanun ile bağlı bu
lunduğu Yasama Organı Başkanlığından alına
rak tekrar İcra Organı olan Hükümete; yani 
Başbakanlığa bağlanılması istenilmektedir. 

Hepimiz 'biliyoruz ki, 3460 sayılı Kanun ile, 
Yüksek Murakabe Heyeti Başbakanlığa bağlı 
bulunuyordu, 23 sayılı Kanun, Yüksek Mura
kabe Heyetini İcra Organının başı olan Başba
kanlıktan almış ve Teşriî Organ Başkanlığına 
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bağlamıştır. Arkadaşlarımızın getirmiş olduk
ları (bu teklif, Yüksek Murakabe Heyetinin tek
rar Başbakanlığa bağlanmasnı öngörmekte
dir. Arkadaşlarımızın gerekçelerini de özet ola
rak şöylece sıralamak mümkündür: 

«A) Anayasanın 127 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrası Kamu İktisadi Teşebbüslerinin T. B. M. 
Meclisince bizzat denetlenmesini gerektirmek
tedir. 

OB) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin dene
timinin en yüksek icra Organı seviyesinde ve 
ona bağlı olarak yer alacak bir kurul tarafın
dan yapılmasında birtakım idari ve teknik za
ruretler vardır. 

C) Anayasanın 5 ve 6 nci maddelerinde 
yer alan fonksiyonlar (kuvvetler ayrılığı ilke
sinin icaplarından 1)iridir.» 

Böylece A, B ve C maddeleri içerisinde ka
nun teklifçisi arkadaşımızın, Yüksek Muraka 
be Heyetinin Teşriî Organ Başkanlığından 'alı
narak Başbakanlığa bağlanmasının gerekçele
rini izah etmiş bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın 
tekliflerinin gerekçelerindeki sıraya göre görüş
lerimizi arz etmek istiyoruz. 

a) Anayasanın 127 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrası, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin kanun
la düzenleneceği hükmünü getirmektedir. Bu 
hüküm Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu 
denetlemede kendisine bağlı, feendi emrinde Ibir 
organı yardımcı bir vasıta olarak kullanmasına 
bir engel teşkil etmiyeceği gibi, bilâkis bu mü
esseseyi zorunlu kılmaktadır. Kanun teklifi
nin 3 ncü maddesinde de açık olarak belirtil
diği gibi, deneti, bizzat Türkiye Büyük Millet 
Meclisi yapacak. Yüksek Murakabe Heyeti ise 
Yasama Organının yapacağı 'bu denete dökûmaiı 
hazırlıyacaktır. Burada Yüksek Murakabe He 
yeti, Sayıştayda olduğu gibi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına bir denet yapmamakta, 
sadece deneti yapacak olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisine yardımcı ve vasıta olmaktadır 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisine doküman 
hazırlamaktadır. Bu dokümanlara, yani İkti
sadi Kamu Teşebbüslerinin raporlarını inceli-
yecek, onaylıyacak merci, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bizzat kendisidir. Yüksek Mu
rakabe Heyeti, Başbakanlığa ıbağlandığı takdir 
de, teklif gerekçesinde de belirtildiği şekilde, 
kam.u sektörü politikasının mutalarını deneti-
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me esas olmak üzere, icra organından alacak 
ve onun talebedeceği murakabe faaliyetlerini 
yapmak durumunda da bulunabilecektir. Bun
lar bizim sözlerimiz değil, kanun teklifçisi ar
kadaşlarımızın gerekçelerindeki biır cümledir. Hü
kümete bağlı emir ve denetim, hedeflerini Hü
kümetten alacak bir kurul tarafından hazırla
nacak raporlara dayanılarak, Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin ibra edilmesi Bakanlar veya 
Bakanlar Kurulunun sorumluluğuna karar ve
rilmesi T. B. M. Meclisince Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin gerektiği gibi denetlenmediği hu
susunda haklı olarak zihinlerde tereddüt ve 
şüpheler meydana getirecek ve Meclis hâkimi
yetini zedeliyeibilecektir. Böylelikle T. B. M. 
Meclisi deneti bizzat yapmış olmıyacak sadece 
bir kanuni formaliteyi yerine getirmiş olacak
tır k i ; bu da Anayasanın 127 nci maddesine 
tamamen aykırı düşmektedir. 

b) Kanun teklifçisi arkadaşlarımız gerekçe
lerindeki 2 nci noktaya gelince : Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimirikı en yüksek icra or
ganı ve ona bağlı olarak yer alacak bir kurui 
tarafından yapılmasında, idari ve teknik bir 
zarurete gelince; Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
iştigal mevzuu ile ilgili bir 'bakanlığa bağlı 'bu
lunmaktadır. 3460 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desi gereğince bakanlıklar lüzum gördükçe bu 
teşebbüslerin muamele ve hesaplarını, idare tarz
larını ve ekonomik durumlarını memurları va-
sıtasiyle tetkik, teftiş ve denetlemede buluna
bilirler. Bu vaziyet Yüksek Meclisimizce ka
bul edilen İktisadi Devlet Teşekkülleri ve İş
tirakleri hakkındaki Kanun için de aynen vâki 
bulunmaktadır. 

Ayrıca Yüksek Murakabe Heyeti de ayni 
kanunun 10 ve 24 ncü maddesi ıgereğince ha
zırladıkları raporları ilgili bakanlık ve İktisa
di Kamu Teşebbüslerine vermek zorundadır. 
Bütün bunlar da açıkça göstermektedir ki, 
idari ve teknik yönden her hangi bir zorluk 
iddiası zayıf bir iddiadır ve mesnedi yoktur. 
Bu üddia Yüksek Murakabe Heyetinin mura
kabesinin İcra Organına bağlı bulunduğu za
man daha kifayetli, daha başarılı olacağı an
lamında ise, bu takdirde başarılı ve kifayetli 
olmayı, murakabeyi yapan heyete değil, İcra 
Organına bağlamak demek olur ki, bu da her 
halde doğru bir görüş olmasa gerektir. 
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c) Arkadaşlarımızın gerekçelerinin 3 ncü 

bölümüne geldiğimizde; Anayasanın 5 ve 6 ncı 
maddelerinde yer allan fonksiyonlar kuvve t t e 
ayrılığı ilkesinin icaplarımdan biri olduğu iddi
asına gelince': G-örevi yasama organına dokü
man hazırlaraaktam ibaret olan bir kurulun, 
yasama organı emırinden alınarak icra organı
nın eımriine veırilmiesi, yasama organının da bu 
kurulun hazırlıyacağı raporlara dayanarak ac
ım organını ve ona bağlı kamu iktisadi teşeb
büslerini denetlemesi Anayasanın 5 ve 6 ncı 
maddelerindeki kuvvetler ayrılığı ilkesinin Mır 
icabı değil, bilâkis bütünü ille aykırı ve Ana
yasayı zedeler niteliktedir. Yüksek Murakabe 
Heyetinin yasama organına bağlı kailması kuv
vetler ayrılığı prensibine aykırı değil, bilâkis 
bütünü ile kuvvetler ayrılığı prensibimin kaçı-' 
iıılmıaz bir sonucudur. Biz divoruz ki, Yüksek 
Murakabe Heyeti Başbakanlığa bağlı olduğu 
takdirde, Hükümetin her hangi bir dairesıiın-
den farksız, emir ve direktifteini hattâ çalış
ma şart ve ışeki'Uenni Hükümetten alan, muh
tariyeti ve inisiyatifi ve Hükümete karşı özgür
lüğü olmıyam ve murakabe faaliyetlerinde bir
takım yersiz tesir ve baskılara göğüs geremi-
yecek olan bir tevekkül halMme gelebilecek ve 
fonksiyonunu maalesef İfa edemiye çektir. 

icra organının emrinde çalışacak böyle bir 
heyetin Hükümetçe Kamu iktisadi Teşekkülle
ri hakkında güdülen fiyat, istihsal, yatırım ve 
sair konulardaki politikasının icap'larınım yeri
ne getirilip getirilmediğinin denetlenmesine ve 
bu politikanın malî ekonimıik ve sosyal sonuç
larını teısibit etmesine ne dereceye kadar im-
ikân ve hareket kabiliyeti olabilir? Yüksek 
Murakabe Heyeti bu hususları T. B. M. M. sine 
lalksettlİTieceğine göre bu afesettiırüş ne derece 
objektif ve ne derece gıcır çek olabilir? Bu aırz 
ettiğimiz hususlar teklif sahibi arkadaşlarımız 
tarafından da görülmüş ve ' beınıi'msenımiş ala
cak ki, gerekçede icra organın hakikati öğren
mesi ve kendi siyasetinin başarı derecesini öl
çebilmesi bakımından murakabe faaliyetini yer-, 
siz baskı ve tesirlerden masun olarak çalışması 
zarureti belirtilmekte ve bunun çaresi olarak 
Yüksek Murakabe Heyeti üyelerinin kanuni 
statülerimde, zatıişieri konusunda gereken te
minata sahip bulunmaları gösterilmektedir. 

Kanaatimize göre; icra organının birtakım j 
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gerçekleri, iktisadi politikasının basarı derteçe-
sitni, terfih, tefeyyüz, tecziye ve nakilleri ken
disine bağlı bir heyetten ziyade yasama orga
nının emrinde çalışan bir heyetten öğrenmesin
de sayısız ve büyük faydalar vardır. 

Devlet olarak, toplum olarak, plânlı bir dev
reye girmekteyiz. Kalkınma Plânının tatbikatı, 
sonuçlan ve bütünlüğünün bozulup bozulmaıdı-
ğı hakkında yasaıma orga-nlarının en açık ve en 
gerçek bilgilerle mücehhez olması Anayasanın 
127 nei maddesi ile kendisine; yani T. B. M. 
Meclisime verilen Kamu iktisadi Teşebbüsleri
nin denetimimi en müspet bir şekilde yapabil
mesi için şarttır, işte yasama organlarının fbu 
denetimi Anayasanın emrettiği şekilde yapabil-
mıeleıri, denete esas teşkileden bilgileırin vukuu 
melhuz ve muhtemel birtakım baskı ve tesirliler
den azade bir kurul tarafından hazırlanmasın
da sayısız faydalar bulunmaktadıır. Bilhaısıs/a, 
pl'ân'lı devreye girdiğimiz bu dönemde, yasama 
organımın en ziyade ihtiyaç duyacağı muraka
be vasıtasının çilinden alınarak icra organı olan 
Hükümet eınriıııe verilmek istenmesindeki se
bebi, doğrusunu söylemek gerekirse, anlamak
ta güçlük çekmekteyiz. Büyük Meclisimizin ya
pacağı murakabeye gölge düşürebilecek her 
hangi bir davranıştan sakınmak zorunluğunda 
bulunduğumuz gerçeğini ayrıca arz etmek 
me cbu riy etind e yinı. 

Arza gayret ettiğimiz sebepler muvacehe
sinde 6 ncı maddemin teklif metinlinden çıkarıl-
maısımm Yüksek Murakabe Heyetinin, eıskiden 
olduğu gibi, yasama organı başkanlığına bağılı 
bırakılmasının, Başbakanlığa bağlanmasının ye
rinde olacağı kanaatimizi saygılarımızla arz ede
rim 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sa
yın Kırca. 

•GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarını, 
Anayasa metinleri tefsir edilirken, elbetteki 
Temsilciler Meclisi Umumi Heyetine verilip 
gereği Temsilciler Meclisince yerine getirilme
miş olan bir. takrire isnadetmeye imkân ola-
mıyacagıııı Sayın Avcı arkadaşımız da kabul 
ederler. Bilâkis kanun teklifi gerekçesinde de 
izah edildiği veçhile tıpkı Sayıştay gibi bir or
ganın kurulmasını emreder mahiyette bir tak
rire Suphi Batın- ve arkadaşları tarafından 
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Temsilciler Meclisi Umumi Heyetine verilmiş
tir. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin T. B. M. 
Meclisi adına denetlenmesini kanunla düzenler, 
derken; bir denetlemenin bir organın adına ya
pılabilmesi için, onun adına denetlemeyi yapa
cak bir başka organa ihtiyacolacağı (O takrir 
Kabuı edilse idi) aşikârdı. Nitekim Sayıştay 
için .127 nci maddenin 1 nci fıkrası «Adına» iba
resini aynen kullanmıştır. Bu adına ibaresi, tak
rir komisyonca geri alınıp, komisyonca uygun 
görülmemiş, 127 nci maddenin 1 nci fıkrasın
da Sayıştay için «Sayıştay, genel ve 'katma 
bütçelerin denetimini T. B. M. M. adına ya
par ve kesin kararlar vermek suretiyle yapar» 
ibaresi muhafaza olunduğu halde son fıkra
dan «Adına» ibaresi çıkarılmış, metin öyle 
kabul edilmiş. Anayasa koyucusunun abesle 
uğraşmıyacağmı kabul etmek, bir huku'k man
tığı ka'.desi olduğuna göre, elbette ki, bura
da Sv> lataya dair mevcut hükmün hilâfına 
«Adına» 'ibaresinin çıkarılmasında bir mak
sat aramak iktiza eder. Şimdi, bu maksadın 
ne olduğunu açıkça arkadaşlarıma ifade ede
yim. 

Muhterem arkadaşlarım; Kurucu Meclis 
kurumu» kadar teşriî organ vazifesini Millî 
Birlik Komitesi ifa ettiği zaman, Millî Birlik 
Komitesine yardımcı olmak üzere doğrudan 
doğruya teşriî organa bağlı birtakım kurul
lar teşekkül etmişti: araştırma, inceleme, de
netleme kurulları gibi.. O zaman tatbikatında 
Devlet idaresi de, âmme sektörü de bu kural
larda yer almış kimselerden çok şeyler çek
miştir. Neden? icraya bağlı değilsiniz, teşriî 
organa bağlısınız. Teşriî organa bağlıyım 
diye aslında teşriî organ üyesi dahi olmadan 
icranın içine girer, şahsi saltanatınızı yürüte
bilmek için bildiğinizi yaparsınız. Bu, bu mem
lekette görülmüştür. Binaenaleyh dünyanın pek 
çok yerlerinde olduğu gibi yasama organlarınca 
yani netice itibariyle yine siyasi heyetlerce bun
ların tâyini yapılacak. Çünkü; tâyini kim yapa
cak? Başkanlık Divanı yapacak. Başkanlık Diva
nı da gayrisiyasi bir heyet değil. Üstelik icra or
ganı içine girip teşriî meclis üyesi sıfatım da ta
şımadan, ama teşriî Meclise arkasını vererek 
ferman ferma olacak kurullar kurulmamalıdır. 
Ya! Kurulacak kurul tamamen müstakil olur, 
Sayıştay gibi belli bir iş yapar. Vize eder. Vize 
etmek gayet kolay bir hukukî bir tasarruftur. | 
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Bütçe Kanununda muayyen bir tertip vardır. BuT 
nun içine girer mi, girmez mi? Bunu kestirmek 
çok kolay ama kârlılık ve verimlilik murakabesi 
yapmak Sayıştaym yaptığı vize muamelesi kadar 
kolay ve otomatik bir muamele değildir. İktisat 
ilmi ne kadar ilerlemiş olursa olsun falanca şey 
kârlıdır, falanca şey verimlidir derken muhtelif 
fikirler birbiri ile çatışır; iki kere iki dört eder 
gibi ne hukuk mantığının riyaziyeye çok benziyen 
kaideleriyle halledilebilecek bir huşu» karşısında
yız, ne de her hangi bir şekilde böylesine kesin
likle tesbit edilmiş olan kaideleri tatbik etmek 
bahis konusu. 

Binaenaleyh, şunu hiçbir zaman unutmamalı
dır ki, teşriî organ tarafından tâyin edilmekle bir 
heyet daha fazla objektiflik ve daha fazla muh
tariyet kazanmaz. Çünkü, teşriî organ da niha
yet bir siyasi heyettir. Bir organ, objektiflik ve 
tarafsızlığını kendi üyelerinin tâyinine dair usul
lerde kanunla gösterilecek esaslardan alır. Bu da, 
idare içinde de pekâlâ gerçekleştirilebilir. Üni
versiteler idarenin birer unsurudur, ama muh
tardırlar. Ama idarenin unsurudurlar, icra orga
nı içinde yer alırlar. Fakat bir profesörü bir hü
kümet azledemez. Bunun gibi Yüksek Murakabe 
Heyeti üyelerinin de kendilerine göre teminatı 
olur. Bugünkü durum nedir? Bugünkü duruıiı 
fevkalâde gariptir. Teşkilât Kanunu değiştiril
memiş olduğu için Yüksek Murakabe Heyeti üye
leri Bakanlar Kurulu tarafından tâyin edilir, ama 
güya yasama organı başkanlığına bağlıdırlar. 
Hangi başkanlığa bağlı oldukları dahi belli de
ğildir. Çünkü yasama organında iki tane başkan 
vardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; evvelemirde pra
tik faydası üzerinde duralım; Bir şeyin, prestij 
meseleleri üzerinde değil. Yasama organına bir 
heyet bağlandı diye ne olur?. Tekrar arz ediyo
rum ki, bir heyet bu tarzda bir siyasi heyete bağ
landığı ve ona icra organı içinde geniş kontrol ve 
denetleme salâhiyeti verildiği takdirde o kimse
ler çok kere dayandıkları prestiji kullanarak ken
di görüşlerini icra organı içinde hiçbir mesuli
yete tabi olmaksızın empoze etmek gayreti içine 
girerler. Bunun tecrübesi çekilmiştir. Yasama or
ganına böyle kurullar bağlanmasında büyük mah
zurlar vardır. 

Muhterem arkadaşlar, 2 nci nokta; sırf huku 
bakımından. Anayasa bunu böyle kabul etmedi. 
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Anayasa bunu kabul etseydi, 127 nei maddesi
nin 3 ncü fıkrasında «adına» ibaresini çıkarmaz
dı. Bilhassa çıkarmış ki, T. B. M. Meclisince de
netlenmesi kanunla düzenlenir denmiş. Bir teş
riî heyet bir işi bizzat kendisi denetter. Hiçbir 
denetleme yolu yoktur ki, (Sayıştay hariç, 
Avrupa'dan aldığımız bir müessesedir) Hiç
bir denetleme müessesesi yoktur ki, T. B. M. Mec
lisi adına Büyük Millet Meclisi üyesi olmıyan bir
takım zevat tarafından icra edilsin, olmaz böyle 
şey. Bilhassa bu nokta teşriî Meclisin prestijine, 
itibarına aykırı olan bir husustur. Teşriî Meclis 
üyelerinden kuruludur, seçip göndereceğiniz araş
tırma heyetleri. Yoksa lâalettâyin ne icra organı 
içinde yer alan ve ne de Meclis teşkilâtı içinde 
yer alan, hukukî mahiyeti bakımından, idare Hu
kuku nizamımız içinde, Anayasa Hukuku nizamı
mız içinde nereye istinadedeceği dahi belli olmı
yan bir kurulun üyeleri, tarafından değil. T. B. 
M. Meclisinin bir teşkilâtı vardır ama, bu teş
kilât her yerde yasama organlarının sekreterlik 
işlerinden gayrı hiçbir iş yapamaz. Yapmaya kalk
tığı takdirde orada birtakım bürokratların yasa
ma organına dayanmak suretiyle tahakkümünün 
doğması tehlikesi vardır ki, bu tehlikeyi, bu mem
leket, tekrar ediyorum, bir aralık geçirmiştir. Ve 
bunu kurmuş olanlar dahi bilâhara ondan vazgeç
mek durumunda kalmışlardır. 

Şimdi nedir yapacağı denetin mahiyeti? 
Iktisadiliğini, verimliliğini, kaklığım kontrol 
edecek. Bunu yapmak için, _neye göre iktisadi 
olacaktır bir işletmenin çalışmaları, faaliyetle
ri? Plânda tesbit edilmiş esaslara göre, Ba
kanlar Kurulunun tâyin edeceği siyasetlteki 
mutalar bu (bakımdan esastır. Yüksek mu
rakabe heyeti diyebilecek midir iki, bir işlet
meye : «Gerçi size muayyen bir fiyat politika
sını Bakanlar Kurulu empoze etti, bildirdi. 
zararınız oluyor, sübvansiyonla karşılanıyor. 
Böyle olmamalıdır.» hayır efendim, böyle şey 
olmaz, böyle bir şeyi yüksek murakabe heyeti 
söylemez. Parlömanter rejimin mevcut oldu
ğu bir yerde bu sözü söylemek yetkisi ancak 
Hükümet muvacehesinde parlâmentonundur. 

HTüksek Murakabe Heyetinin değildir. 

Şimdi, Yüksek Murakabe Heyeti ne yapar? 
Hükümetten aldığı iktisadi siyasetin mutala
rını esas ittihaz ederek bu mutalar muvacehe
sinde işletmelerin faaliyetlerinin iktisadi ve 

verimli olup olmadığını tetkik eder. Bu nıûJta-
ları kendi kendisine yaratıp vazedecek mev
kie sokulamaz. Aksi takdirde, tıpkı vaktiy
le istanbul Üniversitesinde hazırlanmış meş
hur Anayasa tasarısında olduğu gibi icra or
ganı tecezziye uğrar, icrayı, icra işlerini yü
rütecek 80 ttame organ meydana çıkar. Böyle 
bir memlekette de parlömanter rejim yürümez. 
Şimdi arkadaşlar, ne getirmişiz burada sis
tem olarak, bir genel kurul varmış bunu kaldır
mışız. Murakabe etmek üzere kimi getireceğiz 
yerine ? Senatonun Genel Kurulunu mu, Millet 
Meclisinin Genel Kurulunu mu getireceğiz? 
Murakabeden kaçmak diye bir şey mevzuuba-
his olsaydı, bu şekilde bir murakabe burada 
kurulmazdı. Yüksek Denetini Kurulunun ha-
zırlıyacağı dokumanlar ile, yalnız yüksek de
netim Kurulunun değil İktisadi Devlet Teşek
külleri ile ilgili olarak hazırlanacak bütün ra
porların Meclise sunulması mecburiyetini şu 
metin vaz'etmiştir. Binaenaleyh dokümanların 
Meclisten saklanması da Ibahis konusu olamaz. 

Terfi'ye, terfihe ve tefeyyüze gelince: 
Terfi, terfih ve tefeyyüz işlerinde Yüksek Mu

rakabe Kurulu icra Organı içerisinde Anayasa ge
reğince yer almakla beraber, gereken teminata 
kavuşturulması için bir kanunun çıkarılacağı Ko 
misyonumuzda Sanayi Bakanı tarafından Hü
kümet adına ifade edilmişti. Böyle bir kanun 
teklifi de vardır, üzerinde çalışılmaktadır. An
cak, Anayasadaki kuvvetler ayrılığı ilkesine 
açıkça aykırı olan <bir hususu 25 Ekim 1963 
tarihine kadar değiştirmek mecburiyetinde ol
duğumuz içindir ki, bu husus buraya ithal edil
miştir. 

Tekrar arz edeyim, Teşriî Organa bağlı olan 
bir kurul İcra Organından emir alamaz, kuv
vetler ayrılığı prensibine göre. Yasama Orga
nına bağlı kaldığı müddetçe Yüksek Muraka'be 
Heyetine Başbakan yahut bir bakan (gidiniz, fa
lanca işletmenin durumunu (tetkik ediniz) diye
mez, imkânsızdır. Anayasa kaideleri icabı, böy
le bir şey olamaz. Peki, ne diyor ismet Sezgin 
arkadaşımız, kendi müfettişlerini göndersin. 
Bakanlıkların kendi müfettişleri idari tahkikat 
yaparlar. Iktisadilik ve verimlilik üzerinde Yük
sek Murakabe Heyetinin yapacağı denetim, 
umumi politika ile bir işletmenin ilgililerini de 
tesbit edelbilecek usul olmak bakımından çok 
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daha şâmildir, çok daha faydalıdır. Bir bakan
lığın teftiş kurulunun yahut müfettişlerinin 
yapacağı teftiş başka şeydir; Yüksek Muraka
be Heyetinin yapacağı teftiş ba§ka şeydir. Ama 
(biz isteriz ki, bu heyet Yasama Organına bağlı 
olsun... Ve Başbakan ihtiyaç gördüğü anda 
«git Karabük'e şurasıını teftiş et» diyemesin. 
Böylelikle de sanırız ki denetim daha iyi yapı
lacaktır, Kamu iktisadi Teşebbüslerinde. Ha
yır, daha kötü yapılacaktır, arkadaşlarım. 

Kaldı ki, mümkün de değildir. 
Tekrar arz ediyorum; Sayıştay Başkanına icra 

organından her hangi bir emir verilmesi müm
kün değildir. Çünkü Meclise bağlıdır, Anayasa 
gereğince Meclise bağlıdır. Ama Sayıştay için 
böyle bir lüzum olmadığı içindir ki, Sayıştay 
Meclise bağlanmıştır. Ama Yüksek Murakabe He
yetinden icra organı, pekâlâ falanca yerde dene
tim yapmalısın demek imkânına sahibolmalıdır, 
olursa faydalı bir şey olur. işte bu imkânı vere
bilmek için, bu bir. 

ikincisi, iktisadilik ve verimlilik murakabesi; 
temel politika mutaları, icra organınca tesbit edil
dikten sonra bu mutalar değiştirilmeksizin o mu
talar esas ittihaz edilerek yapılması iktiza edece
ğine göre yasama organına bağlı olan bir kurul 
icra organından her hangi bir şekilde bir kontrol-
da «takibedeceğiniz mutalar şunlardır» diye bir 
direktif de alamaz. Kaldı ki, şunu da arz edeyim, 
bu direktif başka şeydir, bu mutalara istinaden 
yapılacak olan murakabenin yine de objektif ol
ması başka bir şeydir, önlenmek istenen şey şu
dur; bir yanda icra organı vardır, Meclise karşı 
mesul Kamu1 İktisadi Teşebbüslerinde plâna göre 
şöyle bir politika güdeyim diyor, birtakım muta
lar tesbit ediyor. Yüksek Murakabe Heyeti sadece 
bu mutalara göre çalışmaların verimli ve kârlı 
olduğunu değil, aynı zamanda bizzat bu mutala
rın kendisini tesbit etmek mevkiine getirilir, eğer 
yasama organına bağlanırsa, o zaman da ne olur? 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinde güdülecek siyaset
te, plânın tatbikinde sanki bir tarafta Hükümet, 
bir tarafta da Yüksek Murakabe Heyeti varmış 
gibi bir düalizm doğar ki, parlömanter rejimler 
işte asıl böyle düalizmleri reddederler. 

SABlT OSMAN AVCİ (Artvin) — Bir sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Sayın Kırca soruları var. 
SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Meclisin 

icrayı murakabesi, icranın hazırlattığı murakabe 
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raporlarına istinadetmesi ve direkt murakabe yapr 
tırmaması 127 nci maddenin son fıkrasına uy!-
gun mudur?. Bu birinci sual. 

ikincisi : Bugün Yüksek Meclisin aldığı kav
rar gereğince Anayasa ile iki yılda çıkarılması 
emreclilen kanunlar ve bu meyanda 127 nci madr 
denin son fıkrası gereğince iktisadi Devlet Teşekı-
küllerinin T. B. M. Meclisince denetlenmesini 
düzenliyecek olan bir kanun üzerinde müzakere 
yapmakta iken, bu teşekküllerin Hükümetçe mu
rakabelerine ait bir kanun maddesini tedvin et
mek, bu kararımızla, bu Anayasanın iki yıllık 
müddeti ile, ve Anayasanın 127 nci maddenin som 
fıkrası ile kabili telif midir?. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Saym Osman Sabit Avcı 
arkadaşımızın sualleri çok uzun, ihata edemedim, 
birinci sualinizi tekrar eder misiniz? Teker teker 
cevap vereyim. 

OSMAN SABlT AVCI (Artvin) — Meclisin 
icrayı murakabesi, icranın hazırladığı murakabe 
raporlarına istinadetmesi ve direkt murakabe 
yaptırmaması 127 nci maddenin son fıkrası ile ka
bili telif midir?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Muhterem Osman Sabit 
Avcı arkadaşıma şunu hatırlatmak isterim ki, 
faraza Saym Maliye Bakanı Maliye Teftiş Ku
ruluna bir murakabe yaptırmalı istese, Anayasa
mızda memur teminatına dair olan hükümler ve 
kanun hükümleri odur ki, p Teftiş Kuruluna bilie 
Maliye Bakanı, raporunu şu teftişte peşin olarak 
şöyle vereceksin diye bir emir veremez. Böyle bir 
emir ifâ edilmez. Binaenaleyh, nerde kaldı ki, 
Yüksek Murakabe Heyeti muayyen kanuni vazi
feleri yerine getirmekle tavsif edilmiş buluna
rak Başbakanlığa bağlanacak. Bunun bir kanu
nu var; muayyen vazifeleri yerine getiriyor. Hiç
bir icra organında bulunan kimse - kanunda mev
cuttur, hâlâ da vardır - vazifeleri tesbit edilmiş 
olan bir kurula, «O kanunun dışına çıkarak ya
lan rapor ver, tesir altında kalacak rapor ver» 
diyemez. Yanlış verir yine de verir; şimdi de 
verir, arkadaşlarım. Yanlışlık insanlara has bir 
şeydir. Yanlışlık her zaman olur tesir şu Ana
yasa sistemi içinde kolay iş değildir. 

Sözlerimi tekrar edeyim, Yüksek Murakabe 
Heyeti üyelerinin tâyinlerinde, terfilerinde öz
lük işlerinde ayrıca teminat getirici hükümlere 
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ihtiyacolduğunu ve bunların Geçici Komisyonu 
•muzda hazırlanmakta olduğunu da bilhassa 
arz ettim. 

Bu demek değildir ki, İcra Organına bağlı 
olan her 'kurul yanlış rapor verir-, tesir altında, 
rapor verir, ancak Teşriî Organa bağlı olursa 
yanlış rapor vermez 'tesir altında kalmak için 
rapor vermez. Böyle (bir şey yoktur. Yasam'i 
Organına bağlı olduğu zaman da nihayet bi." 
't a kim siyasi organlarla, en aşağısından bir Baş
kanlık Divanı ile temas edecektir, o zaman dailn 
yanlış rapor vermesi tesir altında kalarak rapor 
vermesi tehlikesi vardır. Başka bir tehlike da
ha vardır, onu belitmeğe çalıştım Millî Birlik 
Komitesi zamanında Millî Birliğe bağlı olarak 
çalışan 'bâzı kurumların yaptıkları gibi biz 
Yasama, urağanına dayanıyoruz. Binaenaleyh 
Kamu iktisadi teşebbüsleri içinde istediğimizi 
yaparız demek imkânını böyle bir kurula verir. 
Önleme istenilen şey budur. Anayasada bir ta
kım Montesquie 'den beri kalmış (kuvvetler ay
rılığı falan denince bu prensipler insana çok 
afaki şeyler gibi geliyor. Havada imiş gibi ge
liyor. Ama aslında (bütün bu montesquie'lcrin 
şunların, bunların yazdığı ve asırlardan beri 
muhtelif memleketlerde tatbik edilegelen kaidele
rin hiçbirisi havadan inmiş değil. Hepsi o zaman 
den beri esaslı bir takim zaruretlere dayanmış
tır. Hatırlatmak isterim ki, arkadaşlarıma, istib
dat, 'bürokrasi, müdahale, yersiz ve muvazene-
isiz idare münhasıran icra Organının fazla 'kuv
vetli olduğu memleketlerde olmaz. Yasama Or
ganlarından kuvvet alan bâzı bürokrasik te
şekküller dahi istibdadı ve ••muvazenesizliği ida
reye getirebilirler. Montesquie bütün bunların 
üzerinde tâ 18 nci asırda çok iyi durmuş, ondan 
beri biz başka problemlerle uğraşmışız diye şu 
afaki prensiplerin 'dayandığı amelî esaslar ken
diliğinden ortadan kalkmış diye bir şey yok. 
Meselelerin üzerine bir parça eğildiğimiz zaman 
bu amelî esasların ne kadar yerinde, ne kadar 
kuvvetli olduğunu görürüz. Yasama Organına 
bağlı olursa, bize bağlıdır.. Efendim daha te
minatlı olur demek kolay. Ama bize bağlı olan 
insanların da sırf "Yasama Organına (bağlıyız 
diye size karşı mes'ul İcra Organının işlerine 
müdahalede kendilerini yetkili gördüklerini bu 
memleket daha iki sene evvel misalleri ile gör
müştür, arkadaşlar. Belli - başlı amelî sebebi 
budur. Aanayasanm tâ kendisinin emridir. Be-

28.8.1963 0 : 1 
şiııci ve altıncı maddeler; Anayasada ayrıca 
sarahatle tasrih edilmedikçe bu sarahet »edece 
Sayıştay için mevcuttur. Yasama Organının 
•denetiminin şu veya bu kurul tarafından değil, 
bizzat kendisi tarafından yapılmasını âmirdir. 
Biz de bunu buraya getiriyoruz. Cumhuriyet 
Senetosu Genel Kurul denetimini kendisi yapa
caktır. Millet Meclisi Genel Kurulu denetimini 
kendisi yapacaktır. Kos'koca Genel Kurul de

netimini kendisi yapacak. Ama kendisine Yük
sek Denetim Kurulunun raporları geldiği zamaaı 
başka raporların da verilmesini macburi kılı
yoruz. Bu raporlarda tesir varsa, baskı varsa; 
hattâ Yüksek Denetim Kuruluna verilmesini 
derpiş ettiğimiz bütün özlük işlerindeki temi
nat verildikten sonra dahi varsa, bunu bulamı-
yacak. O zaman zaten Meclis denetimi' başka 
yollarla da işlemiyeöektir. 

Kaldı ki, şunu da arz etmek isterim ki (hiç
bir şey mani değildir; Kamu iktisadi Teşebbüs
ler Karma Komisyonu diye şurada kurulan Ko
misyon Anayasanın 88 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası gereğince buradan kalkıp Meclisin ala
cağı bir 'kararla tâ Karabük'e kadar gidip in
celeme yapmasına hiçbir şey mani değildir. 
Ama yine Meclisler cihetteki bu husustaki pek 
çok raporlarda söylendiği gibi bu gibi salâhiyet
leri imsakla kullanmasını bilecekler ve memle
kette yatırım yapacak insanların insiyatifinia 
da ikide birde kontrol yapıyoruz diye kırılma
sını önlemesini de 'bileceklerdir. Bu da ayrı bir 
meseledir. Ama bu salâhiyet de mevcuttur. 

Şimdi lütfen ikinci sualinizi sorunuz. Ona 
da cevabımı arz edeyim. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — İkinci 
sualimi sormadan birinci sualime tam cevap, 
tatmin edici cevap alamadığımı arz edeyim. 

Bugün Yüksek Meclis bir karar alıyor. İki 
yıl içinde Anayasa gereğince çıkarılması emre
dilen kanunlar üzerinde görüşeceğiz. Bu me-
yanda 127 nci maddenin son fıkrası, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin, dikkat buyurunuz, T. 
B. M. Meclisince denetlenmesinin kanunla 'düz
enlenmesine ait âmir hükmünü yerine getirmek 
üzere bulunuyoruz. Bu kanun üzerinde görü
şürken, İktisadi Devlet Teşekküllerinin T. B. 
M. Meclisince denetlenmesi üzerinde görüşür
ken, bu madde İktisadi Devlet Teşekküllerinin. 
icraya (bağlanması, Hükümetçe denetlenmesine 
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ait tedvin edilmiş bir maddedir. Binaenaleyh, 
bu bakımdan da uzunca izah edeceğim, Yüksek 
Denetleme Kurulu teşkilât kanunu ile ilgili ol
ması lazımgelen bu maddenin de bu espiri içinds 
burada dahi görüşülmemesi üâzımgeljir; bu 
127 nci maddenin son fıkrası ile kabili telif gö-
görülmüyor mu i . 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla).— Bizzat Sayın Avcı ve Sa
yın Sezgin arkadaşlarımız Türkiye Büyük Mil
let Mecilisin&nı Kamu İktisadi Teşebbüslerimi! 
denetlemesi bakımından Yüksek Murakabe 
Heyetinin Yasama Organına bağlı olması lüzu
mu üzerinde durduklarına göre; 'biz de bilâkis 
T. Büyük Millet Meclisinin denetlemesinin Ana
yasaya uygun ve amelî bakımdan mahzurlar do-
ğurmaksızm yapılabilmesi için Ibu teşekkülün 
icraya bağlanması lüzüumu üzerinde durduğu
muza göre konunun ta kendi içindeyiz. Bina 
enaleyh kanun tekniği bakımından da burada 
hiçbir mahzur yoktur. Çünki biraz evvel arz 
ettiğim gibi, değiştirilen madde 23 sayılı Kanu
nun 10 ncu maddesidir. 

BAŞKAN — Yeterlik Önergesi var. 
ÖMER ZEKÂ! DORMAN (İstanbul) .— 

Bir sual soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 

. ÖMER ZEKÂİ DORMAN (İstanbul) — 
Anayasanın 88 nci maddesi, T. B. M. Meclisinin 
denetim yollarını tesbit ve tâyin etmiştir. Yük
sek Murakabe Heyetinin deneti mi bu yollardan 
hangisine dâhil olacaktır! 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Efendim, Sayın Zekâi 
Dorman'm sualine şunuı arz etmek isterim ki, 
Anayasanın 88 nci maddesi bu hususları tâyin et
miştir; ama Anayasanın 127 nci maddesinin son 
fıkrasında T. B. M. Meclisine 88 nci maddedeki-
lere ilâveten, Kamu İktisadi Teşebbüslerini biz
zat denetlemek mecburiyetini yüklemektedir. De
netlemeye salâhiyet vermesi oradan doğuyor, 88 
nci maddeden değil. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Soru efendim. 

BAŞKAN — Soru soracaksanız, buyurun 
efendim. Yeterlik önergesi var da onun için İs
met Bey. Ret ederseniz memnuniyetle söz veririm. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sorum biraz 
uzunca olacak, kürsüden sormak istiyorum. («Kı
sa olsun» sesleri) 

28 . 8.1963 O : 1 
BAŞKAN — Sayın Kırca siz yerinize teşrif: 

buyurun. Siz de soracağınızı âriz âmik Heyet de 
dinlesin. Ondan sonra okutalım. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, biz: 
konuşmamızda bakanlıkların iktisadi ve malî 
yönden tetkike tabi tutacağını söylememiz üzeri
ne Sayın Coşkun Kırca, bakanlıkların sadece ida
ri teftiş görevi olduğundan bahsetmişlerdir. İk
tisadi Devlet Teşekküllerindedir. Evet idari tef-: 
tişle görevlidirler. Biz 3460 sayılı Kanundan bah
settik. Bu kanunda bakanlıkların sadece idari; 
yönden teftiş salâhiyeti olmadığını daha geniş yet- • 
kilere sahip bulunduğunu arz ettik ve Yüksek 
Meclisimizce kabul edilen iktisadi Devlet Teşek
külleri ve iştirakleri hakkındaki Kanunun 9 ncu 
maddesi «teşekküllerin ilgili olduğu bakanlıkla
rın bunları yönetimindeki görevleri, teşekkül ça
lışmalarının kanun ve tüzük hükümlerine uygun -
olarak yürütülmesini gözetmektedir. Bu maksatla; 
ilgili bakanlıklar gerekli hallerde teşekküller he-ı 
saplarını ve işlemlerini teftişe, icabında tahkike 
tabi tutmaya ve bunlar nezdinde iktisadi ve malî 
durum tesbitleri yapmaya yetkilidirler...» de
mektedir. Bu arz ettiğimiz madde ile Sayın Kırca 
arkadaşımızın verdiği cevaplar arasında bir çeliş
me olup olmadığını soruyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN: 

KIRCA (İstanbul) — Galiba, idari teftiş keli- \ 
meşini kullanmış olmamdan doğuyor bu yanlış 
anlama, ben öyle anlıyorum. Çünkü, idari teftiş 
yapar, bakanlıklar, dedim. Belki de Sayın Sezgin 
arkadaşım bilmiyorum kendi zihninden de geçti 
ama belki de benim bu ibareyi kullanmış olmam-; 
dan yapacağı teftiş sadece idaridir sanki, malî1 

tesbit yapamaz gibi bir kanaate sahibolmuş bulun-; 
duğum sanısına kapılmış olabilirler. Böyle değil. 
Malî tesbiti elbette ki, bakanlıklar da yaptırabi
lirler. Kanun açıkça söylüyor, iîma teftişin ma
hiyeti idari teftiştir. Şimdi, Yüksek Murakabe 
Heyetine icra organı emrinde bir teftiş yaptır
manın sebebi ve önemi başkadır. Bir bakanlığa bir; 
iktisadi Devlet Teşekkülü bağlıdır. Bu İktisadi. 
Devlet Teşekkülünün durumu iki şekilde incele
nir, Bir kere bu bakanlığın meşgul olduğu faali
yet açısından. Bir de... genel politika açısından; 
söz konusu olan bu ikincisidir. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, ben 
çelişme olup olmadığını soruyorum, 

I 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamla) — Ben de onu arz etmeye ça
lışıyorum. Çelişme yoktur. 

İSMET SEZGİN (Ayd ın )— Teşekkül.- ede
rim. X 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarı üzerinde altı arkadaş konuşmuş ve 

Umumi Heyet aydınlanmıştır. Müzakerenin ye
terliğinin oya arzım saygılarımla rica ederim. 

Eskişehir 
Celâl ettin Üzer 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyonun bir düzeltmesi var madde üze
rinde, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6 ncı maddede yer alan 10 ucu maddenin ilk 

fıkrasındaki «bağlanıl-» kelimesi «bağlıdır» ola
caktır. Arz olunur. 

Geçici Komisyon 
Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy eni er... Kabul edilmiştir. Madde 
bu şekilde değiştirilecektir. 

Sabit Osman Avcı arkadaşımızın değiştirge 
önergesi var okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2/273 sıra sayılı kanun 

teklifinin altıncı maddesinin bu kanun ile ilgisi 
olmayıp «Yüksek Denetleme Kurulunun kuruluş» 
Kanunu ile ilgili olduğundan, maddenin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Artvin 
Sabit Osman Avcı 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN ~ Komisyon, teklife katılmıyor. 
Nazarı dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenier,,. 24 e karşı 60 oyla 
önerge kabul edilmemiştir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Tahkikat Komisyonu seçimine oy kullanmıyan 
arkadaşımız var mı! Oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız lütfen çabuk olsunlar. Beş isim yaza
caklardı. 

Maddeyi okutuyorum. 

Umumi Heyetin kaldırılması 
MADDE 7. — Sermayenin tamamı Devlet t a 

rafından verilmek suretiyle kurulan İktisadi Te
şekküllerin teşkilâtiyle idare ve murakabeleri hak
kında 17 Haziran 1938 tarihli ve 3460 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin 1 nci bendi, muaddel 
5 nci maddesi, 6 ncı maddesi ve muaddel 24 ncü 
maddesinin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları kaldırıl
mıştı r. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

M. T. A. Umumi Heyetinin kaldırılmayı 
MADDE 8. — 14 Haziran 1935 tarihli ve 2804 

sayılı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kanunu
nun 17 ve 18 nci maddeleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

E. 1. E. D. Umumi Heyetinin kaldırılması 
MADDE 9. — 24 Haziran 1935 tarihli ve 

2819 sayılı Elektrik İşleri Etüt Dairesi teşkiline 
dair Kanunun 1.7 ve 18 nci maddeleri kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

özel yasama denetimi usullerinin kaldırılması 
MADDE 10. — Bu kanunun yürürlüğe gir

mesine kadar denetlenmesi görevi, yasama orga
nının bu kanunun 1 nci maddesiyle kurulu Kar
ma Komisyondan gayri komisyonlarına verilmiş 
olan kurumların özel denetim usulleri kaldırılmış
tı ı-, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddelere başlıyoruz. 

— 458 — 



M. Meclisi B : 126 
M. K. K. gereğince verilmiş sermaye ile ilgili 

raporlardan Kamu İktisadi Teşebbüslerine 
aidolanlar 

GEÇİCİ MADDE 1. — .18 Ocak 1940 tarihli 
ve 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 45 nci 
maddesi gereğince verilen sermayeden sağlanan 
sermaye ve ayrılan fonlar hakkında aynı kanu
nun 51 nci maddesi gereğince Yüksek Denetim 
Kurulunun hazırladığı ve işbu kanunun 4 ncü 
maddesine giren kurumlardan kendilerine bahis 
konusu sermayeden sermaye sağlanmış veya fon 
verilmiş olanlara aidolan raporlar, bahis konusu 
kurumların doğrudan doğruya kendilerine aidola-
rak Yüksek Denetim Kurulunca hazırlanan ra
porlar hakkında uygulanan işleme tabi tutulurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
m i . Yök. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

M. K. K. gereğince verilmiş sermaye ile ilgili diğer 
raporlar 

GEÇİCİ MADDE 2. — 18 Ocak 1940 tarihli 
ve 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 51 nci 
maddesi gereğince düzenlenmiş olup Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sevk edilmiş bulunan rapor
lardan işbu kanunun yürürlüğe girmesine kadar 
.muamelesi tamamlanmamış olan ve işbu kanunun 
4 ncü maddesine giren kurumlarla ilgisi olmıyan 
raporlar, aidoldukları dairenin 1abi olduğu dene
tim usulüne tabi tutulurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mil . . Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İlk kuruluş 
GEÇİCİ MADDE 3. — 1 nci maddede bahis 

konusu Karma Komisyonun seçimi, bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaıon onbeş gün içinde 
tamamlanır. Bu kanunun yürürlüğe girmesi Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin tatiline veya yasama 
meclislerinden birinin ara sermesine raslıyorsa, 
seçimler, ilk olağan toplantıdan itibaren aynı Kü
re içinde tamamlanır. 

Karma Komisyon, bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce mevcut mevzuat gereğince tasvib-
edilmemiş bilanço ile kâr ve zarar hesaplarını bu 
kanun hükümleri dairesinde derhal görüşmeye 
başlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — 3 ncü satırdaki «tadiline» 
kelimesi «tatiline» olacak. 
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BAŞKAN — «Tatiline» olarak düzeltilmiştir, 
Madde hakkında söz istiyen? \ok . Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihindi 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Kabul edenT 

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. Yürütme 
MADE 12. — Bu kanunun yasama organiyle 

ilgili hükümlerini yasama meclisleri ve diğer hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte ve aleyhte söz 
istiyen?. Sayın 'Sezgin laırzuıllaır mı? Yok. SODJ 
bir 'konuşm'a fınsıatı var. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının tümü Mec
lisimizce kabul edilmiştir. 

Tahkikat Komisyonu teşkili için oy kullan-
nııyan arkadaşımız Var mı? . Yok. Oylama işle^ 
mi bitmiştir. 

2 — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletveki
li Sadık Perinçek'in Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi 
ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/269) 
(S. Sayısı: 233 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Raporda öncelik teklifi var. 
Öncelik Iteklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında konuşmak istiyen 
arkadaşımız var mı? Buyurun Saym Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Saym Balkan, 
muhterem arkadaşlarım, Sayın Kırca ve arka
daşlarının Bütçe Karma Komisyonunun çalış
malarının düzenlenmesine dair kanun teklifi
nin 6 nci maddesinin son fıkrası aynen şöyle
dir: «Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karına Komisyonunun toplantı ve 'karar ora
nı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Tasa-

(lj 233 ve 233 e 1 nci ek S. Sayılı basmayan 
tutanağın sonundadır. 
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rı üzerinde bir değişikliği veya ilâveyi gerek-
'tiren değiştirge ve önergelerin oylanması sıra
sında, eğer hazır bulunan]arın sayısı üye tam
sayısının üçte ikisinden az ise o değiştirge er
tesi birleşimde oylanır.» yani önergelerin oy
lanması sırasında hazır bulunanların sayısı üye 
tamsayısının 2/3 ünden az ise, o değiştirge 
veya önerge ertesi birleşimde oylanır. Bu fık
ra Anayasanın 94 neü maddesine aykırıdır. 
94 neü madde ile bütçenin görüşülmesi ve ka
bulünün sınırları kesin olarak çizilmiştir. Va-
zıı kanun bu madde ile Genel Kurullarda gi
der artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı teklif
lerin yapılmıyacağı gibi bir takım hükümleri 
getirmiş ise de toplantı ve karar oranı hakkın
da her hangi bir hüküm vaz'etmemiştir. Ana
yasa 86 neı maddesi ile toplantı ve karar yeter 
sayısı müessesesini getirmiş ve Anayasada baş
kaca hüküm bulunmadığı ahvâlde -karar ora
nını toplantıya 'katılanların tam çoğunluğuna 
bağlanmıştı!'. Karar oranını Anayasada başka 
bir hüküm getirmediğine göre toplantıya 'ka
tılanların saltçoğunluğuna bağlamıştır. Büt
çenin görüşülmesi ve kabulünün !kesin sınır
larla çizildiği Anayasanın 94 neü maddesinde 
-'kamın koyucu düşünse ve isteseydi toplantı ve 
karar oranı hakkında her hangi bir hüküm ko
yabilirdi. Nitekim bâzı maddelerde, örneğin 
84, 89, 95, 99 ve .104 neü maddelerde, Anayasa 
maddelerinde toplantı ve karar oranı ihtiyacı dü
şünülmüş ve vaz'edilmiştir. 94 neü madde ise 
sadece bir takım sınırlayıcı hükümlerle yeti-
nilmişitir. Bu fıkra ile yaıılması istenilen deği
şiklik bununla da kalmamış, tasarı üzerinde 
bir değişikliği veya ilâveyi gerektiren değiş
tirge ve önergelerin ilk oylanmasını üye tam
sayısının üçte ikisine bağlanmıştır ki, bu da Ana
yasanın ihlâlinden başka bir şey olmasa gerek
tir. Bu fıkra ile bilhassa plânlı bir döneme gir
diğimiz bu anda, plânın bir yıllık tatbikatı de
mek olan bütçenin ahenk ve bütünlüğünün 
korunması derpiş edilmektedir. Her ne kadar 
bu fıkra ile plânın bir yıllık uygulaması demek 
olan bütçenin ahenk ve bütünlüğünün korun
ması derpiş edilmektedir denilebilir.se de, bi
ze asıl maksadın, bunun ötesinde gizlendiği 
intibaını vermektedir. Bütçe Karma Komisyo
nunda Anayasanın 94 ıncü maddesi ile iktidar 
grupu veya iktidar grupları en az 30 üye ile 
temsil edilmektedir. Kanaatimizce kanun koyu-
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cu bu hükmü getirmekle bütçe 'tasarısının Hü
kümetçe hazırlanan şeklinin muhafazasını teımiin 
etmeyi ve rakamları üzerinde aşırı oynamaları 
önlemeyi düşünmüş olmalıdır. Kamun koyucu 
pek haldi ve yerinde" olarak iktidar -grupu veya 
gruplarına verdiği bu temsil yetkisi, anlaşılan, 
Sayın Kırca ve arkadaşlarına yeterli gelmemiş 
olacak ki, iktidar parti veya partilerine daha 
geniş yetkiler tanıyan bu kanun teklifini getir
mişlerdir. Teklif -edilen bu fıkra ile iktidar parti 
voya partilerinin yetkileri •genişletilmekle kalın
mıyor, aynı zamanda muhalefet partileri fonk
siyonlarını ifa edemez bir duruma sokulmak is
teniyor. Adetâ muhalefet partilerine bütçe tasa
rısı üzerinde değişikliği veya ilâveyi ger-eken 
değiştirge ile önerge verme yetkisini tanımıyor. 
Bunu bir misalle izaha çalışalım: Teklife göre, 
Sayın Kırca ve arkadaşlarımın teklifine göre, 
Bütçe Karma Komisyonunun toplantı ve karar 
oranı üye tamsayısının salt çoğunluğu olduğu, 
bunun için de 26 üye kâfi geldiği halde değiştir
ge ve önergelerin oylanması için 34 üyenin mev
cudiyeti isteniyor. Bir başka deyimle değiştir
ge ve önergelerin verildiği ilik Birleşimde top
lanma yeter sayısı salt çoğunluktan 2/3 çoğun
luğa çıkarılıyor. Bütçe Karma Komisyonunun 
ıbir birleşiminde 18 i muhalefet, 15 i iktidar par
tilerinden müteşekkil 33 üyenin -bulunduğumu 
düşünelim. Bu bM-eşinıde muhalefet partisine 
mensup bir üye tasarı üzerinde bir değişikliği 
gerektiren bir önerge verse, bu önerge o birle
şimde oylanmryacafctır. Neden oylaınmıyaeaktır? 
Çünkü (muhalefete mensup 18 üyeye, iktidara 
•mensup 8 üyenin katılabilmesi ile değiştirge 
26 oy olacak ve kabul ^edilecektir. Ve belki do 
bu Hükümetin hoşuna gitmiyebllecektir. Karar 
organı üye tamsayısının salt çoğunluğu olarak 
bırakıldığı, yani bu teklif aynen kabul edildiği 
takdirde Bütçe Karma Komisyonunda muhale
fet partilerine 20 üye tanındığı cihetle muhale
fete mensup üyelerim bütçe tasarısı üzerinde 
vereceği her hangi bir değişikliği veya ilâveyi 
gerektiren değiştirge ve önergeler hiçbir zaoıan 
26 -oyu alamıyaealk, dolayıs'iylo kabul cdileımiyc-
•cektir. Bunun en tabiî sonucu, -elbette ki, muha
lefetin görev ve -denetlemesin: yapamaması ola
caktır ki, bu yönden de anti-demokraıtik bir hü
küm olması gerekir. 
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görüyoruz ki, yalnız ve sadece mu-balefetc men
sup üyelerin, Anayasayla kendilerine verilen yet
kileri sınırlandırılmıyor, aynı zamanda iktidar 
partilerine mensup üyelerin do yetkileri kayıt al
tına alınmaktadır. Bu fıkranın Anayasaya aykı
rılığını, anti-demokratik oluşunu bir an için 
bırakalım. Diyelim ki, Anayasaya uygundur, 
anti-demokratik bir yönü de yoktur. Bu teklif 
kanunlaştığı takdirde (Bütçe Kanma Komisyonu 
toplanamaz arkadaşlar. iSaym Coşkun Kırca ve 
arkadaşlarının da çok iyi bileceği şekilde bu tek
lif, arkadaşlarımızın teklifi kanunlaştığı takdir
de Bütçe Karma Komisyonunun toplanmasına 
imkân ve ihtimâl mevcut 'değildir. Bugün Sayın 
Coşkun Kırca'nın ve arkadaşların da muhtelif 
defalar Bütçe Karma Komisyonuna geldiği za
man gördükleri .gibi, maalesef, 50 kişilik Bütçe 
Karma Komisyonu çoğu zaman 17 kişiyi bul
mak için arkadaşlarımızın çektikleri .gayretleri 
görmenin mümkün olduğunu her halde Sayın 
Kırca ve arkadaşları da kabul edeceklerdir. Ben 
size muhterem Meclis Üyesi arkadaşlar ıana, Büt
çe Kanma Komisyonunun 1962 senesinde yapmış 
olduğu toplantılara iştirak niısbetinl tesbit için 
çıkardığım cetvelin bâzısını, fazla zamanınızı al
mazsam, okuyayım: 16 . 1 . 1962 de 22 kişi, 60 
den 22, 16 . 1 . 1962 akşam üzeri 28, 1 7 . 1 . 1962 
de 31, 17 . 1 . .1962 de 32; 18 . 1 . 1962 de 25; 
19 . 1 . 1962 de 33; 21 . 1 .1962 de 28; 22 . 1 . 1962 
de 30; 25 . 1 . 1962 de 30; 25 . 1 . 1962 de 23; 
29 . 1 . 1962 de 23; 30 . 1 . 1962 de 25 ve 23, 24, 
23, '26, 27, 24, 28, 27, 29 diye gidiyor. Demek 
oluyor ki arkadaşlar, Bütçe Kanma Komisyonun
dan çıkardığım bir cetvele göre bu kanun teklifi 
kabul edildiği takdirde Bütçe Karına Komisyo
nunun toplanımasıma imkân ve ihtimal yoktur. 
Arkadaşlarımıza çok samimî olarak arz etnıelk 
mecburiyetinde kaldığım için üzülüyorum. Oku
duğum rakamlar arkadaşlarımızın pek çoğunun 
•gayet iyi bilecekleri şekildedir. Bütçe Karma 
Komisyonunun açıklığı andaki, zamandaki aded-
lerdir. Aradan yanım saat, bir saat geçtikten 
sonra kaç kişi ile toplanıldığmı, hattâ Sayın 
Coşkun Kırca ve arkadaşlarının vermiş olduk
ları kanun teklif inin kaç kişilik komisyonda gö
rüşüldüğünü buradan da arkadaşlarımıza çıka
rabiliriz. Ve bendeniz de aynı komisyonda var
dım. 15 kişilik bir komisyonda, maalesef, komis-
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yon çalışmalarına iştirak enlen arkadaşlarımızın 
adedini biraz sonra okuyacağım; beş kişiyi geçr 

iniyordu. Demek ki Bütçe Karma Komisyonu
num çalışma1! arını düzeni iyen kanunu yapan on 
beş kişilik komisyonun aldığı karar beş kişinin 
aldığı bir karardır: înal, Kırca, Apaydın, Sez
gin, -Güven. Bununla da çok açık olarak, komis
yonlara devamın ne derece olduğu ve komisyon
larım nasıl bir hazırlıkla toplandığını açık ola
rak arz etmiş 'görmekteyim, kendimi. 

Biraz önce de rafcamlariyle arz ettiğim gibi, 
benim de dâhil bulunduğum 15 kişilik Komis
yonumuzda beş kişi ile aldığımız kararda da arz 
ve ifade ettiğim şekilde bu teklif kanunlaştığı 
takdirde Bütçe Karma Komisyonu toplanamaz 
ve çalışamaz. Zira Komisyonun toplanabilmesi 
için, Sayın Kırca ve arkadaşlarının kanun tek
lifi aynen kabul edildiği takdirde, 26 üyenin 
iştirakine ihtiyaç vardır. Karar alınabilmesi 
için de 26 müspet oy gerekmektedir. Buna göre 
güç olsa da 50 kişilik Karma Komisyonun 26 
üyenin huzuru ile açılabildiğini bir an için ka
bul edelim. Fakat karar için 2̂ 6 oyun nasıl te
min edilebileceğini herhalde benim kadar Sayın 
Kırca arkadaşımız da merak edecek ve etmek
tedir. Bugünkü İçtüzüğümüze göre Komisyonla
rımız maalesef üçtebir çoğunlukla toplanabildi
ği halde zaman zaman toplanamadığı veya çok 
,güç toplanabildiği açık bir vakıadır. Bu vakıa 
Meclis Başkanlığınca da tesbit ve ilgili komis
yonlara önemle tebliğ edilmiştir. Bu hal kanun 
teklif ve tasarılarının kanuni süreler içinde ne-
ticelendliîrilemem'esini intacetmıekte ve birçok iş
leri de sürüncemede bırakmaktadır ki, Meclisl
imiz için hiç de iyi bir not olnıaınuaktadır. Bütçe 
Karma Komisyonunun muhtelif tarihlerdeki top
lantılarına iştirakin adetlerini biraz önce tak
dim ettim. Biraz önce de arz ettiğim gibi bu ar-
kadaşlari'mıza günler itibariyle ve iştirak eden 
üye arkadaşlarımızın adetleri itibariyle verdiği
miz listedeki şekilde toplantılar yapılmış olsa, 
hiçbir kararın almaımıyacağı pek açık olarak or
tadadır. Zira bu iştiraklere 'karar yeter sayısı 
olan 26 yi ibulımak biraz öncede arz ettiğim gibi 
çok ıgüç ve hattâ imkânsız olacaktır. Sadece top
lantı için aranacak iştirak oranı böyle olursa, 
toplantı ve karar yeter sayısını üye tamsayısı
nın salt çoğunluğuna çıkardığımızda durumun 
ne hal alacağını önce teklif sahibi sayın arka-
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duşlarımın ve sonra da sizlerin, muhterem ar
kadaşlarımızın yüksek takdirlerine arz ederim. 
Geçen bir yıl, hattâ iki yıl Bütçe Karma Ko
misyonunun devamlı hir üyesi olmaya çalışmış 
bir arkadaşımız olarak arz .ederim ki, durumun 
hiçte iyi olmıyacak, en 'basit ifadesi ile Bütçe 
Karma Komıilsyonun çalışamıyacak ve iş göremıi-
yecek bir hale geleceği açık bir gerçektir. Zaaı-
nederiım Yüee Meclis hama asla rıza göst«rmiye-
çektir. Büyük bir samimiyet ve iyi niyetle arza 
gayret ettiğimiz maruzatımız •muvacehesinde de
ğerli oylarınızı 8 nei maddenin son fıkrasının 
madde metninde çıkarılması yönünde kullanma
nızı saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Sayın Kıi'ea. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Çok muhterem arkadaşla
rını, hemen haber vereyim ki, Sayın İsmet Sez
gin arkadaşımız bir noktada yanılıyorlar. Şu 
anda Yüce Meclisin tezekkür ettiği vesika, Mil
let Meclisinin birinci toplantı yılı sırasında 
yayınlanmış olan 233 sayılı vesika değildir. 
Fakat, o vesikaya 'ek, 233 e ek, birinci ektir. 
Ve o birinci ek kendisinin âza bulundukları 
Geçici Komisyonda hazırlanmış olup bahis bu
yurdukları sekizinci madde metnine eklenen ve 
kendilerinin şiddetli tenkidlerine konu olan 
fıkrayı, bilâhara toplantı yılı değiştiği için 2 nei 
toplantı yılında kurulan ve maalesef kendileri
nin üyesi bulunmadıkları İkinci Geçici Komis
yon maddeden tayyetmiştir. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Bünyesinde 
bulunduğum 1 nei Komisyonun nisabının ve bu 
nisapla topktnnıadaki güçlüğü Ibelintmelk için arz 
ettim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Ama şu anda Meclis mu
ayyen bir takım dokümanları görüşüyor. Şu 
anda görüştüğü rapor ikinci toplantı yılında ku
rulmuş olan Geçici Komisyonun raporudur ki, 
•bu raporun 8 nei madidesinde de ıtenfcid (buyur
duğunuz fıkra mevcut değildir. 

ÎSMET SEZGİN (Aydm) — Yeri geldiği 
zaman arz ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Okursanız, göreceksiniz. 
8 nei maddede, 'başlka maddelerde de tenküd et
tiğiniz husus yer almamıştır. Bütçe Karma Ko-
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misyonunun toplantı ve karar oranına dair özel 
ibir ihülküm sevk edilmemektedir. Bu tamamiyle 
Millet Meclisinin İçtüzüğünün normal kaide
lerine bırakılmıştır. Bundan müsterih olsunlar. 
Bütçe Karma Komisyonu tıpkı şimdi olduğu 
gibi üçte 'bir üye ile toplanabilecektir. Yalnız 
bu, kendilerinin Anayasa ile ilgili olarak ver
dikleri izahata iştirak edişimden dolayı kabul 
edilmiş bir husus değildir. İleride kanun 
Anayasa tefsirleri bakımından yanlış bir manâ
ya gelmemesi için şu hususu tasrih etmek iste
rim ki, aziz arkadaşımızın başlıca dayanağı 
Anayasanın 86 ncı maddesidir; yani «Her Mec
lis üye tamsayısının salt çoğunluğu ile topla
nır. ve Anayasada başkaca hüküm yoksa, top
lantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar ve
rir.» hükmü Meclislerin genel Kurulları için
dir. Bu o kadar Iböyleddr ki, eğer böyle olmasay
dı, komisyonların üyelerinin üçte biri ile top
lanması Anayasaya aykırı olurdu. Bu itibarla 
komisyonlar için, kanunda veya İçtüzük metin
lerinde, Anayasanın 86 ncı maddesinde zikre
dilenden farklı toplantı ve karar oranlarını 
belirtmek, hiçbir suretle Anayasaya aykırı bir 
şey olmaz. Arkadaşlar eğer İbu Anayasaya ay
kırı olursa, bugünkü İçtüzüğün m'addesi de 
aykırı olurdu. Üyelerin 1/3 ile toplanır hükmü 
de Anayasaya aykırı olurdu. Parlâmentoda 
ibu hükmün Anayasaya aykırı olduğuna kaani 
değilim. Çünkü Anayasanın 86 ncı maddesi 
açıktır. Toplantı ve karar oranı Meclislerin 
Genel Kurulları içki sevk edilmiştir. Kendisinin 

amelî mülâhazalarına aynen iştirak ederim. Ha
kikaten 'bizim de kafamıza dank eylemiştir ki, 
nihayeıt komisyonların üçte hir üyeden daha f az-
lasdyle (toplanmak mümkün değildir. Hattâ 
biraz da tecrübe edinerek ve bu bakımdan ben
deniz İsmet Sezgin arkadaşımın, bizzat kendi 
komisyonunun toplananı ayışını haklı olarak ten-
fcüd eden ve ıbiraız da Parlâmentomuz için acı 
olduğunu söylediği şu toplanamama veyahut 
üçte bir ekseriyetle toplanma hususunun aslın
da pek o kadar aeı bir şey olmadığını söyliye-
rek sözlerime son vereceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bu husus, bu devanı 
hususu ibir parlâmentoyu küçük düşürmek için 
en çok söylenen hususlardan birisidir. Bu ve
sile ile İbir fıkra vardır, Churchill'e aittir. Onu 
nakletmek isterim. 
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Harbi isırasmda Avam Kamarası yıkıldığı 
vakit yeniden yapılırken CohurehiH'e gitmiş
ler, nasıl yapalım bunu diye sormuşlar. Çünkü 
en eski parlömanter o. 300 kişilik Avam Kama
rasında 700 tane mebus var. Mühim müzake
relerde üstüste merdivenlerde biribirinin ku
caklarında oturuyorlar. 700 kişilik yapalım 
şunu kurtulalım demişler. OhurchiU'in ceva
bı «zinhar böyle bir şey yapmayın, çünkü o 
zaman Meclis çok. tenha gözükür, itibarı düşer» 
olmuş. Eğer bu Meclis binasını yapan mimar
lar da Churchill'in bu pek akıllıca sözünü dü
şünmüş olsalardı, belki de Avam Kamarası 
kadar bu salonu küçük yapmazlardı, ama hie-
değilse 450 kişilik yaparlardı. 

Şiımdi arkadaşlar, bütün parlâmentolarda 
(Fransa Parlâmentosunda ben gözümle görmü-
şümdür.) İkide bir 5 kişi ayağa kalkıp, «Ekse
riyet yok.» falan diye söylemez. Kanunlar 6 me
bus ile çıkar. Hattâ açık oylamalarda da böyle
dir. Grup karan olmadığı zaman dahi milletve
killerinin kendi işyile,, gücüyle yahut yine teşriî 
vazifesinde, mebusun aslında halkla idare arasın
daki teması sağlıyan, halkın, bürokrasinin, hat
tâ halkın haksız olsa dahi, ne düşündüğünü tes-
bit etmesini, binaenaleyh halkın isteklerine kar
şı hassas olmasını sağlıyan bakanlıklarla temas 
görevi, pek kötü, görülen pek yanlış zannedilen 
şu görevi ifa etmesinde Mecliste otursun diye 
efendim, arkadaşlarını tavzif ettiklerini İmzan 
hattâ kendisine avukatlık falan yapıyorsa yap
masın diye para verdiklerini ve oylarını onlara 
bırakıp gittiklerini ve 6 kişilik Meclis müzake
releri sırasında yapılan oylamalarda da bir kere-
cik dahi bu sayede açık oylamaların nisap olma
ması dolayısiyle tekrarlanmasına lüzum hâsıl ol
madığını gözümle görmüşümdür. Bundan dolayı 
da hiç kimse Fransa'da Parlâmento Allah'ın be
lasıdır.) demek gibi bir bilgisizce lâf etmek lü
zumunu duymamıştır. Parlâmentolarda devam 
hiçbir zaman başka memleketlerde olduğu, gibi 
ne komisyonda ve ne de Genel Kurulda bundan 
daha fazla olmaz. Zinhar eğer olacak olsa ve bu 
gibi teknik kanunlar konusunda Parlâmentonun 
450 tane üyesinin her biri söz alacak olsa biz nâ
çiz sözcülerin ne hale düşeceğimizi ve bu Parlâ
mentodan! kanun çıkıp çıkmıyacağım, bizi len-
kid edenlerin insafına arz etmek isterim. Dünya
nın hiçbir Parlâmentosunda böyle çalışma yok-
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tur. Binaenaleyh devamsızlık konusunda hakkı
mızda ileri sürülen teknidlere hakikaten kulak 
verelim, biraz daha devamlı olmaya çalışalım. 
Ama bu tenkidlerin aslında başka memleketlerin 
parlâmentoları için en aşağı bizim kadar va
rit olduğu; fakat haddizatında bu gibi tenkid
lerin parlömanter çalışma, parlömanter rejimin 
bünyesi iyice incelendiği zaman pek o kadar 
temelli bir esasa dayanmadığı anlaşılıyor. Biz 
bu itibarla bunları düşündük. Biraz da serin
kanlılıkla olacak her halde dedik ki, Bütçe Kar
ma Komisyonu üçte bir ekseriyetle toplanıp, ça
lışsa Türkiye'nin, belki de dünyanın batması şöy
le dursun, belkide hakikaten Parlâmento çalış
maları daha da çabuk yapılabilir. 

Bu itibarla Saym İsmet Sezgin arkadaşımızın 
tenkidlerini sırf amelî bakımdan kabul ettik. 
Ve bu hükmü ikinci defa kurulan Geçici Komis
yon bu metinden çıkardı. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen arkadaşımız var mı?.. Yok. Maddelere ge
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporda ivedilik teklifi vardır. İvedilik tek
lifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... İvedilik teklifi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Ko
misyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin dü
zenlenmesi ile Muhasebei Umumiye Kanununun 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 

bir madde eküenmesi hakkında Kanun 

T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyonu: 
MADDE 1. — Anayasanın 94 ncü maddesin

de bahis konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu, Millet Meclisinden 
seçilecek otuzbeş milletvekili ile Cumhuriyet Se
natosundan seçilecek onbeş Cumhuriyet Senato
su üyesinden kuruludur. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda 
mevcut siyasi parti grupları ile bağımsızlar, her 
Meclisin kontenjanı içinde o Meclisteki sayıları 
oranında temsil edilirler. Her Mecliste her bir 
siyasi parti grupunea ve bağımsızlardan ne ka
dar aday gösterileceği, önceden o Meclisin İçtü
züğüne göre tesbit olunur. Bu sayılara, yüzde 
oranlarım aksettirmemesi noktasından her Meç-
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lisin İçtüzüğüne göre itiraz edilebilir, Bu tak
dirde, bu itiraz, ilgili Meclisin İçtüzüğüne göre 
karara bağlanır. Siyasi parti grupları, kendile
rine düşen sayı kadar aday gösterirler; bağım
sızlar, kendileri veya ilgili Meclis üyelerince 
aday gösterilirler. Seçim, her Meclisin kendi 
içtüzüğüne göre yapılır. 

Grup kııramıyan siyasi partilerin mensupla
rı bir arada mütalâa olunur ve bunlar hakkında 
da bağımsızlar hakkında bu maddede yer alan 
hükümler uygulanır; şu kadar ki, bunların tem
sili siyasi parti gruplarının veya bağımsızların 
temsilini engelliyecekse, her halde siyasi parti 
grupları ve bağımsızlar, kendilerine düşen sayı
ları aşmamak kaydiyle, tercih »olunur. 

Bu Karma Komisyon üyeleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, Millet Meclisinin ve Cum
huriyet Senatosunun diğer karma komisyon ve 
komisyonlarına üye seçilemezler; özel kanunları 
gereğince üyesi oldukları komisyonlar ile Ana
yasanın 92 nci maddesi gereğince kurulan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Karma komisyonları, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonu ve Yasama Mec
lislerinin geçici mahiyetteki komisyonları için bu 
hüküm uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz iştiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Başkanlık, Başkanvekilliği, Genel Sözcülük 
ve Kâtiplik : 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu, bir Başkan, bir Baş-
kanvekili, bir Genel Sözcü ve bir de Kâtip seçer. 
Bunlardan Başkan ve Başkanvekilmden biri mil
letvekili, diğeri Cumhuriyet Senatosu üyesi; Ge
nel Sözcü ve Kâtipten biri milletvekili, diğeri 
Cumhuriyet Senatosu üyesi olur. 

BAŞKAN •— Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Karma Komisyonda iktidar gruplarının ço
ğunluğunun sağlanması : 

MADDE 3. — 1 nci madde gereğince seçim 
yapıldığı takdirde, Hükümete katılan siyasi par
ti gruplarının Karma Komisyondaki üye sayısı 
otuzun altına düşecekse; Cumhuriyet Senatosu, 
Hükümete katılan siyasi parti grupları mensup-
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lan -arasından dokuz üyo ve Millet Meclisi de, 
aynı siyasi parti grupları mensupları arasından 
yirmibir üye seçer; bu üyelikler, her Yasama 
Meclisinde, Hükümete katılan siyasi parti grup
larının toplam kuvvetleri içindeki yüzde 'oran
larına göre bu siyasi parti grupları arasında, 
bölüşülür. Aynı halde, Cumhuriyet Senatosu, 
Hükümete katılmıyan siyasi parti grupları men
supları, bağımsızlar ve siyasi parti grupu kııra
mıyan partilerin mensupları arasından altı üye 
ve Millet Meclisi de Hükümete katılmıyan siya
si parti grupları mensupları, bağımsızlar ve si
yasi parti grupu kııramıyan partilerin mensup
ları arasından ondört üye seçer; bu üyelikler, 
her Yasama Meclisinde, Hükümete katılmıyan 
siyasi parti grupları mensupları, bağımsızlar ve 
siyasi parti grupu kuramıyan partilerin mensup
larının toplamı içindeki yüzde -oranlarına göre bu 
siyasi parti grupları, bağımsızlar ve siyasi par
ti grupu kııramıyan partilerin mensupları ara
sında bölüşülür. 

Bakanlar Kurulunun çekilmesi sonucunda 
Anayasanın 103 ncü maddesine göre güven oyu 
alan yeni Hükümete katılan siyasi parti grupla
rında değişiklik olması halinde veya her hangi 
bir suretle bu grupların Karma Komisyondaki 
üye sayıları toplamı otuzun altına düşerse, Kar
ma Komisyonun görevi sona erer ve yukardaki 
fıkralar ve maddeler hükümleri uyarınca, güven 
oylamasının yapıldığı birleşimden veya Karma 
Komisyonda bu siyasi parti gruplarının üye sa
yısının otuzun altına düştüğü tarihten itibaren 
en geç yedi gün içinde yeniden seçim yapılır; bu 
süre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatili ve
ya Yasama Meclislerinden birinin ara vermesi 
sırasında işlemez. 

Siyasi parti grupu kuramıyan partilerin 
mensupları bu madde hükümlerimin uygulanma
sında bir arada mütalâa olunur ve bunlar hak
kında 1 nci maddede bağımsızlar hakkında yer 
alan hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Karma Komisyonun görev ve çalışmaları : 

MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonu : 

I - Genel ve katma bütçe kanunları tasarıla
rını ve bu kanunlara ilişkin ek kanım tasarıları-
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hı ve bu kanunlarda değişiklik yapılmasına da
ir kanım tasarılarını; 

II - Genel ve katma bütçeli daireler için ek 
ödenek veya olağanüstü ödenek verilmesi hak
kındaki kanun tasarılarını ve bu kanunlarda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarılarını; 

III - I nei' ve I I nci bendlerde zikredilen 
kanunlarda bölümler arasında aktarma ve ola
ğanüstü aktarma yapılmasına dair kanun tasa
rılarını ; 

IV - Her yıl genel ve katma bütçe kanunla-
ri tasarılariyle birlikte verilecek millî bütçe 
tahminlerini gösterir raporu, 

Başbakanlıkça Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulmasından itibaren en geç ellialtı gün için
de inceleyip bu konulardaki raporunu Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığına sunar ve raporunu 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda savu
nur. 

V - Cumhuriyet Senatosunda karara bağla
nan metin, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 
derhal Millet Meclisi Başkanlığına gönderilir ve 
Millet Meclisi Başkanlığınca hemen Karma Ko
misyona havale edilir. Havaleden itibaren en 
geç yedi gün içinde Karma Komisyonca, Millet 
Meclisi Başkanlığına bu metin hakkında bir ra
por sunulur ve Karma Komisyon bu raporunu Mil
let Meclisi Genel Kurulunda kendisi savunur. 

VI - I I nci ve I I I ncü bendlerde zikri geçen 
kanun tasarıları için IV ncü bondde bahis konu
su âzami süre otuz gündür. 

VII - Anayasanın 94 ncü maddesinde ve 
- VI ncı bend hariç - yukardaki bendlerde bahis 
konusu olan âzami süreler, Yasama Meclislerinin 
tatil ve ara verme süreleri içinde, resmî tatil 
ve resmî hafta sonu tatili günlerinde i§ler; bu 
süreler, havale günü dâhil olmak üzere, Karma 
Komisyona veya ilgili Yasama Meclisinin Genel 
Kuruluna havaleden itibaren başlar. 

VIII - Yukardaki bendlerde bahis konusu 
olan âzami süreler içinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Bütçe Karma Komisyonunda ve Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunda nihai olarak 
onaylanmıyan tasarılar, Karma Komisyon veya 
Cumhuriyet Senatosunda kabul edilmiş sayılır 
ve sevk edilmesi gereken mercie Karma Komis
yon veya Cumhuriyet Senatosuna gelmiş olduğu 
şekliyle gönderilir. Millet Meclisi Genel Kuru
lunda yukardaki bendlerde bahis konusu âzami 
süre içinde nihai olarak oylanmıyan tasarıları, 
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Bakanlar Kurulu, Millet Meclisi Genel Kuruluna 
sevk edilmiş olduğu şekliyle kararname ile yü
rürlüğe koymaya yetkilidir; ancak, bu hükünf, 
tasarının Millet Meclisi Genel Kurulunda görü
şülmesini durdurmaz ve Millet Meclisince kabul 
olunan tasarı yürürlüğe girmekle, bu kararname 
hükümleri ortadan kalkar. 

IX - Karma Komisyon, bu maddede bahis 
konusu çalışmaları sırasında 16 Ekim 1962 tarih
li ve 77 sayılı Uzun Vadeli Plânın yürürlüğe 
konması ve bütünlüğünün korunması hakkında
ki Kanunun 3 ncü maddesi hükümlerini uygu
lar. 

X - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 
bütçe kanunlarında değişiklik yapılmasına dair 
kanun tekliflerinde bulunamazlar. Yasama Mec
lisleri idareci üyelerinin, yürürlükteki mevzuat 
hükümleri uyarınca Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve Sayıştay bütçeleri. hakkında yapacakları 
kanun teklifleri saklıdır; bu kanun teklifleri 
hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkanım, 8 ncd. 
bendin 2 nei satırında «onaylanmıyan» sözü 
«oylanmıyan» olacaktır. Bu şekilde düzeltilmesi
ni rica ederim. 

BAŞKAN — Onaylanmıyan kelimesi «oy
lanmıyan» olacaktır. Bu şekilde düzeltilımiştir. 

Madde hakkında söz istiyan var mı? Yo}s.. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler-.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raportörler : 
MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı, Bakan
lık veya daire ve katma .bütçeli idarelerin 
bir veya birkaçı için gereği kadar raportör 
seçebilir. Bu raportörler toplantı yılı başında 
seçilirler. , 

4 ncü maddenin 1 nci bendinde zikredilen ta
sarıların tümü ile ,aynı maddenin IV ncü bendin
de zikri geçen rapor, Genel Sözcü tarafından 
doğrudan doğruya ota alınır. ; 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isitiyen 
var mı1? Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Karma Komisyon ve Yasama Meclisler ge
nel kurallarında yapılamıyacak teklifler : 

MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonunun görüşmeleri ve 4 
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hcü maddenin I, II ve III ncü (bentlerinde zik
redilen kamın tasarılarının Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi Genel kurullarında gö
rüşülmesi sırasında, bütçe kanunları dışındaki 
kanunlarla, kaibul edilmiş olan aylık, ödenek 
•gündelik ve yollukların artırılmasına, kadro ve
rilmesine veya bunların bahis konusu kanun
ların belli sınırları dışında genişletilmesine ve 
vergi kanunları ile bütçeyle ödenek verilmesini 
gerektiren kanunların konusuna giren husus
lara dair - madde eklenmesi hususu dâhil - de
ğiştirge verilemez. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
genel kurullarında yapılamıyaeak teklifler hak
kında Anayasanın 94 ncü maddesinin 6 neı 
fıkrası hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe ile ilgisiz hükümler : 
MADDE 7 . - 4 ncü maddenin I, II ve III 

ncü 'bentlerinde zikredilen kanunlara .bütçe ile 
ilgili olmıyan hükümler konulamaz. 

Bu kanunlara dair tasarıların Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonun
da ve yasama meclisleri genel, kurullarında 
görüşülmesi sırasında yapılacak teklifler, an
cak tasarılarda yer alan maddelerde doğru
dan doğruya ilgili olmak şartiyle oylanabilir. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kajml 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Görüşme usulü : 
MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Bütçe Karma Komisyonunum görev alanına 
giren kanun tasarılarının görüşülmesinde Başba
kan ve, Maliye Bakanı ile ilgili Bakan veya 
gönderecekleri yetkili memurlar, hazır bulunur. 

2. Aynı malî yıla ait genel ve katma büt
çe kanunları taşanlarının, tümü üzerinde önce 
konsolide Devlet bütçesi olarak bir arada 
görüşme açılır. Bu görüşmenin sonunda, yü
rürlükteki uzun vadeli kalkınma plânının 
amaçlarına uygun olarak iktisadi dengeyi sağ-
lıyacak tarz ve ölçüde Devlet harcamalan ve 
gelirleri, arasındaki münasebeti tâyin etmek 
üzere : 

a) Kamu gelirlerinin alınmasına mezuni
yet veren hükümler ile her bir kamu geliri 
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nev'inin tahminî miktarı ve kamu gelirlerinin 
genel tahminî toplamını tesbit eden hüküm
ler; 

b) «Karşılık paralar», dış kredilerin Türk 
lirası karşılıkları, borçlanma ve Hazine işlem
leri ve özel fonlar ile/sağlanacak gelirlere dair 
tahminleri tesbit ve bunların elde edilmesi 
için gerekli hükümler; 

e) Cari harcamalara dair tahminî topla
mını, yatırım, harcamalarına dair tahminî top
lamını, sermaye teşkili ve transfer harcama
larına dair tahminî toplamını ve Devlet gider
lerinin genel toplamını,tesbit eden hükümler, 

Yukardaki sıra dâhilinde kabul edilir. Yu- -
karda söz konusu tasarılar Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına sevk edilirken bu bend ge
reğince tesbit edilen genel Devlet geliri tahmini 
ile genel Devlet gideri tahmini aşılamaz. 

;l Harcamalann yapılmasına mezuniyet 
veren maddelere, ek cetveller üzerindeki görüş
meler sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri, Bakanlık, daire ve katma bütçeli idare 
bütçelerinin gider ödenekleri hakkındaki dü
şüncelerini, bunlann herbirine ait bütçenin 
tümü üzerindeki görüşme yapılırken açıklarlar. 
He^ bir Bakanlığın, dairenin veya kat
ma bütçeli idarenin gider bütçesinin bölüm 
ve maddeleri üzerinde görüşme, ödeneğin mik
tarı üzerinde yapılır. Bir bölümün maddeleri 
oya konulduktan sonra o bölümün ayrıca 
oya konulması gereklidir; ancak, Karma Ko
misyon, bir bölümün maddelerinin oylanma
sından, gerekirse, vazgeçebilir. Bu fıkra gereğin
ce yapılan oylamaları geçici niteliktedir. 

4. Yürütme maddesi oylanmadan önce, 
tasarının tamamı, 2 nci bend hükümlerinin ya
rine gelmesini sağlamak amaciyle yeniden 
gözden geçirilir. Bu gözden geçirme sırasında, 
maddeler üzerinde ve harcamalann yapılması
na mezuniyat. veren maddelere ek cetvellerin 
bölümleri ile bu bölümlerin maddeleri üzerinde 
Hükümet veya Karma Komisyon üyelerince 
itirazda bulunulmadığı takdirde, bu maddelei 
ve bölümler ile maddeleri kabul edilmiş sayı* 
lir. ttiraz halinde madde veya bir bölümün 
itiraza uğrıyan maddesi ile o bolüm yeniden 
yukarda gösterildiği şekilde göriişülür ve nihai 
olarak oylanır. 
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Bu işlemler tamamlandıktan sonra tasarının 

yürütme maddesi ve daha sonra da tümü oyla
nır. 

5. Karma Komisyon, tasarının görüşülme
sini tamamladıktan sonra, Genel Sözcü ta
rafından -hazırlanan rapor taslağını görüşür 
ve karara bağlar. 

6. Hükümet temsilcileri, tasan metnini 
değiştiren ön-ârge ve değiştirgeler veremez ve 
bu gibi önerge ve değiştirgelere katılamazlar. 
Hükümetçe, bu gibi önerge ve değiştirgelerin 
verilebilmesi veya Karma Komisyon üyelerince 
verilmiş olanlara iştirak edilebilmesi veyahut 
4 ncü bendde söz konusu itirazların yapılabil
mesi yahut Karma Komisyon üyelerince yapıl
mış olanlara iştirak edilebilmesi, ancak otu
rumda hazır bulunan Başbakan veya Baş
bakanı temsil eden Bakan veya memur tara
fından bir önerge veya değiştirge verilmesi 
suretiyle olur; Başbakan veya Başbakanı tem
sil eden bir Bakan veyto memur1 oturumda ha
zır değilse, bu/önerge veya değiştirge ancak 
Maliye Bakanı veya temsilcisi ile ilgili Bakan 
veya temsilcisi ve Başbakanlık Devlet Plân
lama Teşkilâtı ile görevli Bakan veya bu teşki
lâtın temsilcisi tarafından bir arada imzalan
mak gerekir. 

7. Bu maddenin 1, 2, 3,4, ve 5 nci bendleri, 
4 ncü «maddenin X ncu bendinde bahis konusu 
kanlın teklifleri için de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var m i l . 

OEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
Kırca (İstanbul) — Bir tashihimiz daha var. 
Onu da arz edeyim. 

Bıı maddenin ikinci bendinin (c) fıkrasın
da 4 tane toplama kelimesi vardır. Bunlardan 
ilk üçünün toplamı şeklinde düzeltilmesi lâzım
dır. 

BAŞKAN — Bu şekilde düzeltilecektir 
efendim. Ayrıca komisyonun bir tashihi daha 
vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
8 ncı maddenin 4 ncü bendinin 1 nci fıkra

sında. 5 nci satırdaki «ile» ve «maddeleri» ke
limelerinin arasına «bölümlerin» kelimesi ek
lenmiştir. Arz olunur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Böylece 

düzeltilecektir. Madde hakkında söz istiyen % 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,. 
Etmiyenicr.. Kabul edilmiştir. 

Uygulanacak İçtüzük: ; 
MADDE 9. — Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Bütçe Karma Komisyonunun çalışmalarında, 
İni kanunda sarahat olmıyan hallerde, Millet 
Meclisıi içtüzüğü hükümleri uygulanır. 

Millet Meclisi Başkanı, Millet Meclisi İçtü
züğü hükümleri dairesinde komisyonlar üzerin
de haiz olduğu denetleme yetkilerini, bu kar
ma komisyon için de haizdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oylarınıza sunuyorum? Kabul edenler.. 
Etmiyonler.. Kabul ledilmiştir. 

Kamın giderlerini artırıcı ve kamu giderle
rini azaltıcı kanun teklifleri 

MADDE 10. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa aşa
ğıdaki madde 'eklenmiştir :. 

Ek madde — Yürürlükteki genel ve katma 
bütçe kanunlarından öngörülmiyen harcamala
rın yapılmasını gerektiren kanun tekliflerinin 
sahipleri, bu tekliflerin kanunlaşması takdi
rinde uygulanacakları süre içinde bu yeni har
camaların finansmanı için mevcut gider öde
neklerimden tasarrufları ve yeni vergi, resim 
ve hare yoluyla elde edilecek ek gklıörleri 
de göstermek zorundadırlar. 

Mevcut kamu gelirlerini azaltıcı kanun 
tekliflerinin sahipleri, bu tekliflerin kanunlaş
ması halinde uygulanacakları süre içinde aza
lan bu gelirlere mukabil hangi kamu hizmet
lerine karşılık olan hangi harcamaların kısıin-
tıya uğratılacağını belirtmek-zorundadırlar. 

1 ve 2 ned fıkralar hükümlerine aykırı ola
rak verilen kanun teklifleri yasama meclisleri 
komisyonlar ve genel kurallarımda görüşüle
mez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oylarınıza, sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenller.. Kabul edilmiştir. 

Sayıştay raporları : 

MADDE 11. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa mü-
zeyyel 18 Haziran 1934 tarihli ve 2518 sayılı 

I Kanun gereğince Sayıştay tarafından hazırla-
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nan üç. aylık raporlar ve Sayıştay tarafından 
kanun hükümleri uyarınca yasama organıma 
sunulan diğer raporlar, Millet Meclisi ve 'Cum
huriyet Senatosu Başkanlıkla rina sunulur ve 
İm raporlar hakkında, yasama meclislerinin 
İçtüzükleri gereğince Sayıştay işleriyle görev
li komisyonlarının düzeni iyecekleıi raporlarla 
birlikte, her 1)1 r mecliste ayrı ayrı genel görüş
me açılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var ını? Yo'k. Maddeyi oyumuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etımiyeııler.. Kabul edilmiştir. 

Muhasebei Umumiye Kanununun değiştiri
len hükümleri. 

MADDE 12. — 2G Mayıs 1927 tarihli ve 
1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 
muaddel. 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir:. 

Madde 34. —• Cumhurbaşkanlığı ve Hakan
lıklardan her biri kendi bütçesini hazırlıyarak 
Ağustos ayı «onuna -kadar Maliye Bakanlığına 
gönderirler. Cumhurbaşkanlığı, kendi bütçesine 
ait taslağı Başbakanlık eliyle yollar. Maliye 
Bakanı da, kendi Bakanlığının gider bütçesiy
le gelir bütçesini hazırlayıp ötekilerle birleştiri
lerek: bir yıllık bütçe kanunu tasarısını meydana 
-getirir. Bu tasarı, Bakanlar Kurulunca incelen
dikten sonra en geç Kasını ayı sonunda Millet 
Meclisli Başkan lığıma sunulur. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçe Kaımi'a Komisyonu ve 
yaslama meclisleri genel kurullarında görüşü
lürken bu bütçe, Başbakan veya görevlendire
ceği bir Bakan veya temsilcisi tarafından sa
vunulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum, Kabul. 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 
1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 
35 ıici. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirlilmiş-
tiı\ 

'Madde 35. — Bütçe kanunları en geç malî 
yıl başında Kesini Gazetede yayınlanır. 

BAŞKAN — -MaJdıle hakkında söz istiyen?.. 
Yok. 'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler?.. Etmiyenler?. Kabul edilmiştir. 

MADDE .14. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
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muaddel 83 ncü maddesinin son fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir :. 

«Cumhurbaşkanlığı bütçesinin genel gider
ler ve hizmetliler "yiyecek giderleri bölümün
den verilecek avanslar, Bakanlar Kurulu ka-
rariyle altıbiu liraya çıkarılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi, oylarınıza sunııyoruiin. Kabul 
edenler?.. Etmiyenler?. Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — 06 Mayıs 1927 ıtarihli ve 
1050 sayılı Muhasebei Uınıuımiye Kafinuımuaııuıı 
101 nci maddesiıme aşağıdaki fıkraı ekleınmiştir: 

Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle ilgili olanak 
bu ıımadde hükümıleıi Başbakanlıkça yerine ge
tirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkımdıa söz istiyen? 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kaıbul edenler... 
Etmiyem'ler... Kalbul edilmiştir. 

'MADDE 16. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 
sayılı1 Muhasebei Unıu'miye Kaıunınnjınınj 10'5 inci 
mıaıddeısine aşağıdaki fıkra ekleaımiştlir : 

Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle ilgilıi olanak 
hu ınıadde hüküımleıi Başbakaınlıkça yerine ge
tirilir. 

BAŞKAN — Madde haiklkıındla söz istiyen? 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul' edilmiştir. 

MADDE 17. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhaselbei Umuımiye Kaınıuınıınnn 1:27 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştiralımıilştir : 

Madde 127. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve Sayıştay masrafları, bu kanun dairesinde 
tahakkuk eittiıiierek tediye olumur. Maliye 
Bakaınllığı ile 'Sayıştayın bunlar üzerliımde 'her 
haınigi 'bir inceleıme hakları yoktur. 

O emel bütçenin düze'nlemımıesi sılasında., ya
sanına (meclislerinin kamım ve içtüzükler gere
ğince yetkili idareci üyeleri, bu bütçelefre ait 
rakamları Ağustos ayı sonuna 'kadar yaızılı 
olarak- Maliye Balkanlı gına bildirirler, i ler yıl 
sonumda, düzenlenecek kesinhes'ap cet velilerimin 
birer nüshası, İTa-zine genel hesabına: ithal edil
mek üzere, Maliye Bakanlığına gönderilir. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz isitiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyumuza sumınyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 26 Mayıs 1927 talihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye'Kamıım'umum, 128 ııciı 
maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay I 

bütçelerindeki ödeneklerin karşılığı olan nıakdıd, 
kanun ve içtüzükler gereğince yetkili idareci 
üyelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Say-
'manlılk Müdürü tarafından müştereken iımzıa-
lanan makbuz kargılığında Hazmeden verilir. 

BAŞKAN — M'adde hakkında söz istiyen 
var mil Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmliy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — 1 Kasımı 1966 ta/riMi Türki
ye Büyük Millet Meclisi Daıhilî Nizıamnıâımesi-
nio mıuıaddel 22 nci ımiaddesiînlioı 6 inci bendinin 
3 ncü fıkrası, 39 ncu ımıaddesinin 2 nci fıkrası, 
126 nci maddesinin 1, 2, 3 ve 6 mci ibendleri ve 
127 nci maddesi kaldurılımııştır. 

BAŞKAN — Mıadde haiktoıınıdia ısöz istiyen? 
Yok, Maddeyi oyla omza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Etımiiy enler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlüğe giriş : 
MADDE 20. — Bu kanun yayımı tarihlinde 

yürürlüğe ,girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeaiı? 

Yok. Maddeyi oylaınnıza sunuyorum. Kabul > 
edenler... Etnıiyenler... Kabul 'ediLmiştir. j 

ıMADDE 21. — Bu 'kanunun yasama organı 
ile illıgiilii hükümlerini yasıaıma mıecliıslleıri ve di
ğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Mıadde hakkımda ısöz istiyen? 
Yok. -Maddeyi oylaırınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyıeuler... Kaıbul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte ve aleyhte 
kom'uşmıalk istiyen >arkada!şınıız ? Yok. Tıasarı-
nun tümünü oyllarınızaı sunuyorum!. Kabul eden
ler... Etmıiyenler... Tasarının tümü Meclisinıizce 
kıabufl: edilımiişıtir. 

3. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile-
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, 1312 
sa/yılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet AU Arı-
kanhn, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de-
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ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (8. 
Sayısı: 267) 

BAŞKAN — Raporda öncelik teklifi vardır.; 
Önceliği oylarınıza sunuyorum. Kabul 'eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. j 

Hükümet ve komisyon yerle rina alsınlar. 
İlgili Bakan ve komisyon bulunmadığı için 

gelecek birleşim e bırakılmıştır. 
Tahkik Komisyonu iğin yapılan seçimin 

tasnif neticesini okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Amerika'dan ithal edilecek 33 Dizel - Elel<H 
trik lokomotifinin ihalesi mevzuunda bilgi 
edinmek ve aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzü
ğün 177 nci maddesi gereğince kurulması ka-* 
bul edilen Tahkikat Komisyonu için yapılan 
seçime (241) zat katılmış ve neticede aşağıda 
'adlan yazılı üyeler hizalarında gösterilen oy
ları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye " 
Trabzon Aydın 

Ahmet Şener İsmet Sezgin 
Üye 

Erzurum 
Tahsin Telli 

Adil Yaşa 231 
Fahür-Oİ'oitlioğlu 22$ 
İrfan Baran 226 
Mehmet Turgut . 223 
Memduh Erdemi r 209 
Boş pusula 6 

BAŞKAN — 5 arkadaşımız Tahkik Komis
yonuna seçilmiştir. Tahkikatlarını yapıp rapor
larını vereceklerdir. Bilgilerinize sunulur. 

Vaktin geçmiş olması doiayısiyle 29 Ağus
tos 1963 Perşembe günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,00 





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

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Sivas Milletvekili Cevad Odyak-
maz, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletvekili 
Sadık Perinçek'in, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında kanun 

teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2 /273) 

18 Haziran 1962 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Türkiye BÜ7Ük Millet Meclisince denetlenmesinin düzen
lenmesi hakkında kanun teklifi» miz gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını derin saygılarımızla rica ederiz. 
îstanbul Milletvekili Sivas Milletvekili Aydın Milletvekili Erzincan Milletvekili 

Coşkun Kırca Cevad Odyakmaz Orhan Apaydın Sadık Perinçek 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifi 

• GENEL GEREKÇE 
Anayasanın 127 nci maddesinin 3 ncü fıkrası, «Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük 

Millet Meclisince denetlenmesi kanunla düzenlenir.» demektedir. 
Bu özel kanunun, Sayıştaya bâzı munzam vazifeler veren'bir kanun olamıyacağı; Sayıştay 

denetlemesinin, Anayasanın aynı maddesinin 1 nci fıkrasiyle genel ve katma bütçeli dairelere 
hasredilmiş olmasından açıkça anlaşılmaktadır. Kaldı ki Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denet
lenmesinin teknik bakımdan farklı bir mahiyet taşıması da bunu gerektirmektedir. 

1 Anayasanın 127 nci maddesinin 3 ncü fıkrası, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda bir öner
geyle teklif edildiği şekliyle, teşriî denetlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi «adına» yapıla
cağı yolunda "bir hüküm ifade ediyordu. Bu hüküm, Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyo
nunca, bu fıkra yeniden kaleme alınırken değiştirilmiş ve teşriî murakabenin yasama organına 
bağlı fbir kurul tarafından onun adına yapılması medburiyetini istilzam eden «adına» kelimesi 
metinden çıkarılarak, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, herhalde, yasama organınca bizzat de
netleneceğini gösteren (bir ibare konulmuştur. Komisyonun teklif ettiği bu metin de Genel Ku
rulca kabul edilmiştir. Diğer taraftan, aynı maddenin 1 nci fıkrasında, Sayıştayın genel ve 
katma bütçeli daireler üzerinde yapacağı denetin yasama organı «adına» olacağı açıkça be
lirtilmiştir. Aradaki bu fark da, durumu izah etmeye kâfi gelir. 

Gerçekten, kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi, bu teşebbüsler hakkında yasama organı 
önünde siyasi sorumluluğu taşıyan Bakanlar Kurulunun ve Bakanların bu teşebbüsleri de-
netliyecek olan (ve halen, Umumi Murakabe Heyeti adını taşıyan) kuruldan bâzı murakabe fa
aliyetlerinde bulunmasını talebetmelerini- gerektirebilir. Kamu iktisadi teşebbüslerinin deneti
minin merkezî en yüksek icra organı seviyesinde ve ona 'bağlı olarak yer alacak bir kurul ta
rafından yapılmasındaki idari ve teknik zaruretler, böyle bir kurulun teşkilini gerektirirken; 
bu kurula muvazi olarak bir de yasama organına bağlı ayrı'bir kurulun kurulması lüzumsuz 
olur. Merkezî en yüksek icra organına bağlı olarak vazife görecek böyle bir kurulun, aynı 
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fcamanda, Hükümetçe kamu iktisadi teşebbüsleri hakkında güdülen fiyat, istihsal, yatırım ve sair 
konulardaki siyasetin tatbikatının icaplarının yerine getirilip getirilmediğini denetlemek vazifesi ile 
de teçhiz edilmesinin gerekebileceği düşünülürse; böyle bir vazifenin yasama organına bağlı bir kurula 
verilemiyeceği de anlaşılır. Bu sebeplerle bu kanun teklifi, Umumi Murakabe Heyetinin yeniden Baş 
bakanlığa bağlanmasını öngörmüştür. Bu, Anayasanın 127 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının yukarda 
izah edilen muhtevası muvacehesinde, aynı zamanda, Anayasanın 5 ve 6 neı maddelerinde yer alan 
fonksiyonlar (kuvvetler) ayrılığı ilkesinin icaplarından biridir. 

Bununla beraber, Umumi Murakabe Heyeti, her ne kadar, kamu sektörü politikasının mutalarını, 
denetimine esas olmak üzere, icra organından alacak ve onun talebedeceği murakabe faaliyetini de 
- kanunen •muntazaıman yapacağı denetten ayrı olarak - yapmak durumunda bulunabilecek ise de; bu ku
rulun, her halükârda, bütün murakabe faaliyetinde yersiz "baskı ve tesirlerden masun olarak çalış
ması da, bizzat icra organının hakikati öğrenmesi ve kendi siyasetinin başarı derecesini ölçebilmesi 
bakımından zaruridir. Ancak, bunun çaresi, bu kurulu, fonksiyonlar ayrılığı ilkesine rağmen yasama 
organına bağlamak olmayıp, Umumi Murakabe Heyeti üyelerinin kanuni statülerinde, zatişleri konu
sunda gereken teminata sahip kılınmalarını sağlamaktır. Bu husus ise, bu kanun teklifinin konusu
nun dışında kalmaktadır. 

ö te yandan; bu kanun teklifi, 17 Haziran 1938 tarihli ve 3460 sayılı Kanunun derpiş ettiği teşriî 
murakabeye mabetle çok daha tam ve geniş bir teşriî murakabeyi öngörmektedir. Gerçekten, 3460 sa
yılı Kanunla kurulan Umumi Heyet, bir kısım teşriî organ üyeleriyle idari mekanizmanın mensup
larından kurulduğu halde; bu kanun teklifi, Anayasanın sarih emrine uymak suretiyle, kamu iktisa
di teşebbüslerinin murakabesinde yasama organını her iki kanadıyla ve tam olarak görevlendirmiştir. 

Madde (gerekçeleri 

Madde 1. — Bu madde ile, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu kurulmaktadır. Anayasada, bu tarz karma komisyonların teşkilini engelliyen hiçbir hüküm 
olmadığına; aksine, bütçe konusunda böyle, bir komisyonun bizzat Anayasa tarafından kurulmuş ol
duğuna bu vesileyle işaret etmek lâzımdır. 

Bu Karma Komisyonun kuruluşunda, Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunun karşılıklı 
oranları üye tamsayısı miktarlarına göre tesbit edilirken, aynı zamanda, Anayasanın '85 nci mad
desinin siyasi parti 'gruplarının kuvvetleri oranında temsili gerektiği yolundaki âmir hükmüne de 
uyulmuştur. 

Madde '2. — Bu madde ile, Karma Komisyonun, diğer komisyon başkanlık divanlarına nisbet-
le, özel yetkileri olan Başkanlık Divanı düzenlenmektedir. 

Madde 3. — Bu madde ile, Anayasanın bütçe konusunda vazettiği sisteme muvazi bir teşriî 
murakabe esası tesbit edilmiştir. 

Denetleme, pek tabiî olarak, eskiden de olduğu gibi, ibra kararları yoluyla ve bir genel gö
rüşme şeklinde olacaktır. 

Madde 4. — Bu madde ile, bu kanun teklifinin hedef tuttuğu Kamu İktisadi Teşebbüsleri ta
rif edilmektedir. 

Bu tarifin, teşriî murakabenin şümulünün tesbiti bakımından zaruri olduğu muhakkaktır. Fil
hakika, idarecilik ve işletmecilik noktai nazarından, mefhum olarak, İktisadi Devlet Teşebbüs
leri ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri birbirinden ayrılabilir. Kamu sektörünün reorganizasyonu 
konusunda bâzı çalışmalar yapıldığı ve bu çalışmalar sonunda bir kanun tasarısının sevk edile
ceği bilinmektedir. İdari ve teknik zaruretler, bu tasarının, kamuya aidolmakla beraber, bâzı ku
rumların bu reorganizasyonun dışında tutulması veyahut ayrı tanzim şekillerine bağlanması tar
zında bir esas kabul etmesini gerektirebilir. Kaldı ki zaman içinde değişen ihtiyaçlar bu gibi esas
ların da değişmesini 'gerektirebilir. Ancak, Anayasanın 127 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının kas-
dettiği denetimin, kamu fonlarıyla kurulu bütün teşebbüslerin ve kamu fonlarıyla kurulmasa bi
le bâzı kamu yetkileri kullaman ve kamu hizmetleri gören özel kanunlarla kurulmuş kurumların 
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denetlenmesini de içine aldığı |üp!hesizdir. İşte, bu sebeptedir ki bu maddede, Kamu îktisadi Te
şebbüsünün teşriî murakabe 'bakımından tam ve şamil bir tarifi verilmiştir. 

Bu tarif sayesinde, bu kanun teklifinde derpiş edilen denetime, kamu yetkilerine sahibolan 
Merkez Bankası gibi teşekküller tâbi olacağı gibi; kamu otoritesini haiz olarak sosyal (hizmetler
de bulunan îşçi Sigortaları Kurumu gibi teşekküller de 'bu denetime tâbi tutulacaklardır. 

Bu kanun teklifinin, kamu fonlarıyla kurulmuş teşebbüs ve kurumlar üzerinde ön gördüğü de
netimden sadece, üniversitelerin, Devlet Radyo - Televizyon idaresinin, mahallî idarelerin ve ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yani tiear«t ve sanayi odalariyle 'borsaların ve 
benzeri odalarla esnaf teşekküllerinin kurduklarıkurumlâr ve teşebbüsler istisna edilmiştir. Bu is
tisna, bu teşebbüs ve kurumları kuran teşekküllerin ve idarelerin Anayasa ile tanınmış olan özel
liklerinin 'bir sonucudur. Gerçekten, özerk teşekküllerin özerklik vasfı, 'bunların kendi kurduk
ları teşebbüs ve kurumları da bizzat denetlemelerini gerektirir. Bununla beraber, bunlar hakkın
daki yasama organları denetimi, genel teşriî denetim yollarına 'başvurmak suretiyle yapılabileceği 
gibi; Anayasanın 94 ncü maddesinde derpiş edilen millî bütçe yoluyla da yapılabilecektir. Ay
rıca, bu kanun teklifinde derpiş edilen Karma , Komisyonun da bunlar hakkında ge
reken malûmatı tale'betmesi - ve ibra konusu olmamakla beraber - 'bunlar hakkındaki raporların 
da Ya'sama meclislerindeki genel görüşmede ele alınması mümkündür. 

Madde 5. — Bu madde ile, 3460 sayılı Kanunda derpiş edilen umumi 'heyet, artık 'hiçbir görevi 
kalmadı ğmdan kaldırılmaktadır. 

Madde 6. — Bu madde ile, Umumi Murakabe Heyeti, eskisi gibi, Başbakanlığa bağlanmakta
dır. Bu vesileyle, genel gerekçedeki mülâhazalar, burada da aynen tekrarlanır. Ancak, heyetin adı 
Yüksek Denetim Kurulu olarak değiştirilmektedir. 

Madde 7. — Bu madde ile, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Umumi Heyeti kaldırılmıştır. 
Madde 8. — Bu madde ile, Elektrik Etüt Işkr i Dairesi Umumi Heyeti kaldırılmıştır. 
Geçici madde — Bu madde ile, işbu kanun teklifiyle kaldırılan mevzuat yürürlükte iken mu

amelesi tamamlanmamış rapor, bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının bu teklifte derpiş edilen Kar
ma Komisyonca der'hal ele alınması ve bu maksatla, Karma Komisyonun ilk ıseçiminin toplantı 
yılının başı beklenmeden yapılması hükme bağlanmıştır. 

Madde 9. — Bu madde, yürürlüğe giriş tarihini göstermektedir. 
Madde 10. — Bu madde ile, yürütme mercileri gösterilmiştir. Kanun teklifinin bâzı maddeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bâzı maddeleri ise Bakanlar Kurulunca yürütüleceğinden, her 
iki organ da bu maddede zikredilmiştir. 
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Uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkında kanun teklifi, T. B. 
M. Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hakkında ka
nun teklifi ve kamu iktisadi teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin dü

zenlenmesi hakkında kanun teklifini incelemek üzere kurulu Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve 2.7. 1962 
bütünlüğünün korunması hakkında kanun 
teklifi, T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyo
nunun seçilmesi ve çalışma usullerinin düzen
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin T. B. M. M. nce denet
lenmesinin düzenlenmesi hakkında kanun 

teklifini incelemek üzere kurulu 
Geçici Komisyon 

Karar No. : 4 
Esas No. : 2/273 

Yüksek Başkanlığa 

Uzun yâdeli plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkında kanun teklifi, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlen
mesinin düzenlenmesi hakkında kanun teklifini incelemek üzere Kurulu Geçici Komisyon, 29 Haziran 
1962 günkü Birleşiminde, İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek'in 18 Haziran 1962 tarilüi 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifini, Hükümet adına Sanayi Bakanı ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin, ve ayrıca, 
Yüksek Murakabe Heyeti temsilcilerinin huzuruyla incelemiş ve aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır: 

Komisyonumuz, kanun teklifinin genel gerekçesinde yer alan mütalâalara aynen iştirak etmekte
dir. Bu münasebetle, Yüksek Murakabe Heyeti veya onun yerini alacak olan kurul veya makamın men
suplarına, İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu ile ilgili kanun tasarılarında zat işleri hu
susunda gereken teminatın tanınacağına dair Sanayi Bakanının beyanlarına, Komisyonumuzun mem
nuniyetle ıttıla kesbeylediğini belirtmek lâzımdır. 

Komisyonumuz, 1 nei maddeyi gerekçesiyle birlikte ve bâzı önemsiz değişikliklerle kabul etmiştir. 
Madde metninde, oranların yüzde olarak hesaplanacağı belirtilmiş ve ayrıca, siyasi parti grupları
nın gösterecekleri adaylar ile siyasi parti grupü mensubu olmıyanlardan gösterilen adaylar için ayrı 
ayrı seçim yapılacağı zikredilmiştir; bu suretle, seçim sonucunun Anayasanın 85 nci maddesinin icap
larına uygun olarak selâmetle cereyanı için munzam bir teminat getirilmiş olmaktadır. 

Komisyonumuz, 2 nci maddeyi, raportör seçimiyle Alt - Komisyon kurulmasını ihtiyari hale ge
tirerek ve ayrıca, Alt - Komisyonlardan gerek iktidarın, gerek muhalefetin temsil edilmesinin esasen 
mevcut bir teamül oluşunu nazarı itibara alarak 3 ncü fıkrasını çıkarmak suretiyle kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, 3 ncü maddeyi, denetleme prosedürünün işlemesini kolaylaştıran ve maksadı da
ha iyi ifade eden değişikliklerle kabul etmiştir. Komisyonumuz, yasama organının cezai veya malî so
rumluluk konusunda görüş beyan etmesini, kamu iktisadi teşebbüslerinin gereken suhulet ve çabuk
lukla çalışması bakımından çok mahzurlu mütalâa etmiş ve esasen, bu konuda yasama organınca ifa
de edilmesi derpiş edilen görüşlerin fonksiyonlar (kuvvetler) ayrılığı ilkesi gereğince icra organını 
da, kaza organını da bağlıyamıyacağı nazarı itibara alınarak, madde bu yolda tâdil edilmiştir. Bu 
vesileyle, Anayasada mevcut bir yetki olduğu için Karma Komisyona verilen mahallinde araştırma 
yapabilme yetkisinin, ancak çok zaruri olan hallerde ve imsakle kullanılmasının, kamu sektörünün ça
lışmasında teşebbüs fikrinin hâkim olabilmesi bacımından büyük ehemmiyeti olduğuna dikkati çek-
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inek gerekmektedir. Bundan başka, bu maddede, her iki Yasama Meclisinde derpiş edilen genel görüş
menin nev'i şahsına münhasır bir genel görüşme olduğu; zira, genel görüşmelerin, kaideten, her han
gi bir oylamayla sonuçlanamamağına rağmen; bu şıkta, denetlemenin müeyyidesini sağlamak bakımın
dan, bilanço ve kâr ve zarar hesaplarınım onaylanması veya onaylanmaması yolunda kararlar alın
ması sisteminin kabul edilmesinde zaruret görüldüğü belirtilir. 

Komisyonumuz, 4 ncü maddenin gerekçesine aynen katılmaktadır. Bu madde de, maksadı daha 
iyi ifade eden bâzı değişikliklerle kabul edilmiştir. Bu vesileyle, maddenin ilk ve son fıkraları muva
cehesinde, meselâ, sermayesinin % 40 mı Devletin veya Sümerbankm ve % 10 unu da bir belediye
nin vermiş olduğu bir kurumun, bu kanunla öngörülen denetime tâbi olacağı belirtilir. Bu vesiley
le, bu maddede, «sermaye» teriminin sadece ticari ve malî anlamında değil; en geniş iktisadi anla
mında kullanıldığını belirtmek lâzımdır. Bunun gibi, sadece yarısı kamuya ait kurumların yasama 
denetimine tâbi tutulmasının ve bunun için kıstas olarak kamuya ait sermayenin yarıdan fazla ol
ması ölçüsünün kabul edilmemiş olmasının sebebi, Anayasamızın sosyal Devlet ilkesi muvacehesinde, 
kama menfaatinin özel menfaatten, bilhassa yasama organının hakikatleri bu konuda eksiksiz bilmesin-
deki zaruret bakımından, üstün oluşudur. «Sermaye» terimi yerine «ödenmiş sermaye» teriminin 
kullanılması ise, özel kişilerin nominal sermaye olarak iştirakleri yarıdan fazla olduğu halde; fiilen 
özel kişilerce ödenmiş olan sermayenin, fiilen kamu tarafından ödenmiş sermayeden az veya ona eşit 
olması halinde, böyle bir teşebbüsün yasama denetiminden kaçırılmasını önlemek içindir. 

Komisyonumuz, metne, 5 nci madde olarak yeni bir madde eklemiş ve bu madde, Anayasanın 127 
nci maddesine uygun olarak, Sayıştay denetimiyle kamu iktisadi teşebbüslerinin yasama organınca 
denetimi arasındaki sınırı sarih olarak çizmiştir. 

Komisyonumuz, metne 6 nci madde olarak da bir madde ekliyerek, umumi heyetleri Ticaret 
Kanununa veya Türk Standardları Enstitüsü gibi özel kanunlarına tâbi kurumların umumi he
yetlerinin, yasama organı ibra, kararı vermediği takdirde ibra kararı veremiyeceklerini; ancak, 
yasama organı ibra kararı verse bile, bunların ibra kararı vermeye mecbur olmıyacaklarmı, 
umumi hukuk ilkelerine uygun olarak, hükme bağlamıştır. Ticaret Kanununa tâbi umumi he
yete sahip kamu vasıflı şirketlerden Denizcilik Bankası gibi bâzıları reorganizasyon kanununa 
tâbi olacak ve bu tip kamu işletmesi bırakılmıyacaksa da, yine de bu kanuna giren bâzı umumi 
heyetlerin Ticaret Kanununa tâbi olarak çalışması mümkün olabilecektir; bu itibarla, bu madde 
geçici bir madde olarak sevk edilmemiştir. 

Komisyonumuz, 6 nci maddeyi, 23 sayılı Kanun çıkarken yapılmış bir yanlışlığı tashih mak-
sadiyle, 3460 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinden de metinde bahsetmek suretiyle, 7 nci madde 
olarak kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, 5 nci maddeyi, limitet ve anonim şirket haline getirilme hususunu, Bakanlar 
Kurulu kararı yerine Bakanlar Kurulunun getireceği bir tasarı yoliyle kanun ile yapılabilecek 
bir işlem telâkki ederek bu istikamette tadil etmiş ve 8 nci madde olarak kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, 7 nci maddeyi 9 ncu madde ve 8 nci maddeyi de 10 ncu madde olarak aynen 
kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, metne 11 nci madde olarak bir madde eklemiş ve bu madde ile, Atatürk Or
man Çiftliği Müdürlüğünün kuruluşuna dair 24 Mart 1950 tarihli ve 5659 sayılı Kanunla vaz'edil-
miş olan, eski Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bütçe ve Tarım komisyonlarından kurulu Karma 
Komisyonun hazırlıyacağı raporun bizzat yasama organına sunulması yolundaki, bugünkü Anayasa 
sistemimiz içinde tatbiki da ayrıca mümkün olmıyan sistemi kaldırmıştır. Bunun gibi, Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün kuruluşuna dair 7 Haziran 1949 tarihli ve 5433 sayılı Ka
nunla kurulmuş olan benzeri bir sistem de ilga edilmiş olmaktadır. 

Komisyonumuz, metne, 1 nci geçici madde olarak bir madde eklemiş ve Millî Korunma Kanunu
nun sağladığı sermayeyle ilgili olan Yüksek Denetim Kurulu raporlarının, bu sermaye hesabı tasfi
ye edilinceye kadar, aidoldukları kurumlara mütaallik raporlar gibi muameleye tâbi tutulacağını be
lirtmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 234 ) 



— 6 — 
Komisyonumuzun metne ilâve ettiği 2 nci geçici madde ile ise, Anayasanın 127 nci maddesi 

gereğince, bu kanunla tesis edilen denetim usulüne tâbi olmmaası gereken şıklarda ve ezcümle, 
Millî Korunma Kanuniyle sağlanan bahis konusu sermayeden ayrılan fonların veya verilen sermaye
lerin genel veya katma bütçeli idarelerce mütedavil sermaye olarak idare edilmesi şıkkında, bu ko
nudaki Sayıştay denetimi için gerekli kanuni esaslar henüz konmamış olduğundan, bugüne kadar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi dosyalarında birikmiş olan bu gibi raporların da bu kanuna tâbi tu
tularak tasfiyesi sağlanmıştır. Bu madde, Anayasamızın 7 nci geçici maddesine istinadetmektedir. 

Komisyonumuz, kanun teklifinde mevcut geçici maddeyi, yasama organının tatile girmesi halinde 
çıkabilecek aksaklıkları bertaraf edici bir hüküm ilâve ederek kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, 9 ncu maddeyi 12 nci madde olarak aynen kabul etmiştir. 
Komisyonumuz, 10 ncu maddeyi, 13 ncü madde olarak ve çok ufak bir redaksiyon değişikliğiyle 

kabul etmiştir. 
Komisyonumuz, raporunun öncelik ve ivedilikle görüşülmesini teklif eyler. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Geçici Komisyon 

Başkanı Sözcü 
Hatay İstanbul Kars Aydın 

Ş. înal C. Kırca K. Güven 7 nci maddeye muhalifim. 
/. Sezgin 

Malatya 
A. Ak§it 
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KANUN TEKLÎFÎ 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi 

hakkında Kanun 

T. B. M. M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu: 

MADDE 1. — Kamu iktisadi teşebbüslerinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenebilme-
sini sağlamak üzere, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunca seçilecek onbeş Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi ile Millet Meclisi Genel Kurulunca seçile
cek otuzbeş milletvekilinden ibaret bir Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsle
ri Karma Komisyonu kurulur. Bu Karma Ko
misyon üyeleri, her toplantı yılı başında seçilir. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda 
mevcut siyasi parti grupları ve siyasi parti gru-
pu mensubu olmıyanlar, her Meclisin kontenjanı 
içinde o Meclisteki sayıları oranında temsil edi
lirler. Bir Mecliste siyasi parti grupu mensubu 
olmıyanların oranı sadece bir kesirden ibaretse, 
bunlar o Meclisin kontenjanı içinde temsil edil
mezler. 

Her Mecliste hangi siyasi parti gruplarınca 
ne kadar aday gösterileceği önceden o Meclisin 
Başkanlık Divanınca tesbit oludur. Siyasi par
ti grupu mensubu olmıyanların temsili 2 nci 
fıkra gereğince mümkünse, onlara düşen sayı da 
Başkanlık Divanınca belirtilir. Başkanlık Diva
nınca tesbit edilen bu sayılara, oranları akset
tirmemesi noktasından itiraz edilebilir. Bu tak
dirde, itiraz, ilgili Meclisin Genel Kurulunda gö
rüşülerek karara bağlanır. Siyasi parti grupla
rı, kendilerine düşen sayı kadar aday gösterir
ler; siyasi parti grupu mensubu olmıyanlar, ken
dileri veya ilgili Meclisin üyelerince aday göste
rilirler. Meclisler genel kurullarında seçim gizli 
oyla yapılır; seçim sonucu, siyasi parti grupları
na ve siyasi parti grup mensubu olmıyanlara ay
rılmış sayılara uygun düşene kadar oylama tek
rarlanır. 

Bu Karma Komisyon üyeliği, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin, Millet Meclisinin ve Cumhuri
yet Senatosunun diğer bütün Karma Komisyon, 
Komisyon ve geçici komisyonları üyeliğiyle 
bağdaşabilir. 

M, Meclisi 

t — r 

GEÇÎÖÎ KOMİSYONUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi 

hakkında Kanun 

T. B. M. M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu : 

MADDE 1. — Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenebil-
mesini sağlamak üzere, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunca seçilecek oribeş Cumhuriyet 
Senatosu üyesi ile Millet Meclisi Genel Kuru
lunca seçilecek otuzbeş milletvekilinden ibaret 
bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisa
di Teşebbüsleri Karma Komisyonu kurulur. Bu 
Karma Komisyon üyeleri, her toplantı yılı ba
şında seçilir. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda 
mevcut siyasi parti grupları ve siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlar, her Meclisin kon
tenjanı içinde 'o Meclisteki sayıları oranında 
temsil edilirler. Bir Mecliste siyasi parti grupu 
mensubu olmıyanların yüzde oranı sadece bir 
kesirden ibaretse, bunlar o Meclisin kontenjanı 
içinde temsil edilmezler. 

Her Mecliste hangi siyasi parti gruplarınca 
ne kadar aday gösterileceği önceden o Meclisin 
Başkanlık Divanınca tesbit olunur. Siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanların temsili 2 nci fık
ra gereğince mümkünse, onlara düşen sayı da 
Başkanlık Divanınca belirtilir. Başkanlık Di-

! vanınca tesbit edilen bu sayılara, oranları ak
settirmemesi noktasından itiraz edilebilir. Bu 
takdirde, itiraz, ilgili Meclisin Genel Kurulunda 
görüşülerek karara bağlanır. Siyasi parti grup
ları, kendilerine düşen sayı kadar aday göste
rirler; siyasi parti grupu mensubu olmıyanlar, 
kendileri veya ilgili Meclisin üyelerince aday 
gösterilirler. Meclisler Genel kurullarında seçim 
gizli oyla yapılır; siyasi parti gruplarının aday
ları ile siyasi parti grupu mensubu olmıyanlar-
dan gösterilen adaylar için oylama ayrı ayrı 
yapılır; seçim sonucu, siyasi parti gruplarına 
ve siyasi parti grupu mensubu olmıyanlara ay
rılmış sayılara uygun düşene kadar oylama tek
rarlanır. 

Bu Karma Komisyon üyeliği, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin, Millet Meclisinin ve Cum'hu-
riyet Senatosunun diğer bütün Karma Komis-
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Tekli! 

Başka/rilık Divanı: 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
Başkanlık Divanı, bir Başkan, bir Başkanvekili, 
bir Genel Sözcü ve bir Kâtipten kuruludur. •* 

Başkanlık Divanı, kamu iktisadi teşebbüsleri
nin durumunu, genel iktisat politikası, işletmeci
lik ve faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu nok
talarından incelemek üzere, gerekli gördüğü ra
portörleri tâyin eder ve Altkomisyonları kurar. 

Altkomisy onlar da Bakanlar Kuruluna katı
lan siyasi parti grupları temsil edilir. 

Genel Sözcü, kamu iktisadi teşebbüslerinin 
genel durumu ile doğrudan doğruya ilgilenir. 

T. B. M, M. nin Kamu İktisadi Teşebbüsleri
ni denetlemesi : 

MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, 
Yüksek Denetim Kurulu veya kanunla onun yeri
ni'alacak kurulun raporlariyle Bakanlar Kuru
lunun sevk edeceği veyahut kendisinin Başbakan
lıktan talebedecegi diğer raporları inceler ve 
gerektiği takdirde, mahallinde araştırmalar ya
par. Her teşebbüsün bilânçosiyle kâr ve zarar 
hesaplarını ihtiva etmesi gereken bu raporlar, bir 
yıl önceki duruma ait olmak üzere her Mart ayı 
sonunda Millet Meclisi Başkanlığına Başbakan
lıkça sunulur ve derhal Kariha Komisyona hava
le edilir. Karma Komisyon, inceleme ve araştır
malarını raporun kendisine havale edilmesinden 
itibaren en çok doksan gün içinde tamamlar. 

Karma Komisyonun raporu Cumhuriyet Sena
tosu genel kuruluna sevk edilir. Cumhuriyet 
Senatosu genel kurulu tou rapor üzerinde en 
çok on gün süren bir genel görüşme açar ve bu 
genel görüşme sonucunda, raporlar hakkındaki 
görüşlerini ve mevzuata aykırı fiillerden cezai 
veya malî sorumluluğu gerektirir gördüklerini 
Millet Meclisine bildirir. 

Millet Meclisi Genel Kurulu, Karma Komis
yon raporu üzerinde, Cumhuriyet Senatosunun 
2 nci fıkra gereğince ulaştığı sonuçlarla birlikte, 
genel görüşme açar. Bu genel görüşme en çok 

Geçici Ko. 

yon, komisyon ve Geçici komisyonları üyeliğiy
le bağdaşabilir. 

Başkanlık Divanı : 

MADDE 2. — 'Türkiye Büyük Millet Mecli
si Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu Başkanlık Divanı, bir Başkan, bir Baş
kanvekili, bir Genel Sözcü ve bir Kâtipten ku
ruludur. 

Başkanlık Divanı, Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinin durumunu, genel iktisat politikası, işlet
mecilik ve faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu 
noktalarından incelemek üzere, gerekli gördü
ğü raportörleri tâyin edebilir ve Alt - komisyon
ları kurabilir. 

Genel Sözcü, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
genel durumu ile doğrudan doğruya ilgilenir. 

T. B. M. M. nin Kamu İktisadi Teşebbüslerini 
denetlenmesi : 

MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nu, Yüksek Denetim Kurulu veya kanunla onun 
yerini alacak kurul veya makamın raporlariy
le Bakanlar Kurulunun sevk edeceği veyahut 
kendisinin Başbakanlıktan talebedecegi diğer 
raporları inceler ve gerektiği takdirde, mahal
linde araştırmalar yapar. Her teşebbüsün bi-
lânçosuyla kâr ve zarar hesaplarını ihtiva et
mesi gereken bu raporlar, esas itibariyle bir 
yıl önceki duruma aidolmak üzere en geç her 
Kasım ayı sonunda Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlıkça sunulur ve derhal Karma Komis
yona havale edilir. Karma Komisyon, inceleme 
ve araştırmalarını, raporun kendisine havale 

-edilmesinden itibaren en geç doksan gün için
de tamamlar. 

Karma Komisyonun bütün Kamu iktisadi 
Teşebbüslerini kapsayan raporu Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kuruluna sevk edilir. Karma 
Komisyonun lüzumlu görmesi veyahut Cumhu
riyet Senatosu veya Millet Meclisi Genel Kuru
lunun tale'betmesi 'hallerinde, belli bir veya bir
kaç Kamu iktisadi Teşebbüsü için Karma Ko
misyon raporu ayrı olarak da Cumhuriyet Se
natosu Genel Kuruluna sevk edilebilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 234 ) 
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yirmi gün sürer. Bu genel görüşme sonucun
da, Millet Meclisi Genel Kurulu, bilançolarla 
kâr ve zarar hesaplarını onaylamak suretiyle 
kamu iktisadi teşebbüslerini ibra eder ve mev
zuata aykırı fiillerden cezai veya malî so
rumluluğu gerektirir gördüklerini, gereken ka
nuni işlem yapılmak üzere, Başbakanlığa bil
dirir; Anayasanın 90 ncı maddesi hüküm
leri saklıdır. 

Onaylanan bilançolar ile kâr ve zarar he
sapları, Resmî Gazetede, Millet Meclisinin 3 
ncu fıkra gereğince alacağı kararla birlikte ya
yınlanır. 

Kamu İktisadi l'eşebbitelermin tarifi : 

MABBE 4. —-r üdenmiş^jwti£mayesmiıı • en az 
yaaasımkadar kamu tüzel j kişilerince r$ağlan-
aıışfolan kurumlarla bu kumm^ 
sermayesinin en az yansını sağlamış olduk
ları diğer kurumlar, hukuki şekil ve mahiyet

lerine, ̂  : haklarında uygulanan ^kanunlara ve 
gördükleri hizmetlere bakılmaksızın, bu ka
nuna tabidirler. 

İdarenin özerk kuruluşlarının, mahallî ida-
lerin ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 
.kuruluşlarının 1 nci, fıkraya uygun olarak kur
duklarını kurumlar ile bu kurumların 1 nci 
fıkraya uygun olarak kurdukları kurumlar, 
bu kanuna tâbi olmayıp denetimleri özel ka
nunlarına göre yapılır. 

I ve 2 nci fıkralarda zikri geçenlerden ol
mamakla beraber, kendilerine bâzı kamu 
yetkileri verilmiş olan özel kanunlara tâbi 
kurumlar hakkında da 1 nci fıkra hükmü uy
gulanır. Kamu yararına çalışan dernekler, bu 
fıkra hükmüne tâbi değildir. 

Kamu;niteliğindeki meslek kuruluşları bu 
kanun anlamında kamu, tüzel kişisi > .sayılırlar. 

1, 2 ,ve 3;^ü,£U&ral»rda zikri .geçen kurum
lar, da, bu .kanun M,aBlamında* kamu tüzel kişi
yidirler. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, bu ra
por üzerinde en çok on gün süren bir genel 
görüşme açar ve bu genel görüşme »onucunda 
bilançolar ve 'kâr ve zarar hesaplarının onayla
nıp onaylanmaması hakkındaki görüşlerini Mil
let Meclisine bildirir. 

Millet Meclisi Genel Kurulu, Karma Komis
yon raporu üzerinde, Cumhuriyet Senatosunun 
3 ncü fıkra gereğince ulaştığı sonuçlarla birlik
te, genel görüşme açar. (Bu genel görüşme en 
çok yirmi gün «ürer. Bu genel görüşme sonucun
da, Millet Meclisi Genel Kurulu, bilançolarla 
kâr ve zarar hesaplarını onaylamak suretiyle 
kamu-iktisadi teşebbüslerinin ibra edilmesi husu
sunu karara bağlar. 

Onaylanan bilançolar ile kâr ve zarar hesap
ları, • Resmî Gazetede, Millet Meclisinin 4 nçü 
fıkra gereğince alacağı kararla birliket yayın
lanır. Millet Meclisi onaylamama kararı ver
mişe, bu karar da Resmî Gazetede yayınlanır. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin tarifi : 

MADDE 4. — ödenmiş sermyesinin en az 
yarısı kamu tüzel kişilerince sağlanmış olan ku
rumlarla bu kurumların ödenmiş sermayesinin 
en az yarısını sağlamış oldukları diğer kurum
lar, hukuki şekil ve mahiyetlerine, haklarında 
uygulanan kanunlara ve gördükleri hizmetlere 
bakılmaksızın, bu kanuna tabidirler. 

İdarenin özerk kuruluşlarının, mahallî ida
relerin ve kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-
rul uslar in in ödenmiş sermayesinin en az yarı
sını sağladıkları kurumlar ile bu kurumların 
Ödenmiş sermayesinin en az yarısını sağlıyarak 
kurdukları kurumlar, bu kanuna tâbi olmayıp 
denetimleri özel kanunlarına göre yapılır. 

1 nci ve 2 nci fıkralarda zikri geçenlerden 
olmamakla beraber, kendilerine bâzı kamu yet
ki ve görevleri verilmiş olan özel kanunlara tâbi 
kurumlar hakkında da 1 nci fıkra hükmü uygu
lanır. Kamu yararına çalışan dernekler, bu fık
ra hükmüne tâbi değildir. 

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu niteliğin
deki meslek 'kuruluşları, bu kanun anlamında 
kamu tüzel kişisi sayılırlar. 1, 2 ve 3 ncü fıkra
larda, zikri geçen kurumlarda, bu kanun an
lamında kamu tüzel kişisidirler. 

**lkjflıdiri: (S.; Şaşa*: £34) 



— 10 -
Teklif 

Umumi heyetin kaldırılması : 

MADDE 5. — Sermayesinin tamamı Devlet 
tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisa
di teşekküllerin teşkilâtiyle idare ve muraka
beleri hakkında 17 Haziran 1938 tarihli ve 
3460 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci 
bendi, muaddel 5 nci maddesi, 6 ncı maddesi 

3, 4, .) ve ve muaddel 24 ncü maddesinin 2, 
6 ncı fıkraları kaldırılmıştır. 

Yukardaki fıkrada bahis konusu 
nun 39 ncu maddesinin 1 nci fıkrası 
daki şekilde değiştirilmiştir : 

«26 ncı madde gereğince kurulan 
seseler, Bakanlar Kurulu karariyle, hissedar
larının Türk olması ve hisse senetlerinin na
ma muharrer bulunması şartiyle, limited veya 
anonim şirket haline konulabilir.» 

kanu-
aşağı-

mües-

Umumi Murakabe Heyetinin durumu : 

MADDE 6. — 17 Haziran 1938 tarihli ve 
3460 sayılı Kanuna ek 15 Temmuz 1960 tarihli 
ve 23 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

«MADDE 10. — Sermayesinin tamamı Dev
let tarafından verilmek suretiyle kurulan ik
tisadi teşekküllerin teşkilâtiyle idare ve mura-

Geçici Ko. 

Sayıştay denetimine tâbi daire ve dönerser-
mayeler : 

MADDE 5. — Anayasanın 127 nci maddesi
nin 1 nci fıkrası gereğince Sayıştaym deneti
mine tâbi olan genel ve katma bütçeli daireler 
ile bunların dönersermayelerinin denetimi bu 
kanuna tâbi değildir. 

Ticaret Kanununa ve özel kanunlara tâbi umu
mi heyetler : 

MADDE 6. — Bu kanun gereğince Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin denetimine tâbi olup 
da umumi heyetleri Ticaret Kanununa veya 
özel kanunlarına tâbi şirket ve kurumlar, ibra 
işlemini, ancak, Millet Meclisinin ibra kararının 
Eesmî Gazetede yayımlanmasından sonra yerine 
getirebilirler. Millet Meclisinin ibra kararma 
rağmen, bu umumi heyetler, ibra kararı vermi-
yebilirler. 

Yüksek Murakabe Heyetinin durumu : 

MADDE 7. — 17 Haziran 1938 tarihli ve 
3460 sayılı Kanuna ek 15 Temmuz 1960 tarihli 
ve 23 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 10. — Sermayesinin tamamı Devlet 
tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi 
teşekküllerin teşkilâtiyle idare ve murakabeleri 

M; Meclisi ( S.' Sayısı : 234) 
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kabeleri hakkında 1.7 Haziran 1938 tarihli ve 
3460 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince 
kurulan Yüksek Denetim Kurulu, Başbakan
lığa bağlıdır. Başbakan, Yüksek Denetim Ku
rulu ile ilgili işlerin yürütülmesini bir Dev
let Bakanına tevdi edebilir. 

1 nci madde şümulüne giren teşekkülle
rin murakabesi bu Kurul tarafından yapılır. 

özel idare ve belediyelere ait iktisadi te
şebbüslerin murakabesi, bu idarelerin kendi or
ganları tarafından yapılır. 

Yüksek Denetim Kurulu 17 Haziran 1938 
tarihli ve 3460 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
gereğince hazırlıyacağı raporları, Başbakanlığa 
sunar. Kaporlarm gereken organ, kurum, daire 
ve teşekküllere dağıtımı Başbakanlıkça yapılır.» 

M. T. A. Umumi Heyetinin kaldırılması: 

MADDE 7. — 14 Haziran 1935 tarihli ve 
2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Kanununun 17 ve 18 nci maddeleri kaldırılmıştır. 

E. I. E. D. Umumi Heyetinin kaldırılması: 

MADDE 8. — 24 Haziran 1935 tarihli ve, 
2819 sayılı Elektrik İşleri Etüt Dairesi Teşkiline 
dair Kanunun 17 ve 18 nci maddeleri kaldırıl
mıştır. - Î 

Geçici Ko. 

hakkında 17 Haziran 1938 tarihli ve 3460 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesi gereğince kurulan Yük
sek Denetim Kurulu, Başbakanlığa bağlıdır. 
Başbakan, Yüksek Denetim Kurulu ile ilgili iş
lerin yürütülmesini bir Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısına veya bir Devlet Bakanına 
tevdi edebilir. 

1 nci madde şümulüne giren teşekküllerin 
denetimi bu kurul tarafından yapılır. 

özel idare ve belediyelere ait iktisadi teşeb
büslerin denetimi, bu idarelerin kendi organ
ları tarafından yapılır. 

Yüksek Denetim Kurulu, 17 Haziran 1938 
tarihli ve 3460 sayılı Kanunun 10 ncu ve 24 
ncü maddeleri- gereğince hazırlıyacağı raporları, 
Başbakanlığa sunar. Raporların gereken organ, 
kurum, daire ve teşekküllere dağıtımı Başbakan
lıkça yapılır.» 

Umumi heyetin kaldırılması : 

MADDE 8. — 1. Sermayesinin tamamı , 
Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan 
iktisadi teşekküllerin teşkilâtiyle idare ve mu
rakabeleri hakkında 17 Haziran 1938 tarihli ve 
3460 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci 
bendi, muaddel 5 nci maddesi, 6 nci maddesi 
ve muaddel 24 ncü maddesinin 2, 3, 4, 5 ve 6 
nci fıkraları kaldırılmıştır. 

2. Yukardaki bentte bahis konusu kanu
nun 39 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«26 nci madde gereğince kurulan müessese
ler, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine bir ka
nunla, hissedarlarının Türk olması ve hisse se
netlerinin nama muharrer bulunması şartiyle, 
limitet veya anonim şirket haline konulabilir.» 

M. T.. A. Umumi Heyetinin kaldırılması : 

MADDE 9. — 14 Haziran 1935 tarihli ve 
2804 sayılı Maden Tetkik ve. Arama Enstitüsü 
Kammuiiim 17 ve 18 nci maddeleri kaldırılmıştır. 

E. İ. E. D. Umumi Heyetinin kaldırılması : 

MADDE 10. — 24 Haziran 1935 tarihli ve 
2819 sayılı Elektrik işleri Etüt Dairesi teşki
line dair Kanunun 17 ve 18 nci maddeleri kal
dırılıştır. 

M. Meclisi (S . Sayısı: 234) 



İncelenmemiş raporlar: 

GEÇÎCÎ MADDE — 1 nci maddede bahis 
kowswurKanna Komisyonun seçimi, bu kanunun 
yürârüiğe girmesinden itibaren onbeş gün için
de tamamlanır. 

Karma Komisyon, bu kanunun yücüıiiiğe gir-

M. Meclisi 

1 2 -
<0eçici Ko. 

Özel yasama (jieneUmi usullerinin MoUdvrü* 
ması : 

MADDÎİ 11. — B u kımunuııtyür«rliiğe gir
mesine kadar, denetlenmesi-göreli, yasama'mec
lislerinin bu kanunun 1 nci*-m«ddesi^« kurulu 
Karma Komisyondan gayrî'komisyonlarına ve
rilmiş olan kurumların' özel*d«netim uaulleri* kal
dırılmıştır. 

M, K. K. gereğim* verilmiş sermaye ile ügüi 
raporlardan Kamu iktisadi Teşebbüslerine aido-
lanlar: 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 18 ©caM94fr4anhli 
ve 3780 sayılı Millî Korunma Kanmraaun 45 nci 
maddesi gereğince verilen sermayeden sağlanan 
sermaye ve ayrılan fonlar hakkında aynı kanu
nun 51 nci maddesi gereğince Yüksek Denetim 
Kurulunun hazırladığı ve işbu kanunun 4 ncü 
maddesine giren kurumlardan kendilerine bahis 
konusu sermayeden sermaye sağlanmış veya fon 
verilmiş olanlara aidolan raporlar, bahis konusu 
kurumların doğrudan doğruya kendilerine aid-
olarak Yüksek Denetim Kurulunca hazırlanan 
raporlar hakkında uygulanan işleme tâbi tutu
lur. 

M. K. K. gereğince verilmiş sermaye ile ilgili 
diğer raporlar: 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 18 Ocak 1940 tarihli 
ve 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 51 nci 
maddesi gereğince düzenlenmiş olup, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş bulunan ra
porlardan işbu kanunun yürürlüğe girmesine ka
dar muamelesi tamamlanmamış olan ve işbu ka
nunun 4 ncü maddesine giren kurumlarla ilgisi 
olmıyan raporlar hakkında da, 1 nci geçici madde 
hükmü bir defaya- mahsus olmaih?-ü«erefruygula-
nır. 

İlk kuruluş : 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — 1 nci maddede bahis 
konusu Karma Komisyonun seçimi, bu feanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren -onbestgön: için
de tamamlanır. Bu kanunun yürürlüğe ^girmesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatil jaanısanına 

( S. Sayı» : 234) 
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meşinden önce mevcut mevzuat gereğince onay
lanmamış rapor, bilanço ve kâr ve zarar hesap
larını, bu kanun hükümleri dairesinde derhal 
görüşmeye başlar ve raporunu Yasama meclisle
rine sevk eder. 

Yürürlük tarihi : 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 10. — Bu kanunun yasama orga-
niyle ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet 
Meclisi; diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Geçici Ko. 

raslıyorsa, seçimler, ilk olağan toplantıdan iti
baren aynı süre içinde tamamlanır. 

Karma Komisyon, bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce mevcut mevzuat gereğince onay
lanmış bilanço ve kâr ve zarar hesaplarını bu ka
nun hükümleri dairesinde derhal görüşmeye baş
lar ve raporunu yasama meclislerine sevk eder. 

Yürürlük tarihi: 

(MADDE 12. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Yürütme : 

MADDE 13. — Bu kanunun yasama orga-
niyle ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 8 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 234; 



Toplantı : 2 MtLLET MECLÎSİ S. Sayısı : 233 e I nci ek 
(Toplantı yılı : 1) 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın Milletvekili Orhan Apay
dın, Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili Sa
dık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Bütçe Karma Komis
yonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hakkında 

kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2 /269) 

16 Faziran 1962 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Bütçe Kanma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin dü
zenlenmesi hakkında kanun teklifimiz, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını saygılarımızla rica ederiz. 

İştambull Milletvekili Aydın Milletvekili Sivas Milletvekili Erzincan Milletvekili 
C. Kırca O. Apaydın C. Odyakmaz S. Perinçek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi 

' GENEL GEREKÇE 

Anayasanın 94 ncü maddesi, genel ve katma bütçe tasarıları ile millî bütçe tahminlerini göste
ren raporu incelemek ve aynı maddede gösterilen sıra ve usul dairesinde raporu 'önce Cumhuriyet 
Senatosunda, sonra Millet Meclisinde savunmak üzere bir Karma Komisyonun kurulmasını ön gör
müştür. Bn Karma Komisyon, onbeş Cumhuriyet Senatosu üyesi ile otuzbeş milletvekilinden kuru
lacaktır. 

Anayasanın kabul ettiği bu sistem içerisinde, Bütçe Karma Komisyonunun seçim ve çalışma 
usullerini yasama medlislerinin içtüzükleriyle düzenlemek imkânsızlaşmaktadır. Gerçekten, bahis 
konusu Karma Komisyon, n-e Cumhuriyet ıSeınatosunun, ne Millet Meclisinin, ne de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi birleşik toplantısının 'komisyonu olmak vasfını haizdir. Gerçi, Bütçe Karma Komis
yonu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında, çalışmaktadır; fakat, ne zikri ıgeçen teşriî 
organlardan 'biri tarafından seçilmekte, ne de münhasıran bunlardan birinin bünyesi içinde yer 
almaktadır. Oysa ki, «içtüzük», belli yetkileri kullanan bir teşriî heyetin bu yetkileri kullanırken 
kendi bünyesi içinde yer alan şahıs ve kurulların çalışma usullerini gösteren ve sadece o heyeti bağ-
lıyan kaideleri intiva eden vesika demektir. Bütçe Karma Komisyonu bu vasfı taşımadığı için, 
onun seçim ve çalışma usullerini gösteren kaidelerin yer alacağı belli bir içtüzük olamaz. 

Bundan başka. Bütçe Kanma Komisyonunun seçim ve çalışma usulleriyle ilgili hükümlerin ge
rek Millet Meclisini, gerek Cumhuriyet Senatosunu bağlaması gerektiği açıktır. Halbuki, sadece 
aidolduğu teşriî heyeti Ibağlıyabileoek olan bir içtüzükle bu hususu gerçekleştirmek kabil olamaz. 
Oysa ki, bu konuda Cumhuriyet iSenatosunda ve Millet Meclisinde aynı esasların uygulanması 
kesin bir zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Madde 1. — Bu madde ile, Bütçe Karma Komisyonunun adı, «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu» olarak tesîbit edilmiştir. Gerçekten, Cumhuriyet (Senatosu ile Millet 
Meclisi ayrı ayrı faaliyette 'bulunurken yine de Türkiye Büyük Millet Meclisini teşkil ederler. 
Bu durumda, bu ifade tarzı en uygun şekil olarak düşünülmüştür. 

Aynı ımadde, Anayasanın 94 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında tesîbit edilen seçim esaslarının 
gerçekleştirilmesini sağlayıcı hükümleri (getirmektedir. 

Madde 2. — Bu ımadde ile, umumiyetle diğer komisyonların başkanlık divanlarından daha ge
niş bâzı yetkileri olan Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık Divanının teşekkülü ve seçimi düzen
lenmektedir. 

Bütçe Komisyonu Başkanlık Divanının iktidar partileri mensuplarından teşekkül etmesinin ge
nel bir teamül olduğu 'bu vesileyle zikredilmek lâzımıdır. 

Madde 3. — Bu madde ile de, Anayasanın 94 ncü maddesinin emredici bir hükmünün yerine 
getirilmesini sağlayıcı kaideler sevk edilmektedir. 

Madde 4 . — B u madde, Anayasanın 94 ncü maddesine ve halen Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisinde yerleşmiş olan tatbikata uygun olarak sevk edilmiştir. 

VI. ncı bentte, ek ödenek, 'olağanüstü ödenek ve aktarma tasarılarının incelenmesi bütçe tasarı
sının incelenmesi kadar zamana ihtiyaç göstermediğinden, bu tasarılar için Anayasanın 94 ncü 
maddesinin ıgöste-rdiği süreler âzami süreler olmakla, daha kısa bir süre tesbiti uygun ve zaruri 
görülmüştür. 

VIII nci bent, Anayasanın 94 ncü maddesinin müeyyidesini koymaktadır. Gerçekten, Anaya
sanın 'bu maddesi, Cum'huriyet Senatosu için ve Millet Meclisi için, «karara bağlanır» ve Bütçe 
Karma Komisyonu için de «kabul eder» ibarelerini emredici Şekilde kullanmakla, IMuhasebei 
Umumiye Kanununda da kabul edilmiş olan bir esas -gereğince, bütçe kanunlarının malî yılba
şından önce Resmi Gazetede yayınlanması ve böylelikle yürürlüğe ıgirmesi 'gerektiğini kasdet-
miştir. Bu itibarla, Karma Komisyonda ve yasama meclislerinde, Anayasanın bahis konusu mad
desinde 'gösterilen âzami süreler içinde nihai 'oylama yapılamamışsa, bunu bütçe tasarılarının ka
bul edilmemiş olması şeklinde anlamaya Anayasa metni uygun değildir. Esasen, Devlet hayatını 
bütçeısiz devam ettirmek.mümkün olmadığına ve Anayasamız ıgeçici bütçe esasını da otomatik 
olarak uygulanacak bir müessese şeklinde kabul etmediğine göre, teklifin bu bendinde öngörü
len hal tarzından başkasını bulmaya imkân yoktur. 

X ncu bentde, Cumhuriyet Senatosu üyeleriyle milletvekillerinin genel ve katma bütçelerle 
ilgili kanun tekliflerinde bulunamıyacaklarma dair Anayasanın 94 ncü maddesinde yer alan esas 
tekrar olunmuştur. Gerçekten, bütçe kanunları ve Anayasa değişikliği teklifleri dışındaki ka
nunlardan bahseden Anayasanın 92 nci maddesi, bu gibi kanunlar hakkındaki inisiyatifin, «ta
sanı» halinde (yani Bakanlar Kurulu tarafından) veya «tekıM» halimde (yani Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri tarafından) gelebileceğini; Anayasanın 155 nci maddesi ise, Anayasanın değiş
tiril meşine dair kanunlar hakkındaki inisiyatifin, sadece «teklif» halinde (yani sadece Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından) gelebileceğini belirttiği halde; bütçe ile ilgili Anaya
samın 94 ncü maddesinde sadece «tasarı» dan bahsedilmekle, bütçe kanunlarında inisiyatifin an
cak ve ancak Bakanlar Kuruluna aidolduğu açıkça gösterilmiş olmaktadır. 

Gerçekten, 1924 Anayasasının 95 nci maddesinin ve (halen geçici olarak yürürlükte bulunan) 
eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin 126 ncı maddesinin uygulandığı sis
tem de bugün Anayasanın koyduğu sistemin aynı idi. Bilhassa belirtmek gerekir ki, bu sistem, 
geneıl ve katma bütçe kanunları için olduğu gibi; ek ödenek, olağanüstü ödenek ve aktarma ka
nunları için de aynen uygulanmaktadır. 

Eski mer'i Anayasalarımızın ve İçtüzüklerimizin kabul etmiş olduğu bu sistem, dünya parlâ
mentolarında carî esaslara da tamamiyle uylgundur. Halen hiçbir memleketin pariimentosunda 
üyelerin bütçe ile ilıgil'i kanun tekliflerinde bulunma yetkisi mevcut değildir. 
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Sadece, Brezilya'da, Bütçe Komisyonunun, Hükümet, bütçe tasarlısını zamanında parlâmento

ya sunmamışsa, bir tasarı hazırlamaya yetkisi vardır. 'İsveç'te de, 'bâzı hallerde, «İmkân ve Kay
naklar Komisyonu» (Bütçe Komisyonu), bütçe Kanunu ile ilgili tasarılar hazırlıyabilir, Ancak, 
bu iki istisna dahi, parlâmento üyelerine Bütçe Kanunu ile ilgili kanun tekliflerinde bulunma 
yetkisinin tanınması mânasına gelmemektedir. Anayasamız ve teamüllerimiz, 'Türkiye'de, HülMi-
metin yanısıra komisyonlara da - bir kurul olarak - Bütçe Kanunu ile ilgili tasarılar hazırla
mak yetkisinin verilmesine müsait değildir. Gerçekten, yukarda belirtildiği gibi, fauna Anayasa 
mâni olduktan naşka; Türk Parlâmentosunun gelen eki erine 'giöre, komisyonlar doğrudan doğru
ya kanun metni hazırlııyamazlar; bu hususta, behemahal, Hükümetçe veya bir Türkiye Büyük 
Millet Me'disi üyesi tarafından tahrik edilmeleri gerekil-, (Bu kaidenin, löteden beri uygulanan 
tek istisnası, özel af dilekçeleri vesilesiyle yetkili komisyonun ıbir tasarı hazırlaması şıikkıdır ki, 
bu §ıkta da komisyon kendi kendisine harekete geçmemektedir.) Sistemimizde ise, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerine bütçe kanunları konusunda iriisiyaltiif hakkı tanınmadığına ıgöre, Ko
misyona da bu konuda 'bir inisiyatif yetkisi tanınması imkânsızdır. 

Madde 5. — Bu madde ile, Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık Divanının görevleri, buıgüne 
kadarki teamüllere uygun olarak belirtilmektedir. 

Madde 6. — Bu madde, Anayasanın 94 ncü maddesinin 6 nci fıkrasına, 1 Kasım 1956 ta
rihli geçici içtüzüğün 127 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları ve tatbikatta yer almış teamül
lere uygun olarak kaleme alınmıştır. 

Madde 7. — Bu ınadde, mevcut gelçici İçtüzüğün 128 nci maddesine mütenazırdıır. 
Madde 8. — Anayasanın 94 ncü maddesi gereğince, yasama meclisleri genel kurullarında sa

dece bütçe bölümleri ve bütçelerin tümü oylanır. Ancak, Bütçe Karma. Komisyonunda, maddele
rin de -oylanması tabiîdir. Bu madde, bu esasa göre düzenlenmiştir. 

Madde 9. — Bütçe Karma Komisyonu üzerindeki başkanlık deneti Millet Meclisi Başkanına 
aidolduğundan, bu madde, bu hususun bir sonucu olarak kaleme alınmıştır. 

Madde 10. — Bu madde ile, Sayıştaym üç aylık raporlariyle ilgili hususlar düzenlenmiştir. 
Madde 11. — Bu madde ile, Muhasebei Umumiye Kanununun 34 ncü maddesi değiştirilmiş

tir. Gerçekten, Devlet Başkanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımın .şahsında birleşti
ği devirden kalan 'bir teamüle göre, Cumhurbaşkanlığı bütçesi doğruca teşriî organa sunulmak
taydı. Halen, fonksiyonlar ayrılığı esası yürürlükte olduğuna göre, artık bu esası uygulamaya im
kân kalmamış olup, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin de icra oıiganı içinde hazırlanması ve icra orga
nınca teşriî o ilgana sunulması 'gerekmektedir. Ayrıca, bütçemin yasama organıma verilme tarihi, 
Anayasaya uygun olarak, ufak bir değişikliğe uğratılmıştır. 

Madde 12. — Bu madde ile, Muhasebei Umumiye Kanununun 35 nci maddesi, Anayasanın 94 
ncü maddesinin gerektirdiği tarzda değiştirilmiştir. 

Madde 18. — Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesinin son fıkrası, 11 nci madde 
.gerekçesinde zikredilen aynı sebepler dolayısiyle değiştirilmiştir. 

Madde 14. — Bu maddenin, gerekçesi de, 13 ncü madde gerekçesinin aynıdır. 
Madde 15. — Bu madde gerekçesi de, 13 ncü madde igerekçesinin aynıdır. 
Madde 1'6. — Bu madde gerekçesi de, 13 ncü madde (gerekçesinin aynıdır. 
Madde 17. — Bu madde gerekçesi de, 13 ncü madde «gerekçesinin aynıdır. 
Madde 18. — Bu madde ile, geçici İçtüzüğün, Bütçe Karma Komisyonu, Cumhuriyet Senatosu 

ve Millet Meclisinde kaldırılan hükümleri gösterilmektedir. 
Madde 19. — Bu madde, yürürlüğe giriş tarihini 'göstermektedir. 
Madde 20. — Bu madde, bu teklifte yer alan 'bâzı hükümler Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

bâzı hükümler ise Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceğinden, her iki organ da zikredilmiştir. 
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Geçici Komisyon raporu 

Uzun Vadeli Plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkında kanun teklifi, T. 
B. M. M. Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hakkında ka
nun teklifi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin T. B. M. M. nce denetlenmesinin düzenlenmesi hakkın
da kanun teklifi ve Yüksek Murakabe Heyetinin kuruluş, görev ve yetkileri ile kamu iktisadi te

şebbüslerinin denetimi hakkında kanun teklifini incelemekle görevli Geçici Komisyon 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 8.7. 1963 
Esas No: 2/269 
Karar No: 3 

Yüksek Başkanlığa 

istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletvekili Cevad 
Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek'in 16 Haziran 1962 tarihli «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hakkında 
kanun teklifi» ni incelemek için birinci toplantı yılında kurulmuş olan: Geçici Komisyonun Millet 
Meclisi sıra sayısı 233 numaralı vesikada yer alan 2 Temmuz 1962 tarihli, Karar No: 3 ve Esas 
No: 2/269 sayılı raporunu takabbül etmek üzere ikinci toplantı yılının başmda kurulmuş olan ko
misyonumuz, Hükümet adına Maliye Bakanlığı temsilcisini dinledikten sonra, mezkûr raporu ve ka
nun teklifinin gerekçesini esas itibariyle benimsemiş bulunmaktadır. 

Bununla beraber, Millet Meclisi İçtüzüğü üzerinde Anayasa Komisyonunda alman kararların 
ışığı altında 1 nci maddede esasa taallûk etmiyeıı bâzı ıslahat yapılmış; aynı şekilde, komisyon
larda başkanlık divanı bulunmadığı düşüncesine binaen 2 nci maddede de gerekli değişiklik ya
pılmış ve 3 ncü maddeye teknik bakımdan daha fazla vuzuh verilmiştir. 

Komisyonumuz, bundan, başka, 4 ncü maddede maksadı daha iyi anlatan bâzı değişiklikler yap
mıştır. 

Komisyonumuz, raportörlere dair 5 nci maddede de tatbikattan alman neticelere uygun bâzı tâ
diller yapmayı uygun görmüştür. 

Komisyonumuz, 6 nci maddede de metne daha fazla vuzuh veren bâzı değişikliklikler yapmış
tır. \ 

Komisyonumuz, Fransız Muhasebei Umumiye Kanunundan (Lois Des Firances) mülhem olarak, 
8 nci maddede bâzı ıslahat yapmak suretiyle, kalkınma plânına uygun olarak iktisadi denge bakı
mından bütçenin genel yapısının ve toplam gelirler ile toplam giderler arasındaki münasebetin tes-
bitinin ilk başta yapılması esasını kabul etmiş ve ayrıca, masraf bütçesinin bölümlerinin bölüşül-
mesinin tatbikattan çıkan neticelerin ışığı altında daha düzgün bir şekilde yapılmasını sağlıyacak 
bâzı hükümler getirmiştir. Bu maddede yapılan değişiklik, Bütçe Karma Komisyonunun mesele
yi evvelâ bir iktisadi denge.problemi olarak mütalâa etmesi vt? Kalkınma Plânının amaçlarına 
uygun olarak .belli bir malî yıl içinde bütçe siyasetinde bütçe açığının mı, bütçe dengesinin mi ve
ya bütçe fazlasının mı ve hangi ölçülerde uygun olacağının tetkik edilmesi imkânını açmaktadır. 
Böylelikle, bütçe ne münhasıran gider ihtiyaçları açısından, ne de sadece gelir imkânları açısından 
değil; fakat, genel iktisadi denge açısından incelenmek imkânına kavuşmuş olacaktır. Ayrıca, ay
nı maddede yer alan toplantı ve karar oranına dair hükümlerin realist olmadığı •mülâhazasiyle, 
mevcut tatbikatın devamı uygun görüldüğünden bu hükümler bu maddeden çıkarılmıştır. 

Komisyonumuz, metne bir 10 ncu madde ekliyerek, yine Fransız mevzuatından mülhem olun
mak suretiyle, gider artırıcı veya gelir azaltıcı kanun teklifleri konusu düzenlemiştir. Plânlı bir 
ekonomide böyle bir maddeye ihtiyacolduğn ve Fransa'da da görüldüğü veçhile, bu tanzim tarzının 
yasama organı üyelerinin kanun inisyatifi hakkının tahdidi mânasına gelemiyeceği açıktır. 
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Evvelce mevcut Geçici Komisyonca kabul edilmiş olan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci mad

delerin sayıları, sırasiyle 11, 12, 13, 14, 1.5, 16, 17 ve 18 olmuştur. Bu maddelerden yeni 12 nci mad
deye, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yasama organında görüşülmesiyle ilgili bir fıkra eklenmiş ve 
yeni 14 ncü maddede de redaksiyona mütaallik bit* değişiklik yapılmıştır. 

Evvelce mevcut Geçici Komisyonca kaldırılmış olan teklifin 18 nci maddesi 19 ncu maddf olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Evvelce mevcut Geçici Komisyon metnindeki 7 nci madde 7 nci madde olarak aynen, 9 ncu mad
de aynı numarayla aynen, 18 nci madde 20 nci madde olarak aynen ve nihayet, 19 ncu madde de 
21 nei madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinde ve evvelce kurulan Geçici Komisyon metninde mevcut Mulıasebei Umumiye 
Kanununun bâzı maddelerinin tadiliyle ilgili maddeler, Hükümetçe- Mulıasebei Umumiye Kanunu
nun değiştirilmesine dair yeni bir tasarı verilmiş olmasına rağmen muhafaza olunmuştur. Gerçek
ten, bu konudaki teklif maddeleri, teklifin gerekçesinde de izah olunduğu veçhile, Muhasebei Umu
miye Kanununda temel değişiklikler yapılmasını değil; sadece, fonksiyonlar (kuvvetler) ayrılığı 
ilkesine aykırı bâzı hükümlerin Anayasanın 7 nci geçici maddesinde mevcut iki yıllık süreden önce 
değiştirilebilmesi amaciyle sevk edilmiştir. , ' 

öncelik ve ivedilikle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü . Kâtip N-
Balıkesir İstanbul Adana Balıkesir 
A. Bolak (1. Kırca A. Bosdoğanoğlu F. tslimyeli 

Malatya 
A. AJtşit 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ COŞKUN KIRCA, AYDIN MİLLETVEKİLİ ORHAN APAYDIN, 
SÎVAS MİLLETVEKİLİ OEVAD ODYAKMAZ VE ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ SADIK PE-

RlNÇEK'lN TEKLİFİ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin dü

zenlenmesi hakkında kanun teklifi 

T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyonu : 
MADDE 1. — Anayasanın 94 ncü maddesinde bahis konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu, Cumhuriyet Senatosunca seçilecek onbeş Cumhuriyet Senatosu üyesi ile 
Millet Meclisince seçilecek otuzbeş milletvekilinden kuruludur. Bu Karma Komisyon, yasama 
meclislerinin her toplantı yılı başında seçilir. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda mevcut siyasi parti grupları ve bağımsızlar her 
Meclisin kontenjanı içinde o Meclisteki sayıları oranında temsil edilirler. Bir Mecliste bağımsız
ların oranı sadece bir kesirden ibaretse, bunlar o Meclisin kontenjanı içinde temsil edilmezler. 

Her Mecliste hangi siyasi parti gruplarınca ne kadar aday gösterileceği önceden o Meclisin 
Başkanlık Divanınca tesbit olunur. Bağımsızların temsili 2 nci fıkra gereğince mümkünse, onla
ra düşen sayı da Başkanlık Divanınca belirtilir. Başkanlık Divanlarınca tesbit edilen bu sayıla
ra, oranlan aksettirmemesi noktasından itiraz edilebilir. Bu takdirde, bu itiraz, ilgili Meclisin 
Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Siyasi parti grupları, kendilerine düşen sayı ka
dar aday gösterirler; bağımsızlar, kendileri veya ilgili Meclis üyelerince aday gösterilirler. Mec
lisler Genel kurullarında seçim gizli oyla yapılır; seçim sonucu, siyasi parti gruplarına ve bağım
sızlara ayrılmış sayılara uygun düşene kadar oylama tekrarlanır. 

Yukardaki fıkraların uygulanmasında Bakanlar Kuruluna katılan bağımsızlar, bağımsızların 
sayısından düşülür. 

Siyasi parti grupu mensubu olmıyan partililer bir arada mütalâa olunur ve bunlar hakkında 
da bağımsızlar hakkındaki bu madde hükümleri uygulanır. 

Bu Karma Komisyon üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve yasama meclislerinin diğer 
karma komisyon ve komisyonlanna üye seçilemszler; özel kanunlar gereğince üyesi oldukları 
komisyonlar ile Anayasanın 92 nci maddesi gereğince kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kar
ma komisyonları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
ve yasama meclislerinin geçici mahiyetteki komisyonları için bu hüküm uygulanmaz. 

Başkanlık Divanı : 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık Divanı, 
bir başkan, bir başkanvekili, bir genel sözcü ve bir kâtipten kuruludur. Başkanlık Divanı üye
leri, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla ve gizli oyla seçilir. Başkanlık Divanının en az bir üye
si Cumhuriyet Senatosu üyeleri arasından seçilir. 

Karma Komisyonda iktidar gruplarının çoğunluğunun sağlanması : 

MADDE 3. — 1 nci madde gereğince seçim yapıldığı takdirde, Bakanlar Kuruluna katılan 
siyasi parti gruplarının Karma Komisyondaki üye sayısı otuzun altına düşecekse; Cumhuriyet 
Senatosu, Bakanlar Kuruluna katılan siyasi parti grupları mensupları arasından dokuz üye ve 
Millet Meclisi de aynı siyasi parti gruplarından yirmibir üye seçer. Bu üyelikler, her yasama 
meclisinde, Bakanlar Kuruluna katılan siyasi parti grupları arasında kuvvetleri oranında bö
lüşürler. Aynı halde, Cumhuriyet Senatosu, Bakanlar Kuruluna katılmıyan siyasi parti grup
ları ve bağımsızlar arasından altı üye ve Millet Meclisi de aynı siyasi parti grupları ve bağım
sızlar arasından ondört üye seçer. Bu üyelikler, her yasama meclisinde, Bakanlar Kuruluna ka
tılmıyan siyasi parti grupları ve bağımsızlar arasında sayıları oranında bölüşür. 

Bakanlar Kurulunun çekilmesi sonucunda Anayasanın 103 ncü maddesine göre güven oyu 
alan yeni Bakanlar Kuruluna katılan siyasi parti gruplarında değişiklik olması halinde, Tür-
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİCİ 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin düzen
lenmesi ile Muhasebei Umumiye Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 

madde eklenmesi hakkında Kanun 
T.B.M.M. Bütçe Karma Komisyonu : 
MADDE 1. — Anayasanın 94 ncü maddesinde bahis konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt

çe Karma Komisyonu, Millet Meclisinden seçilecek otuzbeş milletvekili ile Cumhuriyet Senatosun
dan seçilecek onbeş Cumhuriyet Senatosu üyesinden kuruludur. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda mevcut siyasi parti grupları ile bağımsızlar, her 
Meclisin kontenjanı içinde o Meclisteki sayıları oranında temsil edilirler. Her Mecliste her bir si
yasi parti grupunca ve bağımsızlardan ne kadar aday gösterileceği, önceden o Meclisin İçtüzüğüne 
göre tesbit olunur. Bu sayılara, yüzde oranlarını aksettirmemesi noktasından her Meclisin İçtüzü
ğüne göre itiraz edilebilir. Bu takdirde, bu itiraz, ilgili Meclisin İçtüzüğüne göre karara bağla
nır. Siyasi parti grupları, kendilerine düşen sayı kadar aday gösterirler; bağımsızlar, kendileri ve
ya ilgili Meclis üyelerince aday gösterilirler. Seçim, her Meclisin kendi İçtüzüğüne göre yapılır. 

Grupu kuramıyan siyasi partilerin mensupları bir arada mütalâa olunur ve bunlar hakkında da 
bağımsızlar hakkında bu maddede"yer alan hükümler uygulanır; şu kadar ki, bunların temsili 
siyasi parti gruplarının veya bağımsızların temsilini engelliyecekse, her halde siyasi parti grup
ları ve bağımsızlar, kendilerine düşen sayıları aşmamak kaydiyle, tercih olunur. 

Bu Karma Komisyon üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Millet Meclisinin ve Cumhuri
yet Senatosunun diğer karma komisyon ve komisyonlarına üye seçilemezler; özel kanunları gere
ğince üyesi oldukları komisyonlar ile Anayasanın 92 nci maddesi gereğince kurulan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Karma komisyonları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu ve yasama meclislerinin geçici mahiyetteki komisyonları için bu hüküm uygu
lanmaz. 

Başkanlık, Başkanvekilliği, Genel Sözcülük ve Kâtiplik : 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu, bir başkan, bir başken-
vekili, bir genel sözcü ve bir de kâtip seçer. Bunlardan başkan ve başkanvekilinden biri milletve
kili, diğeri Cumhuriyet Senatosu üyesi; genel sözcü ve kâtipten biri milletvekili, diğeri Cumhuriyet 
Senatosu üyesi olur. 

Karma Komisyonda iktidar gruplarının çoğunluğunun sağlanması. 

MADDE 3. — 1 nci madde gereğince seçim yapıldığı takdirde, Hükümete katılan siyasi parti 
gruplarının Karma Komisyondaki üye sayısı otusun altına düşecekse; Cumhuriyet Senatosu, Hü
kümete katılan siyasi parti grupları mensupları arasından dokuz üye ve Millet Meclisi de, aynı 
siyasi parti grupları mensupları arasından yirmibir üye seçer; bu üyelikler, her yasama meclisin
de, Hükümete katılan siyasi parti gruplarının toplam kuvvetleri içindeki yüzde oranlarına göre bu 
siyasi parti grupları arasında bölüşülür. Aynı halde, Cumhuriyet Senatosu, Hükümete katılmıyan 
siyasi parti grupları mensupları, bağımsızlar ve siyasi parti grupu kuramıyan partilerin mensupla
rı arasından altı üye ve Millet Meclisi de Hükümete katılmıyan siyasi parti grupları mensupları, ba
ğımsızlar ve siyasi parti grupu kuramıyan partilerin mensupları arasından 'ondört üye seçer; bu üye
likler, her yasama meclisinde, Hükümete katılmıyan siyasi parti grupları mensupları, bağımsızlar ve 
siyasi parti grupu kuramıyan partilerin mensuplarının,toplamı içindeki yüzde oranlarına göre bu 
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kiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun görevi .sona erer ve yukardaki madde 
ve fıkralar hükümleri dairesinde yeniden seçim yapılır. 

Yukardaki fıkraların uygulanmasında Bakanlar Kuruluna katılan bağımsızlar, bağımsızların 
sayısından düşülür. 

Siyasi parti grupu mensubu olmıyan partililer bu madde hükümlerinin uygulanmasında bir 
arada mütalâa olunur ve bunlar hakkında da bakımsızlar hakkında bahis konusu hükümler uygu
lanır. 

Karma Komisyonun görevleri : 

MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu : 
I. - Genel veya katma bütçe kanunları tasanla :mı ve bu kanunlara ilişkin ek tasarılarla değişik

lik taşanlarını; 
II - Genel veya katma bütçeli daireler için ek ödenek veya olağanüstü ödenek verilmesi hak

kında kanun tasarılarını; 
III - Genel veya katma bütçe kanunlannda veyahut ek ödenek veya olağanüstü ödenek veril

mesi hakkındaki kanunlarda bölümler arasmda aktarma yapılmasına dair kanun tasarılarını; 
IV - Mahallî idareler ve kamu iktisadi teşebbüsleri rakkında gerekli bilgileri vermek şartiy-

le, her yıl genel ve katma bütçe kanunları tasar lariyle birlikte, bir önceki takvim yılma, içinde 
bulunulan takvim yılma ve bir ileriki takvim yılma ait olmak üzere verilecek millî muhasebe 
hesaplariyle sektörlerarası ilgiler hakkındaki he ;apları ve genel ekonomik ve sosyal durum hak
kındaki raporu, Bakanlar Kurulunca Millet Mec isi Başkanlığına sunulmasmdan itibaren en çok 
ellialtı gün içinde inceleyip bu konulardaki raporunu Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına sunar 
ve raporunu Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda savunur. 

V - Cumhuriyet Senatosunca karara bağlanan metin, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca der
hal Millet Meclisi Başkanlığına gönderilir ve Meclis Başkanlığınca hemen komisyona havale edilir. 
Havaleden itibaren en geç yedi gün içinde komisyonca, Millet Meclisi Başkanlığına bu metin hak
kında bir rapor sunulur ve komisyon bu raporunu Millet Meclisi Genel Kurulunda kendisi sa
vunur. 

VI - II ve m ncü bentlerde zikri geçen kanun tasarlıları için IV ncü bentte bahis konusu âzami 
süre on gündür. 

VII - Anayasanın 94 ncü maddesinde ve yukardaki bentlerde bahis konusu olan âzami süreler 
Meclislerin tatil ve araverme süreleri içinde, resmî tatil ve resmî hafta sonu tatili günlerinde iş
ler ; bu süreler, havale günü dâhil olmak üzere, komisyon veya ilgili Meclisin genel kuruluna 
havaleden itibaren başlar. 

VIII - Yukardaki bentlerde bahis konusu olan âzami süreler içinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonunda, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurullarında ni
hai olarak oylanmıyan tasarılar, komisyon veya ilgili Meclisçe kabul edilmiş sayılır. 

IX - Karma Komisyon, bu maddede bahis konusu olan çalışmalan esnasında uzun vadeli plâ
nın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkında kanunun hükümleriyle bağlıdır. 

X - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe ile ilgili kanun teklifinde bulunamazlar. 
Karma Komisyon Başkanlık Divanının görevleri : 
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siyasi parti grupları, bağımsızlar ve siyasi parti grupu kuramıyan partilerin mensupları arasında 
bölüşülür. 

Bakanlar Kurulunun çekilmesi sonucunda Anayasanın 103 ncü maddesine göre güven oyu alan 
yeni Hükümete katılan siyasi parti gruplarında değişiklik olması halinde veya her hangi bir suretr 
le bu grupların Karma Komisyondaki üye sayılan toplamı otuzun altına düşerse, Karma Korniş^ 
yonun görevi sona erer ve yukardaki fıkralar ve maddeler hükümleri uyarınca, güven oylaması
nın yapıldığı birleşimden veya Karma Komisyonda bu siyasi parti gruplarının üye-sayısının otu^ 
zun altına düştüğü tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yeniden seçim yapılır; bu süre, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin tatili veya yasama meclislerinden birinin ara vermesi sırasında işlemez. 

Siyasi parti grupu kuramıyan partilerin mensupları bu madde hükümlerinin uygulanmasında 
bir arada mütalâa olunur ve bunlar hakkında 1 nci maddede bağımsızlar hakkında yer alan hü
kümler uygulanır. 

Karma Komisyonun* görev ve çalışmaları : 

MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu: 
I - Genel ve katma bütçe kanunları tasarılarını ve bu kanunlara ilişkin ek kanun tasarılarını 

ve bu kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarılarını; 
II - Genel ve katma bütçeli daireler için ek ödenek veya olağanüstü ödenek verilmesi hakkın

daki kanun taşanlarını ve bu kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun taşanlarını; 
III - I nci ve II nci bentlerde zikredilen kanunlarda bölümler arasında aktarma ve olağanüs

tü aktarma yapılmasına dair kanun tasarılannı; 
IV - Her yıl genel ve katma bütçe kanunları tasarılariyle birlikte verilecek millî bütçe tahmin

lerini gösterir raporu, 
Başbakanlıkça Millet Meclisi Başkanlığına sunulmasından itibaren en geç ellialtı gün içinde in

celeyip bu konulardaki raporunu Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına sunar ve raporunu Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunda savunur. 

V - Cumhuriyet Senatosunda karara bağlanan metin, Cumhuriyet Senatosu "Başkanlığınca der
hal Millet Meclisi Başkanlığına gönderilir ve Millet Meclisi Başkanlığınca hemen Karma Komis
yona havale edilir. Havaleden itibaren en geç yedi gün içinde Karma Komisyonca, Millet Mec
lisi Başkanlığına bu metin hakkında bir rapor sunulur ve Karma Komisyon bu raporunu Millet 
Meclisi Genel Kurulunda kendisi savunur. 

VI - II nci ve III ncü bentlerde zikri geçen kanun tasarılan için IV ncü bentte bahis konuşu 
âzami süre otuz gündür. 

VII - Anayasanın 94 ncü maddesinde ve - VI nci bent hariç - yukardaki bentlerde bahis konu
su olan âzami süreler, yasama meclislerinin tatil ve ara verme süreleri içinde, resmî tatil ve 
resmî hafta sonu tatili günlerinde işler; bu süreler, havale günü dâhil olmak üzere, Karma Komis
yona veya ilgili yasama meclisinin genel kuruluna havaleden itibaren başlar. 

VIII - Yukardaki bentlerde bahis konusu olan âzami süreler içinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonunda ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda nihai olarak onaylan-
mıyan tasarılar, Karma Komisyon veya Cumhuriyet Senatosunda kabul edilmiş sayılır ve sevk 
edilmesi gereken mercie Karma Komisyon veya Cumhuriyet Senatosuna gelmiş olduğu şekliyle 
gönderilir. Millet Meclisi Genel Kurulunda yukardaki bentlerde bahis konusu âzami süre içinde 
nihai olarak oylanmıyan tasarıları, Bakanlar Kurulu, Millet Meclisi Genel Kuruluna sevk edilmiş 
olduğu şekliyle kararname ile yürürlüğe koymaya yetkilidir; ancak, bu hüküm, tasarınm Millet 
Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesini durdurmaz ve Millet Meclisince kabul olunan tasan yürür
lüğe girmekle, bu kararname hükümleri ortadan kalkar. 

IX - Karma Komisyon, bu maddede bahis konusu çalışmalan sırasında 16 Ekim 1962 tarihli ve 
77 sayılı Uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkındaki Kanunun 
3 ncü maddesi hükümlerini uygular. 
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MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Bütçe Komisyonu Başkanlık Divanı, İçtü
zük hükümleri-gereğince yerine getirmesi gereken görevlerden başka, belli Bakanlık, ayrı bütçeli da
ire ve katma bütçeli dairelerin biri veya birkaçı için birer raportör seçer. Divan, gerekli görürse, Ba
kanlık, ayrı bütçeli daire ve katma bütçeli daireler için, o Bakanlık veya daire ile ilgili raportö
rün de dâhil olacağı, en çok dörder kişilik alt komisyonlar kurabilir. 

Başkanlık Divanı, mahallî idareler ve kamu iktisadi teşebbüsleriyle ilgili olarak, gerekli gör
düğü sayıda sözcü seçer ve Alt-Komisyon kurar. 

Alt -komisyonlarda iktidar partisi veya partileri temsil olunur. 
4 ncü maddenin 1 nci bendindeki tasarıların tümü ile aynı maddenin IV ncü bendindeki hesap

lar ve rapor, Genel Sözcü tarafından doğrudan doğruya ele alınır. 
Karma Komisyon ve Meclisler genel kurallar.nda yapılımıyaeak teklifler : 

MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun görüşmeleri ve 
4 ncü maddenin I, II ve III ncü bentlerinde zikri geçen taşanların Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Genel kurullannda görüşülmesi sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
tarafından, Anayasanın 94 ncü maddesinin 6 ncı fıkrası hükmüne aykırı teklifler yapılamıya-
cağı gibi, aylık, ödenek, gündelik ve yollukların artırılmasına, memurluk kurulmasına veya 
bunlann yürürlükteki kanunlarla belli olan sınırlan dışında genişletilmesine ve vergi kanun
ları ile bütçeyle ödenek verilmesini gerektiren kanunların konusuna giren hususlara dair do 
ğiştirge veya madde eklenmesi hakkında önerge verilemez. 

Gelir ve giderlerle ilgisiz hükümler : 

MADDE 7. — 4 ncü maddenin I, II ve III ncü bentlerinde zikredilen kanunlara, gelir veya 
giderlerle ilgili olmıyan hükümler konamaz. 

Bu taşanların Karma Komisyonda ve Yasasama Meclisleri Genel kurullarında görüşülmesi 
esnasında yapılacak teklifler, ancak, tasarılarda mevcut maddelerle doğrudan doğruya ilgili ol
mak şartiyle oylanabilir. 

Görüşme ve oylama : > 

MADDE 8. — Karma Komisyonda 4 ncü maddenin I, II ve III ncü bentlerinde zikredilen ta
sanlar ve bu taşanların bir parçası olan ek cetveller hakkında, Maliye Bakaniyle aidolduğu Ba
kan veya gönderecekleri daire başkanlan hazır bulunduğu halde madde madde görüşme ya
pılır. Bir faslın maddeleri oylandıktan sonra, o faslın aynca oya konması gereklidir. 

4 ncü maddenin I, II ve III ncü bentlerinde bahis konusu kanun tasarılannın Karma Komis
yonda önce tümü görüşülür ve fasıl ve maddelere geçilir. Madde ve fasıllar karara bağlandık
tan sonra tasannın tümü tekrar gözden geçirilir. Ve Karma Komisyonun rapor tasansı görü
şülür. 
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X - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunlarında değişiklik yapılmasına dair ka
nun tekliflerinde bulunamazlar. Yasama meclisleri idareci üyelerinin, yürürlükteki mevzuat hüküm
leri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay bütçeleri hakkında yapacakları kanun tek
lifleri saklıdır; bu kanun teklifleri hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. 

Raportörler: 
MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı, Bakanlık ve

ya daire ve katma bütçeli idarelerin bir veya birkaçı için gereği kadar raportör seçebilir. Bu ra
portörler toplantı yılı başında seçilirler. 

4 ncü maddenin 1 nci bendinde zikredilen tasarıların tümü ile aynı maddenin IV ncü bendinde > 
zikri geçen rapor, Genel Sözcü tarafından doğrudan doğruya ele alınır. Karma Komisyon ve yasa
ma meclisleri genel kurullarında yapılamıyacak teklifler. 

MADDE 6. — Timkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun görüşmeleri ve 4 ncii 
maddenin I, l î ve III ncü bentlerinde zikredilen kanun taşanlarının Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Genel, kurullarında görüşülmesi sırasında, bütçe kanunlan dışındaki kanunlarla kabul 
edilmiş olan aylık, ödenek, gündelik ve yollukların artırılmasına kadro verilmesine veya bunların 
bahis konusu kanunların belli sınırlan dışında genişletilmesine ve vergi kanunlan ile bütçeyle öde-

, nek verilmesini gerektiren kanunlann konusuna giren hususlara dair - madde eklenmesi hususu 
dâhil - değiştirge verilemez. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi genel kurullarında yapılamıyacak teklifler hakkında Ana
yasanın 94 ncü maddesinin 6 ncı fıkrası hükümleri aklıdır. 

Bütçe ile ilgisiz hükümler : 

MADDE 7. — 4 ncü maddenin I, II ve III ncü bentlerinde zikredilen kanunlara bütçe ile ilgili 
olmıyan hükümler konulamaz. 

Bu kanunlara dair tasarıların Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunda ve ya
sama meclisleri genel kurullannda görüşülmesi sırasında yapılacak teklifler, ancak taşanlarda yer 
alan maddelerle doğrudan doğruya ilgili olmak şartiyle oylanabilir. 

Görüşme usulü : 

MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun görev alanına giren 
kanun tasarılarının görüşülmesinde Başbakan ve Maliye Bakanı ile ilgili bakan veya gönderecekr 
leri yetkili memurlar hazır bulunur. 

2. Aynı malî yıla ait genel ve katma bütçe kanunlan tasanlannın tümü üzerinde önce kon
solide Devlet bütçesi olarak bir arada görüşme açılır. Bu görüşmenin sonunda, yürürlükteki uzum 
vadeli kalkınma plânının amaçlanna uygun olarak iktisadi dengeyi sağlıyacak tarz ve ölçüde 
Devlet harcamaları ve gelirleri arasındaki münasebeti tâyin etmek üzere: 

a) Kamu gelirlerinin alınmasına mezuniyet veren hükümler ile her bir kamu geliri nev'inin 
tahminî miktan ve kamu gelirlerinin genel tahminî toplamını tesbit eden hükümler; 

b) «Karşılık paralar», dış kredilerin Türk lirası karşılıklan, borçlanma ve Hazine işlemleri 
ve özel fonlar ile sağlanacak gelirlere dair tahminleri tesbit ve bunların elde edilmesi için gen 
rekli hükümler; 

c) Cari harcamalara dair tahminî toplamını, yatınm harcamalarına dair tahminî toplamını,. 
sermaye teşkili ve transfer harcamalarına dair tahminî toplamını ve Devlet giderlerinin genel 
toplamını tesbit eden hükümler, 
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Bütçe kanunları tasarılarının sunulması : 

MADDE 9. — 4 ncü maddenin I, II ve III ncü bentlerinde zikredilen tasanlar Millet Meclisi 
Başkanlığına Bakanlar Kurulunca sunulur. Millet Meclisi Başkanlığı bu tasarıları Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonuna derhal havale eder. 

Sayıştaym üç aylık raporları : 

MADDE 10. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa müze.y yel 18 
Haziran 1934 tarihli ve 2518 sayılı Kanun gereğince Sayıştay tarafından hazırlanan üç aylık ra
porlar, Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meciisi genel kurullarının bilgisine sunulur. 

Bu raporlara dayanarak birinci derece ita âmiri Başbakan veya Bakanlar hakkında Anayasa
nın 90 ncı maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğü gereğince 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve milletvekillerinin gereken istemlerde bulunma haklan saklı
dır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 233 e 1 nci ek) 



— 13 — 
Geçici Ko. 

Yukardaki sıra dâhilinde kabul edilir. Yukarda söz konusu tasanlar Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına sevk edilirken bu bent gereğince tesbit edilen genel Devlet geliri tahmini ile genel 
Devlet gideri tahmini aşılamaz. 

3. Harcamaların yapılmasına mezuniyet veren maddelere ek cetveller üzerindeki gömmeler 
sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlık, daire ve katma bütçeli idare bütçeleri
nin gider ödenekleri hakkındaki düşüncelerini, bunların herbirine ait bütçenin tümü üzerindeki 
görüşme yapılırken açıklarlar. Her bir Bakanlığın, dairenin veya katma bütçeli idarenin gider büt
çesinin bölüm ve maddeleri üzerinde görüşme, ödeneğin miktarı üzerinde yapılır. Bir bölümün 
maddeleri oya konulduktan sonra o bölümün ayrıca oya konulması gereklidir; ancak, Karma Ko
misyon, bir ^bölümün maddelerinin oylanmasından, gerekirse, vazgeçebilir. Bu fıkra gereğince 
yapılan oylamalar geçici niteliktedir. 

4. Yürütme maddesi oylanmadan önce, tasarının tamamı, 2 nci bent hükümlerinin yerine 
gelmesini sağlamak amaciyle yeniden gözden geçirilir. Bu gözden geçirme sırasında, maddeler 
üzerinde ve harcamaların yapılmasına mezuniyet veren maddelere ek cetvellerin bölümleri ile bu 
bölümlerin maddeleri üzerinde Hükümet veya Karma Komisyon üyelerince itirazda bulunulmadı
ğı takdirde, bu maddeler ve bölümler ile maddeleri kabul edilmiş sayılır. İtiraz halinde madde 
veya bir bölümün itiraza uğrıyan maddesi ile o bölüm yeniden yukarda gösterildiği şekilde gö-
rüşülür ve nihai olarak oylanır. 

Bu işlemler tamamlandıktan sonra tasarının yürütme maddesi ve daha sonra da tümü oyla
nır. 

5. Karma Komisyon, tasarının görüşülmesini tamamladıktan sonra, Genel Sözcü tarafından 
hazırlanan rapor taslağını görüşür ve karara bağlar. 

6. Hükümet temsilcileri, tasan metnini değiştiren önerge ve değiştirgeler veremez ve bu gibi 
önerge ve değiştirgelere katılamazlar. Hükümetçe, bu gibi önerge ve değiştirgelerin verilebilmesi 
veya Karma Komisyon üyelerince verilmiş olanlara iştirak edilebilmesi veyahut 4 ncü bentte söz 
konusu itirazların yapılabilmesi yahut Karma Komisyon üyelerince yapılmış olanlara iştirak edile
bilmesi, ancak oturumda hazır bulunan Başbakan veya Başbakanı temsil eden Bakan veya memur 
tarafından bir önerge veya değiştirge verilmesi suretiyle olur; Başbakan veya Başbakanı temsil eden 
bir Bakan veya memur oturumda hazır değilse, bu önerge veya değiştirge ancak Maliye Bakanı ve
ya temsilcisi ile ilgili Bakan veya temsilcisi ve Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı ile gö
revli Bakan veya bu teşkilâtın temsilcisi tarafından bir arada imzalanmak gerekir. 

7. Bu maddenin 1, 2, 3, 4, ve 5 nci bentleri, 4 ncü maddenin X ncu bendinde bahis konusu ka
nun teklifleri için de uygulanır. 

Uygulanacak İçtüzük : 

MADDE 9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun çalışmalarında, bu 
kanunda sarahat olmıyan hallerde, Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır. 

Millet Meclisi Başkanı, Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri dâiresinde komisyonlar üzerinde haiz 
olduğu denetleme yetkilerini, bu karma komisyon için de haizdir. 

Kamu gi.derlerini artırıcı ve kamu giderlerini azaltıcı kanun teklifleri. 

MADDE 10. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

«Ek madde — Yürürlükteki genel ve katma bütçe kanunlarında öngörülmiyen harcamaların ya
pılmasını gerektiren kanun tekliflerinin .sahipleri, bu tekliflerin kanunlaşması takdirinde uygulana
cakları süre içinde bu yeni harcamalann finansmanı için mevcut gider ödeneklerinden tasarruf
ları ve yeni vergi, resim ve hare yoluyla eTde edilecek ek gelirleri de göstermek zorundadırlar. 
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Muhasebei Umumiye Kanununun değiştirilen maddeleri : 

MADDE 11. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun muaddel 
34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 34. — Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklardan her biri kendi bütçesini hazırlıyarak Ağus
tos ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderir. Cumhurbaşkanlığı kendi bütçesine ait taslağı 
Başbakanlık eliyle yollar. Maliye Bakanı da kendi Bakanlığının gider bütçesiyle gelir bütçesini ha
zırlayıp ötekilerle birleştirerek bir yıllık bütçe kanun tasarısını meydana getirir. Bu tasan, Bakan
lar Kurulunca incelenip onaylandıktan sonra en geç Kasım ayı sonunda Millet Meclisi Başkanlı
ğına sunulur.» 

MADDE 12. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 35 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 35. — Bütçe Kanunu malî yıl başından önce Resmî Gazetede yayınlanır.» 

MADDE 13. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun muaddel 
83 ncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Cumhurbaşkanlığı bütçesinin genel giderler ve hizmetliler besleme giderleri bölümünden veri
lecek avanslar, Bakanlar Kurulu karariyle 6 000 üraya çıkarılabilir.» 

MADDE 14. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 101 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle ilgili olarak bu madde hükümleri Başbakanlıkça yerine getiri
lir.» 

MADDE 15. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 105 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle ilgili olarak bu madde hükümleri Başbakanlıkça yerine getiri
lir.» 

MADDE 16. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 127 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 127. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay masrafları bu kanun dairesinde ta
hakkuk ettirilerek tediye olunur. Maliye Bakanlığı ile Sayıştaym bunlar üzerinde her hangi bir 
tetkik hakları yoktur. 

Genel bütçenin düzenlenmesi sırasında yasama meclislerinin kanun ve içtüzükler gereğince yet
kili idare âmirleri, bu bütçelere ait rakamları Maliye Bakanlığına bildirirler. Her yıl sonunda dü-
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Mevcut kamu gelirlerini azaltıcı kanun tekliflerinin sahipleri, bu tekliflerin kanunlaşması ha
linde uygulanacakları süre içinde azalan bu gelirlere mukabil hangi kamu hizmetlerine karşılık 
olan hangi harcamaların kısıntıya uğratılacağını belirtmek zorundadırlar. 

1 ve 2 nci fıkralar hükümlerine aykırı olarak verilen kanun teklifleri yasama meclisleri komis
yonları ve genel kurullarında görüşülemez. 

Sayıştay raporları : 

MADDE 11. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa müzeyyel 
18 Haziran 1934 tarihli ve 2518 sayılı Kanun gerekince Sayıştay tarafından hazırlanan üç aylık ra
porlar ve Sayıştay tarafından kanun hükümleri uyarınca yasama organına sunulan diğer rapor
lar, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başka ılıklarına sunulur ve bu raporlar, hakkında, yasa
ma meclislerinin İçtüzükleri gereğince Sayıştay illeriyle görevli komisyonlarının düzenliyecekleri 
raporlarla birlikte, her bir mecliste ayrı ayrı ge.ıel görüşme açılır. 

Muhasebei Umumiye Kanununun değiştirilen hükümleri. 

MADDE 12. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun muaddel 
34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 34. — Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklardan her biri kendi bütçesini hazırlıyarak Ağus
tos ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderirler. Cumhurbaşkanlığı, kendi bütçesine ait tas
lağı Başbakanlık eliyle yollar. Maliye Bakını da, kendi Bakanlığının gider bütçesiyle gelir bütçesi
ni hazırlayıp ötekilerle birleştirerek bir Şıllık bütse kanunu tasarısını meydana getirir. Bu tasarı, 
Bakanlar Kurulunca incelendikten sonra en geç Kasım ayı sonunda Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulur. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu ve yasama 
meclisleri genel kurullarında görüşülürken bu bütçe, Başbakan veya görevlendireceği bir Bakan 
veya temsilcisi tarafından savunulur.» 

MADDE 13. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sıyılı Muhasebei Umumiye Kanununun 35 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 35. — Bütçe kanunları en geç malî yıl başında Resmî Gazetede yayınlanır.» 

MADDE 14. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun muaddel 
83 ncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Cumhurbaşkanlığı bütçesinin genel giderler ve hizmetliler yiyecek giderleri bölümünden ve
rilecek avanslar, Bakanlar Kurulu karariyle altıbin liraya çıkarılabilir. 

MADDE 15. — Kanun teklifinin 14 ncü maddesi 15 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Kanun teklifinin 15 nci maddesi 16 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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zenlenecek kesinhesap cetvellerinin bir nüshası Hazine genel hesabına ithal edilmek üzere Maliye 
Bakanlığına gönderilir.» 

MADDE 17. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 128 nci 
maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay büiçelerindeki ödenekler, kanun ve içtüzükler gere
ğince yetkili idare âmirlerinden birisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlık Müdürü tara
fından müşterek imzalı makbuz karşılığında Hazmeden verilir.» 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 18. — 1 Kasım 1956 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin mu
addel 22 nci maddesinin 6 ncı bendinin 3 ncü fıkrası, 39 ncu maddesinin 2 nci fıkrası, 126 ncı mad
desinin 1, 2, 3 ve 5 nci bentleri ve 127 nci maddesi kaldırılmıştır. 

Yürürlüğe giriş : 

MADDE 19. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 20. — Bu kanunu Türkiye Büyük Millet Metlisi ve Bakanlar Kurulu yürütür. . 
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MADDE 17. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 127 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 127. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay masrafları, bu kanun dairesinde 
tahakkuk ettirilerek tediye olunur. Maliye Bakanhğı ile Sayıştayın bunlar üzerinde her hangi 
bir inceleme hakları yoktur. 

Genel bütçenin düzenlenmesi sırasında, yasama meclislerinin kanun ve içtüzükler gereğince 
yetkili idareci üyeleri, bu bütçelere ait rakamlan Ağustos ayı sonuna kadar yazılı olarak Mali
ye Bakanlığına bildirirler. Her yıl sonunda düzenlenecek kesin hesap cetvellerinin birer nüsha
sı, Hazine genel hesabına ithal edilmek üzere, Maliye Bakanlığına gönderilir.» 

MADDE 18. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 128 nci 
maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay bütçelerindeki ödeneklerin karşılığı olan nakid, 
kanun ve içtüzükler gereğince yetkili idareci üyelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman* 
lık Müdürü tarafından müştereken imzalanan makbuz karşılığında Hazineden verilir.» 

MADDE 19. — Kanun teklifinin 18 nci maddesi 19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Kanun teklifinin 19 ncu maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Yürütme : 

MADDE 21. — Bu kanunun yasama organı ile ilgili hükümlerini yasama meclisleri ve diğer 
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

\ 
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istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın Milletvekili Orhan 
Apaydın, Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili 
Sadık Perinçek'iıv Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Ko
misyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin. düz^ııLanmesi hakkında 
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Madde 1. — Bu madde ile, Bütçe Karma Komisyonunun adı, «Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonu» olarak tesbit edilmiştir. Gerçekten, Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi ayrı 
ayrı faaliyette bulunurken yine de Türkiye Büyük Millet Meclisini teşkil ederler. Bu durumda, bu 
ifade tarzı en uygun şekil olarak düşünülmüştür. 

Aynı madde, Anayasanın 94 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında tesbit edilen seçim esaslarının ger
çekleştirilmesini sağlayıcı hükümleri getirmektedir. 

Madde 2. — Bu madde ile, umumiyetle diğer komisyonların başkanlık divanlarından daha geniş 
bâzı yetkileri olan Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık Divanının teşekkülü ve seçimi düzenlen
mektedir. 

Bütçe Komisyonu Başkanlık Divanının iktidar partileri mensuplarından teşekkül etmesinin genel 
bir teamül olduğu bu vesileyle zikredilmek lâzımdır. 

Madde 3. — Bu madde ile de, Anayasanın 94 ncü maddesinin emredici bir hükmünün yerine geti
rilmesini sağlayıcı kaideler sevk edilmektedir. 

Madde 4. — Bu madde, Anayasanın 94 ncü maddesine ve halen Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisinde yerleşmiş olan tatbikata uygun olarak sevk edilmiştir. 

VI nci bentte, ek ödenek, olağanüstü ödenek ve aktarma taşanlarının incelenmesi bütçe tasansı-
nm incelenmesi kadar zamana ihtiyaç göstermediğinden bu tasarılar için Anayasanın 94 ncü mad
desinin gösterdiği süreler âzami süreler olmakla, daha kısa bir süre tesbiti uygun ve zaruri görülmüş-
tür. , . 

VIII nci bent, Anayasanın 94 ncü maddesinin müeyyidesini koymaktadır. Gerçekten, Anayasanın 
bu maddesi, Cumhuriyet Senatosu için ve Millet Meclisi için «karara bağlanır» ve Bütçe Karma Ko
misyonu için de «kabul eder» ibarelerini emredici şekilde kullanmakla, Muhasebei Umumiye Kanu
nunda da kabul edilmiş olan bir esas gereğince, bütçe kanunlarının malî yılbaşından önce Resmî Ga
zetede yayınlanması ve böylelikle yürürlüğe girmesi gerektiğini kasdetmiştir. Bu itibarla, Karma Ko
misyonda ve yasama meclislerinde, Anayasanın bahis konusu maddesinde gösterilen âzami süreler 
içinde nihai oylama yapılamamışsa, bunu bütçe tâsanlannın kabul edilmemiş olması şeklinde anla
maya Anayasa metni uygun değildir. Esasen, Devlet hayatını bütçesiz devam ettirmek mümkün ol
madığına ve Anayasmız geçici bütçe esâsını da otomatik olarak uygulanacak bir müessese şeklinde ka
bul etmediğine göre, teklifin bu bendinde öngörülen hal tarzından başkasını bulmaya imkân yoktur. 

X ncu bentte, Cumhuriyet Senatosu, üyeleriyle milletvekillerinin genel ve katma bütçelerle il
gili kanun tekliflerinde bulunamıyacaklanna dair Anayasanın 94 ncü maddesinde yer alan esas 
tekrar olunmuştur. Gerçekten, bütçe kanunlan ve Anayasa değişikliği teklifleri dışındaki ka
nunlardan bahseden Anayasanın 92 nci maddesi, bu gibi kanunlar hakkındaki inisiyatifin «tasan» 
halinde (yani Bakanlar Kurulu tarafından) veya «teklif» halinde (yani Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri tarafından) gelebileceğini; Anayasanın 155 nci maddesi ise, Anayasanın değiştiril
mesine dair kanunlar hakkındaki inisiyatifin, sadece «teklif» halinde (yani sadece Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri tarafından) gelebileceğini belirttiği halde; bütçe ile ilgili Anayasanın 94 
ncü maddesinde sadece «taşan» dan bahsedilmekle, bütçe kanunlarında inisiyatifin ancak ve ancak 
Bakanlar Kuruluna, aidolduğu açıkça gösterilmiş olmaktadır. 

Gerçekten, 1924 Anayasasının 95 nci maddesinin ve (halen geçici olarak yürürlükte bulunan) 
eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin 126 nci maddesinin uyguladığı sistem 
de bugün Anayasanın koyduğu sistenıin. aynı idi. Bilhassa belirtmek gerekir ki, bu sistem, genel 
ve katma bütçe k*»*>unlaii için olduğu gibi; ek ödenek, olağanüstü ödenek ve aktarma kanunlan 
için de aynen uygulanmaktadır. > 

Eski mer'i Anayasalarımızın ve içtüzüklerimizin kabul etmiş olduğu bu sistem, dünya parlâ-
mentolannda cari esaslara da tamamiyle uygundur. Hiilen hiçbir memleketin parlâmentosunda 
üyelerin bütçe ile ilgili kanun tekliflerinde bulunma yetkisi mevcut değildir. 
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Sâdece, Brezilya'da, Bütçe Komisyonunun, Hükümet, bütçe tasarısını zamanında parlâmento
ya sunmamışsa, bir tasarı hazırlamaya yetkisi vardır. İsveç'te de, bâzı hallerde, «İmkân ve Kay
naklar Komisyonu» (Bütçe Komisyonu), Bütçe Kanunu ile ilgili tasarılar hazırlıyabilir. Ancak, 
bu iki istisna dahi, parlâmento üyelerine Bütçe Kanunu ile ilgili kanun tekliflerinde bulunma 
yetkisinin tanınması mânasına gelmemektedir. Anayasamız ve teamüllerimiz, Türkiye'de, Hükü
metin yanısıra Komisyonlara da - bir kurul olarak - Bütçe Kanunu ile ilgili tasarılar hazırlamak 
yetkisinin verilmesine müsait değildir. Gerçekten, yukarda belirtildiği gibi, buna Anayasa mâni 
olduktan başka; Türk Parlâmentosunun geleneklerine göre, komisyonlar doğrudan doğruya ka
nun metni hazırlıyamazlar; bu hususta, behema'hal, Hükümetçe veya bir Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi tarafından tahrik edilmeleri gerekir, (Bu kaidenin, Öteden beri uygulanan tek istis
nası, özel af dilekçeleri vesilesiyle yetkili komisyonun bir tasarı hazırlaması şıkkıdır ki, bu şık
ta da komisyon kendi kendisine harekete geçmemektedir.) Sistemimizde ise, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerine bütçe kanunları konusunda inisiyatif hakkı tanınmadığına göre, Komisyona 
da bu konuda bir inisiyatif yetkisi tanınması imkânsızdır. 

Madde 5. — Bu madde ile, Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık Divanının görevleri, bugüne ka-
darki teamüllere uygun olarak belirtilmektedir. 

Madde 6. — Bu madde, Anayasanın 94 ncü maddesinin 6 ncı fıkrasına, 1 Kasım 1956 tarihli 
geçici İçtüzüğün 127 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları ve tatbikatta yer almış teamüllere uy
gun olarak kaleme alınmıştır. 

Madde 7. — Bu madde, mevcut geçici İçtüzüğün 128 nci maddesine mütenazırdır. 
Madde 8. — Anayasanın 94 ncü maddesi gereğince, yasama meclisleri genel kurullarında sa

dece bütçe bölümleri ve bütçelerin tümü oylanır. Ancak, Bütçe Karma Komisyonunda, maddele
rin de ovlanması tabiîdir. Bu madde, bu esasa gö^e düzenlenmiştir. 

Madde 9. — Bütçe Karma Komisyonu üzerindeki başkanlık deneti Millet Meclisi Başkanına 
aidoldudundan, bu madde, bu hususun bir sonucu olarak kaleme alınmiştır. 

Madde 10. — Bu madde ile, Savıgtaym üç aylık raporlariyle ilgili hususlar düzenlenmiştir. 
Madde 11. — Bu madde ile, Muhasebei Umumiye Kanununun 34 ncü maddesi değiştirilmiştir. 

Gerçekten, Devlet Başkanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının şahsında birleştiği de
virden kalan bir teamüle göre, Cumhurbaşkanlığı bütçesi doğruca teşriî organa sunulmaktaydı. 
Halen, fonksiyonlar avrılığı esası yürürlükte oldnğuna göre, artık bu esası uygulamaya imkân 
kalmamış olup, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin de icra organı içinde hazırlanması ve icra organın
ca teşriî organa sunulması gerekmektedir. Avnca,' bütçenin yasama organına verilme tarihi, Anaya
saya uverun olarak, ufak bir derişikliğe uğratılmıştır. 

Madde 12. — Bu madde ile, Muhasebei Umumiye Kanununun 35 nci maddesi, Anayasanın 94 
ncü maddesinin gerektirdiği tarzda deSHştirilmİptîr. 

Madde 13. — Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesinin son fıkrası, İ l nci madde 
gerekçesinde zikredilen avnı sebepler dolayışiyle değiştirilmiştir. 

Madde 14. — Bu maddenin gerekçesi de, 13 ncü madde gerekçesinin aynıdır. 
Madde 15. — Bti madde gerekçesi de, 13 ncü madde gerekçesinin aynıdır, 
Madde 16. — Bu madde gerekçesi de, 13 ncü madde gerekçesinin aynıdır. 

' Madde 17. — Bu madde gerekçesi de, 13 ncü madde gerekçesinin aynıdır. 
Madde 18. — Bu madde ile, gecı'öi İçtüzüğün, Bütçe Karma Komisyonu, Cumhuriyet Senatosu 

ve Mîllet Meclisinde kaldırılan hükümleri gösterilmektedir. 
Madde 19.' — Bu madde, "yürürlü*©. ;giriş'tarihini göstermektedir. 
Madde 20. — Bu madde, bu teklifte yer alan bâzı hükümler Türkiye Büyiîk Millet Meclisi, 

bâzı hükümler ise Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceğinden, her iki organ da zikredilmiştir. 

M.* Meclisi (£ . Sayısı: 233) 
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Ü3TO, Vadeli Pl&un v i i r t i^^ hakkında kamm teklifi, T. 
B. 1VL M. Bütçe Kasma. Komisyonunun, seçilmesi ve; çalişma uBullerinüı düzenlenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin T. B. M. M. nce denetlenmeıinijı düzenlenmesi 

najdanda kanun, teklifini incelemek üzere? Kurulu Geçici Komisyon raporu * 

Millet Meclisi 
Üe&çfc Komi&yon 2 . 7 . Î962 
Ifaım? No,: 3 

Esm No,: 2/2S9, 

Yüksek BaşfeanTififc 

Komia^nıımıı^ 29. Haeiraa lâG.% günkü birlegiminde, İMmıinü- MHlMyeMü: Coşjenn: Kına ile 
A^dut Milletvakili Orhan Apaydın, Sivas Milletvekili Cevad Odyskmaz vê  Erzincan MjlLetveküi 3a-
dik Perinçek'in, 16 Haziran 1962 tarihli, «3]ürMy& Büyük Millet: Meclisi Bütçer Wsrnm Kornişonu
nun, sşçjlmesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi, hakkında kanım: teklifi* ni, Hükümet adına Ma-
liye Bakanının huzuriyle incelemiş ve aşağıdaki hususları kararlaş£mıııg;ır: 

Koıai«ş^)nurauz, kanun teklifinin genel gerekçesindeki mütalâalara aynen, katılmaktadır; 
Kûimıyonumuz, kanun baslığım^ metne dana uygun, bir: taratfao d^üftiruriştir. *'*'•' 
Komisyonumuz, kanun teklifinin 1 nci maddesinde bahis konusu oramlarm: yüzcfe ölaıate' hesap

lanacağını gpşteran; bir ilâveyi bu, maddenin. 2 nci fıkrasına yapmış w- 3. nesi hteıw& daı siyasL parti 
jpıgiarinaiL a4ö^rlacı ila- hağDii&ızl̂ r için ayrı, a^n. oylama; yapılacağım: bBÜrtsoz: bir ilatMffr, saçim-
Imm afJâmeltB?cftrasfaoıran n^ng^m b|c^te«nin«lı olaı̂ ak. ekteoştir; Bir.ibaramıt â ncö fıkraya efo 
lenmesiyle, 5 ncı fıkra gereğinc% siyampasçjbi grapu mensubu oinnyaîr parJ^ ıa^ i^^ 
yAçalmaaı ieabedBeektir. 

Komisyonumuz, kanun teldi fin in %? nci maddesini gerekçesiyle; birliktû; $®am İmbat. efearii$r. 
KİM^yonuınıuc, kamun teklifinin 3 meü maddesinin % mk fıkrasına^ T.5rldywtBüyüJic:MHM: Mec-

lifti B«tgpt Karmam Komisyonunun innilâiini mütaalsap yapılaıesals yeni s^ ta temr belli bir süre. için
de yapılmasını sa#ıyan bir ibarenin ilâvesini,, baiıis konusu Ktaaas Kflttiia?tina harslar edüair işj& 
ı ^ a J f i p m p için zaruri görmüştür. Bu madde; bu ilâveyle ve1 bâar redyöayonr düaasteheİKîiyffi 

Kûmisy'Onı;mıızt kaiiun teklifinin 4 ncü maddesimn II nci bendinB^ ek adEnek w cia^mİEtü. ödö^ 
nekv ^nuniarında; d#işiMk yapılmatma dair kgnun tasarrlarrat da* hm: hangi lıir ymhslıtö 
mahal vermemek için eklenmiştir. Karşılıksız borçlarıntasfiyesii^bce^^Meadk aİMmaım»dair taıaıı^^ 
r p da, olağanüstü ödenek tasarısı, mahiyetinde. olduğu, bu vesileyle baürtâHr. 

Komisyonumuz, kanun teklifinin 4 ncü maddasinin IILncü lıendini dahat vetüz. bir t&mÜL. kal em a 
aldıktan başka, yine her hangi- kir yanlışlık önlemek için^ ba bendin. natııiııe.ola^^üstıLakt^TTiffldba-
resini yani evvelce mevcudolmıyan yw.bk;bölnm suretiyle, mesöuıt bir böümdsn, o bsbtüm» 
aktarma yapılmasa halini ifade^edfiaterimi de ektemeyi uygun görjmişJiLr. 

Komisyonumuz, katpn- tekMUain,4 ncü maddesinin:IV ncü, bendimi, ..£riil£b&DgB^ipEauzKmuh
tevası bakımından idealtt lâkkietofi^ bu,bentdeki sarih:ifadelesin^ is^^ 
gelişme devresinde bulunduin bir sırada, idareyi müşkül durumda* bıratobiiefl^ 
di* Anayasanın 94»ncü maddesindeki ifadeyi aynen kullanmak sussüyle-tadil etmedi uypra. gJsrmüş-
tür. 

Komisyonumuz, kanun teklifine 4^ne^ 
h^tesadanv kısabularak bu azamî s ü r ^ ertu^-giine çıka^mışfem 

KöWİ85Fon«miîz, kamun teklifinin 4 ncü maddesinin VII nci bendini, genelv^katma^hûtç^ikanun.^ 
larının belli bir zamanda yürürlüğe girmesinin Anayasa ve kanun hükmü olduğunu dikkate alarak 
aynen kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, kanun teklifinin 4 ncü maddesinin VIII nci bendi hakkın da teklif gerekçesinde 
ileri sürülen mütalâalara aynen katılmaktadır. 

M, Meclifi. (S . Sayacı 233.) 
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>Eomisy<>numuz, töfcüfin 4 ncü meddesinde IX nbu bçrrtde, o bentde zikri geçen kanuntm ilgili HaS-

desini $>eli»ten bir değişiklik yapmıştır. 
Ktard^yonumuz, kanun teklifinin, 4 ncü maddesinin X ncu 'bendi hakkında kanun teklif irim çe-

rekçesımde ileri sürülen mütalâalara aynen katılmaktadır. Ancak, Anayasamızın 5 ve 6 nci maddele
rinde yer alan fonksiyonlar (kuvvetler) ayrılığı ilkesinin, bütün parlmantcr memleketlerde tabiî bir 
sonucu sayılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin itendi bütçesiyle, kendisine Anayasa gereğince bağlı 
olan Sayıştayın bütçesini bizzat yapma yetkisinin icaplarının da bu bentte yer alrassa«gef!s^^feiiaiir 
atiyle, esasen Muhasebei Umumiye Kanununda da msveut kurallara uygun olarak, komiayon-amıız, 
yasöma. imeeîisl«ri idsaseci üyaeleumin bahis &nrasu bütçeler üzerindeki değişiklik teMüteftmn İJu İtent 
hüteünâen istisna etmiştir. Bu istisna, sadece Genel Bütçe Kanununda yer alan Türkrye Ifctyük$£11* 
l«t üerilisi ^e Sayıştay bütçeleri üzer&nide değişiklik teklif etmeye matuf olup, böhis feonnBU Mtgeter&ı 
şevkinin Genel bütçe kanunu tasarısından ayrı olarak teklif halinde yapılabilmesini müsteböm &$$&» 
di*/Ifetbfe-karnım biasceter,SBB^ itibarimle, yine, Muhasebei Umömig*e Kmununda -bettBti&ligi qşM, fOe-
nel *bittçe «kamımı tasarısı içmân yer atecali; mask, bu iki bütçe ile ilgili rakemlar fttaesnı medM&A 
ıfamci €yitatd tm&mûm. Maliye Bakanlığına büâir&öeek ve iö»a or«gamnm bu rskarnkr tiagrinab, 
yiıi€ fonfesh^onler (km-<*elter) ayrıntı ilkesi icabı olarak, ife^ifitlik yapmak hiBsUBunda üşbir $«&£$. 
olaıöyiLcaJdaî'. 

Saöalyojramuz, tesmm teklifinin 5 nci maddesinde reaksiyona mütaaliik bân ds&işikiiklardffli 
gayrı, mportor «»çiliKBSskii ihtiyari kikn bir tadil yapmış ve bu suretle, tatb&atm iea|kfen *bâm 
ufgun tok şekilde -dikkat nazarına alınm^tır. Komisyonumuz, kanun teklifinin 4 sieü masfâflBİ* 
nin IV mm bendinde yapmış olduğu değiıçklik muvacehesinde, bu maddenin 2 mci fıkrasın* 1&-
zma $mlm6$$L mülâhazıısiyle feu iıkpayı «jfcarmıştır. Komteyonuınaz, maddenin 3 msü fıksasmı ok 
tatbj^atu öafl66n gerek &tidar, gerek muhalefet alt - komisyûnköifi. temBİl edildiği için, Mata» 
gomûyeffök çıkarmıştn-. 

Kömiıy-onumıız, mevcut tatbikata ktinadeden kanun teklifinin 6 ncı maddesindeki «meamıthâc 
kuruhra«ft» lîâbipini, teknik terim okn ^kadro verilmesi» ibartfiiyte döğ^tksmig -ve «ynea, bir ase-
daksijaDn âmtesa olaasak bu maddenin ük fıkrasına .girmig ölen Aaayaaanın M ncü jraftdfkcmrt) S m» 
fıkrası hükümlerine aş to ı tekliflerin 3&trma Komisyonda dahi yapılamıyac^ı yolundaki to»m 
çıkararak, bu kısmı, sırf yasama mediskri ç̂en̂ l ktırulüafiyk ilgili öktMk «yn bir iıbm iaünifl 
madde metninin sonuna eklemiştir. 

Komisyonumuz, kanun teklifinin, 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yer akn ve .mevemt geçici 
içtüzüğün 128 nci maddesinde de mevcut bulunan «gelir ve giderlerle ilgili olmıyan» ibaresini, A*na* 
yasanın 126 noı maddesinin 2 nci fıkrasındaki ifadeye uygun bir şekilde değiştirerek, meakur 
ibare yerine, «bütçe ile ilgili .olmıyan» terimini ikame etmiştir. Bu suretle, komisyonumuz, şge-
lir veya -giderlerle ilgili olmıyan, fakat, tahsisi varidatı veya ödenek verilmesini gerektiren bâz; 
kanun hükümlerinin bir mal; yıl süresinde tehirini «ağlıyan hükümler ile bütçe ile 4lgüi sair 
hükümlerin - esasen Muhasebei Umumiye Kanununda da belirtildiği üzere - bir malî yılı Aşmamak 
şartiyle konulabilmesi yolunda mevcut ^teamülü lâfız haline getirmiştir. 

Komisyonumuz, kamın teklifinim 8 nci maddesinde yer alan prensibi muhafaza ederfik, K&ıma 
Komisyondaki görüşme ve oylama prosedürünü, öt edenberi oari tatbikata uygun olarak, £Dk daha 
sarih ve mufassal bir şekilde belirtmek suretiyle, bu maddeyi yeniden kaleme almıştır. Komisyon 
nurouz, im iBoadclegr-e, «yraöa, Bakanlar Kurulunıın müşterek mesuliyeti ilkesine aykırı obmik. «aman 
zaman görülmüş olan bir tatbikatı ortadan kaldıran hükümler ilâve «etmiştir*, bu hüküm, maddeda 
6 nci fıkra olarak yer alauştır. Msseklenin 7 nci fıkrası da, 4 ncü maddenin X nfiu bendine ko
misyonumuzca yapılan ilâvenin gerekçesi ©l&rök raporumuzda belirtilen hapcû jn» dokyafli^ kan 
lecae alıes&gUr-

Kocaa^onumıaz, ayrıca., Anayasanın 94 ncü maddeâriin iktidar grupu veya g¥frpl»Tiâra ©tfcçş 
Karma Komisyonunda sadece ,palt çoğunluğun değil; ondan da fazla olarak, elli. üye a^r-kı-dai 
otuz üyelik bir çoğunluğun asfgari olarak sağlanmasını âmir bulunmasındaki mal'isadın; Hükü-

/ M. M*cliti (S. Sayaft;«) 
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metin bir yıllık faaliyetinin vazgeçilmez derecede önemli ve hayati bir parçası olan bütçe kanun
ları metinleri üzerinde, içtüzüğün komisyonlarda toplantı oranı olarak üye tamsayısının üçte bi
rini yeter görebilmesi muvacehesinde, Karma Komisyonda teessüs edebilecek arızî bir ekseriyetin 
oyuyla değişiklik yapılabilmesi imkânıyla bağdaşamıyacağını dikkat nazarına alarak, toplantı ve 
karar oranlarını düzenlemeyi zaruri telâkki etmiştir. Bu maksatla 8 nci maddeye ilâve edilen so
nuncu fıkra hükmünün, 4 ncü maddenin VIII nci bendinde yer alan hükümle müterafik olarak 
uygulanacağı aşikardır* 

Komisyonumuz, kanun teklifinin 9 ncu maddesi hükmünü tabiî telâkki ettiğinden çıkarmıştır. 
Komisyonumuz, metne, 9 ncu madde olarak, Karma Komisyonun çalışmalarında, bu kanunda 

sarahat olmıyan hallerde Millet Meclisi İçtüzüğünün uygulanacağına ve Millet Meclisi Başkanı
nın bu Karma Komisyon üzerinde denetleme yetkisinin varlığına dair bir madde ilâvesini faydalı 
görmüştür. 

Komisyonumuz, kanun teklifinin 10 ncu maddesine, Sayıştaym kanunlar gereğince yasama or̂> 
ganma verdiği diğer raporları da ilâve etmiştir. Bundan başka, komisyonumuz, 'bu raporlar üze
rinde Cumhuriyet Senatosunda ve Millet Meclisinde ayrı ayrı ve herbir Meclisin kendi bünyesi 
içindeki Sayıştay komisyonlarının hazırlayacakları raporlarla birlikte genel görüşme açılacağına 
dair bir hüküm ilâve etmiştir. Bu suretle, yasama organı, genel ve katma bütçeli daireleri kendi 
adına ve kesin olarak denetleyen Sayıştaym bu denetinin neticeleri üzerinde durmak imkânını 
bulmuş olacaktır. Komisyonumuz, 25 Ekim 1961 e kadarki tatbikatta, yasama organının Sayışta
ym bu raporları ile ilgili olarak karar almasını, o devirde ve halen mer'i kanunların sarih hü
kümlerinde bu raporların «malüımaten» sunulduğuna dair mevcut sarahate rağmen yapılmış yan
lış bir işlem olduğunu; bununla beraber, 1924 Anayasasında yasama "organının bağlayıcı yorum 
yetkisinin mevcudiyeti muvacehesinde, bu konudaki teşriî kararların," hakikaten, idare ile Sayış
tay arasında çıkan ihtilâfları halletmekte kesin bir rolü 'bulunmuş olabileceği, kanaatinde olup; 

' 1961 Anayasasının bağlayıcı teşriî tefsir imkânını ortadan kaldırması ve ayrıca, 127 nci madde
siyle Sayıştaym hükümlerine kesinlik vasfını vermesi dolayısiyle, bundan böyle, Sayıştayca yasa
ma organına sunulan raporlar hakkında teşriî kararlar alınmasına imkân olmadığı; ve bu sebep
le, yasama meclislerinde bu konuda ancak -esasen bir oylamayla sonuşlanmayan - genel görüş
me yolunun açış olduğu neticesine varmıştır. Komisyonumuz, ayrıca bu maddenin 2 nci fıkrasını 
Öıaşiv sayarak çıkarmıştır. 

Komisyonumuz, kanun teklifinin 11 nci maddesini, gerekçesiyle birlikte kabul etmiştir. 
Komisyonumuz, kanun teklifinin 12 nci maddesiyle Muhasebei Umumiye Kanununun 35 nci 

maddesinin 1 nci cümlesinin çıkarılmasını, Anayasanın 94 ncü maddesinin 5 nci fıkrası muvace
hesinde zaruri görmüş; ancak, kanun teklifinin bu maddesinin, bütçe kanunlarının malî yıl ba
şından önce değil de; en geç malî yılbaşı günü yayınlanması gerekeceği yolunda değiştirmiştir. 
Bu değişiklik, kanunların yayınlanmasına dair umumi kaidelere uygun düştüğü gibi; amelî ba
kımdan da bâzı önemli kolaylıklar getirmektedir. 

Komisyonumuz, bu vesileyle, bütçe kanunlarına ek bütün cetvellerin ve sair eklerin kanun 
metnine dâhil bulunduğuna ve Resmî Gazetede yayınlanması lüzumuna dikkati çeker. 

Komisyonumuz, kanun teklifinin 13, 14 ve 15 nci maddelerini, gerekçeleriyle birlikte aynen ka
bul etmiştir. 

Komisyonumuz, kanun teklifinin 16 nci maddesini, tatbikatta görülen bir aksaklığı düzeltici 
bir ilâve yapmak suretiyle kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, kanun teklifinin 17 nci maddesini, bu maddeyle değiştirilen metinde mevcut 
bir redaksiyon aksaklığını da düzelterek kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, kanun teklifinin 18 nci maddesini haşiv sayarak çıkarmıştır. Gerçekten, bu 
kanunun yürürlüğe girmesiyle, kanun teklifinin mezkûr maddesinde sayılan geçici îçtüzük hü
kümlerinin kalkmış olacağı aşikârdır. 

M. Meclisi (S . Sayısı: 233) 
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Komisyonumuz, kanun teklifinin 19 ncu maddesini, 18 nci madde olarak kabul etmiştir. 
Komisyonumuz, kanun teklifinin 20 nci maddesinin metnine iltibaslan önleyici bâzı ilâveler 

yaparak bu maddeyi 19 ncu madde olarak kabul etmiştir. 
Komisyonumuz, raporunun öncelik ve ivedilikle görüşülmesini teklif eyler. 
Genel Kurula arz edilmek üzere saygı ile Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 
Hatay 
Ş. înal 

Sözcü 
İstanbul 
C. Kırca 

Kars 
K. Güven 

Ankara 
B. Apaydın 

Malatya 
A. Akgit 

Aydın 
8 nci maddeye muhalifim. 

/. Sezgin 

*L Meclisi (3. Sayısı: 233) 



KANUN TEKLM 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma 
Komisyonunun seçilmesi ve çalışma ıısûllerinin 

düzenlenmesi hakkında Kanun 

T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyonu : 

MADDE 1. — Anayasanın 94 oıcü madde
sinde bahis .konusu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Bütçe Karma Komisyonu, Cumhuriyet 
Senatosunca seçilecek onbeş Grtmhurjyet Se
natosu üyesi ile Millet Meclisince seçilecek 
otuzbeş milletvekilinden kuruludur. Bu Kar
ma Komisyon, yasama meclislerinin her top
lantı yılı başında seçilir. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda 
mevcut siyasi parti grupları ve bağımsızlar 
her Meclisin kontenjanı içinde o Meclisteki 
sayıları oranında temsil edilirler. Bir Mec
liste bağımsızların oranı sadece bir kesirden 
ibaretse, bunlar o Meclisin kontenjanı içinde 
temsil edilmezler. 

Her Mecliste hangi siyasi parti gruplarınca 
ne kadar aday gösterileceği önceden o Mec
lisin Başkanlık Divanınca tesbit olunur. Ba 
ğımsızların temsili 2 nci fıkra gereğince müm
künse, onlara düşen sayı da Başkanlık Diva
nınca belirtilir. Başkanlık Divanlarınca tes
bit edilen bu sayılara, oranları aksettirmemesi 
noktasından itiraz edilebilir. Bu takdirde, 
bu itiraz ilgili Meclisin Genel Kurulunda gö
rüşülerek karara bağlanır. Siyasi parti grup
ları, kendilerine düşen sayı kadar aday gös
terirler ; bağımsızlar, kendileri veya ilgili Mec
lis üyelerince aday gösterilirler. Meclisler ge
nel kurullarında seçim gizli oyla yapılır; se
çim sonucu, siyasi parti gruplarına ve bağım
sızlara ayrılmış sayılara uygun düşene kadar 
oylama tekrarlanır. 

Yukardaki fıkraların uygulanmasında Ba
kanlar Kuruluna katılan bağımsızlar, bağım
sızların sayısından düşülür. 

Siyasi parti grupu mensubu olmıyan par
tililer bir arada mütalâa olunur ve bunlar hak
kında da bağımsızlar hakkındaki bu madde 
hükümleri uygulanır. 

Bu Karma Komisyon üyeleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin ve yasama meclisleri-

M. Meclisi 

ÛJ^İCÎ .KOMİSYONUN BEJÖtSTlRt§î 

Türkiye Bü̂ üBc Millet Meclisi Bütçe Karma 
Koım*yonumm -seçilmesi ve ©alışma usullerinin 
düzenlenmesi il* Muttasebei Umumiye Kanunu
nun bâm mülrihınleTİnm değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

T. B.M.M. Bütçe Karma Kmmyjönu : 

MADDE X — Anayasanın â4 ncü maddesin
de bahis konusu Türkiye Büyük Millet Meçlisi 
Bütçe Karma Komisyonu, Cumhuriyet Sena
tosunca sş&ilecek onbeş Cumhuriyet Senatosu 
üyesi ile Mület Meclisince seçilecek otuzbeş mil
letvekilinden kuruludur. Bu Karma Komisyon, 
yasama meclislerinin her toplantı yılı başında 
seçilir. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda 
mevcut siyasi parti grupları ve bağımsızlar, her 
Meclisin kontenjanı içinde o Meclisteki sayıları 
oranında temsil edilirler. Bir Mecliste bağımsız
ların yüzde oranı sadece bir kesirden ibaretse, 
bunlar, o Meclisin kontenjanı içinde temsil edil
mezler. 

Her Mecliste hangi siyasi parti gruplarınca 
ne kadar aday gösterileceği önceden o Moclisin 
Başkanlık Divanınca tesbit olunur. Bağımsız
ların temsili 2 nci fıkra gereğince mümkünse, 
onlara düşen sayı da Başkanlık Divanınca beler
tilir. Başkanlık divanlarınca tesbit edilen bu 
sayılara oranlan aksettirmemesi noktasından 
itiraz edilebilir. Bu takdirde, bu itiraz, ilgili 
Meclisin Genel Kurulunda görüşülerek karara 
bağlanır. Siyasi parti grupları, kendilerine dü
şen sayı kadar aday gösterirler; bağımsızlar, 
kendileri veya ilgili Meclis üyelerince aday gös
terilirler. Meclisler Genel kurullarında seçim 
gizli oyla yapılır; siyasi parti gruplarının aday
ları ile bağımsızlar için oylama ayrı ayrı ya
pılır; seçim sonucu, siyasi parti gruplarına ve 
bağımsızlara ayrılmış sayılara uygun düşene 
kadar oylamalar tekrarlanır. 

Yukardaki fıkraların uygulanmasında Ba
kanlar Kuruluna katılan bağımsızlar, bağımsız
ların sayısından düşülür. 

Siyasi parti grupu mensubu olmıyan parti
liler bir arada mütalâa olunur ve bunlar hakkın
da da bağımsızlar hakkındaki bu madde hüküm
leri uygulanır. 

Bu Karma Komisyon üyeleri, Türkiye Bü-
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nin diğer karına koroisyon ce .JkanügyoTiIama 
tiye .seçücnıezlfîr; özel kamnılar j ^ ş g i n a e Mye-
si ocukları .kûmis^^nlar .ile Ju^jsasamıı .32 
nei maddesi gereğince kurulan T!Eiiı̂ J32eHB^y2i: 
Millet. Meclisi Karma kimü^DOidan, !EiİEkiye 
Bijyük 3Elk t İ ler is i Jlanm Iklkadi T&nzb-
büsleri "Karma "Komisyonu sne .yasama JBteclis-
leriniıı geçici jnakiyetteki Jsomigpınl&rı 4Qin 

bu„küJnim aj-^gıılaııamaz. 

"Ba^kaıiilık^Divant: 

MADDE 2. — Türkiye Bi|yük «Millet Jtec-
lisi "Bütçe "lEarma "Komisyonu "Başkanlık Di 
vanı, -bir .faskan, dsir IUafeanvekfli, Air CÖenel 
sözcü ve bir Kâtipten amrtflaihnv &fe)£taBB&k 
Dimanı d&jeeterj,, 4J5J» ^tamn3a«aaı satât tçûğun-
kŞğuyia -jçe .gkli .«yia seçilir. ̂ s k a n l j k Bromu
mu. en az bir üyesi Cumiuırİ3Bet^fiaateBaı-Jiy«-

ğunluğunun sağlanman ; 

MSDJJES.— İ n c i madde ^eBflfcüide^e-
çim-ya^ıMığıtak'dir dç, bakanlar "Knrülımajfca-
tilan Siyasi -parti gruptoımn *Karma "TŞaaâB-
yondaki Jiy& sayısı otuzun altına diişe«fcse; 
Gtonlmrjyet rSenatosu, 3afcanlar .Kuruluna "ka
tılan siyasi ^parti -gnıpları mensnpJ»rı iîscasmdan 
dokuz üye veMiHetrMecîisi'de^aııj^gîasijPûrti 
grnplarmdan yirmBir üye jsejer. 3 u iyelik
ler, her jyasama L^neclisniSe, 3âkanlar 3&urn-
luna katılan sjyasi patti grupları yarasanda 
kuT^etleri .taamında 'İffiu^sülür. JJş&m hâlde, 
Cumhuriyet '"Senatosu, Bakanlar iKmâhma kaa 
tılmıyan siyasi parti gruptan ve * bağımsızlar 
anasından süiı löjEe "ve Millet îMe^îiŞi-de aynı 
siyasi rpatti grupları "ve *hG$ğmısı£laT aarasm-
danconfet-^3» sseçer. HluİfcjBÖlkleT, 'her^a-
sama -ntcĞliâmÜe, Tutanlar Kururuna katllmı-
yan..siyasi pafti grupları~re bağımsızlar^ora-
sxı̂ a35(^âİ2iTi?^rEai3XE^a^3^ğülûr. 

.^Bakanlar .Kunilunun-çekilmesi asûnucunda 
Anayasanın 'JX13 ncii .umddesüıe j£ae ^güven 
oyu alan yerii.3âkanMr "Kunılıma katılan ijgrasi 
parti gruplannda Ue^işMikı^lması .'halinde, 
Türkiye "Büyük "Millet ıMeclisi Jftu&e -Kaorm 

yükiMil&t iSecUsi^n, M İ M Meclisinin ve Ghım-
laır^et ^öesjafeuiîiniîn jdü«r Masam icemisyon Te 
komisyonlarına üye seçilemezler; srael îtaııaıa-
lam «eıÜBne dg&e*i olinîk&asn -koıstaırymâsr ile 
AjrojsMajmı , ^ aad ma^daıi g»e»üaöe İ raai ta ı 
Türkiye Büyük Miltet Me&isi U t a n a fcanfe-
ymkm, Ü&tirij» ÜSwüfc Üfilltt IfeMsi 15*mu 
İktiııdi fB^iTiıbüitkri Wmm» Msm&ymvL **wa 
p « a a : »eeiiıietmitı «eğici aıaa&îyeteeki * teaok-

MADDE 2. — iKa3saın,t«klifîaaini2i3ici.aıad. 
desi aynen kabul jesdilmlşiir. 

Karma Komisymukı^ktötm- jptyfAamtm ço-

3LG3HE 33.—HneİEmaââe j»e«#ase seçim 
yapild^ğı .takdirde,rBAteankr J&sruhsaa JtatıLan 
-siyasi parti gruplarının Karma Komlşyandaü 
üye .sayısı jotuzun altına üiişaaelfiae; 32untfcari-
yet Senatosu, iBâkanlar J&truluna .katılan .siya-
si ^arti jgrnpiarı mensupları acasındajı dokuz 
üjse^e "Mîlkt3İecîisi;de ^ym^msi .patti ̂ grj|P-
ları .mensupları .abasından^yirmiibir jjye s^§tr. 
Bu üyelikler, her jcaaama meclisinde, Bakanlar 
Kurutuna Jtatilan iajyasi p^rti jrciipları .aralın
da 'kuvvetleri oranmda Tıöli&üEir. Affm halde, 
Gunl'hnrsfet Semttesu, fîtökmtor Kuruluna Jsa-
tumıyani^aBijittrti.frjR)!»! mejMuplan wJia-
ğnaailar iarasmdioı allı .üye ^ JiUllet JMecliıi 
de ûa^ıııâjyasi ^parti go^ian jmeaıupkn • Y« Jıa-
ğımsıikr aTsasın^aoı oııdörct ijjEe «eçer. ^ u di}»-
Bkler, "teı* jyatftma ın«cliSiıidç, S^kaulaa- ^ u o ı -
luıta'katllmıyan siyasi parti grupları ve bagjm-
sıziar jaraamde cayılan .OEarunda Jaöliişülür. 

alaaı^eeui îBflteaatbw ̂ KjmîhiMfl <JaıtılgiasİTaai=pflT-
ti ^rrupkruıda .d^şiklür cökaMi hsüttAe, lüiw-

M.*ikcl»i t^S. SapgkiM&fy 
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Komisyonunun görevi sona erer ve yukardaki I 
madde ve fıkralar hükümleri dairesinde yeni- I 
den seçim yapılır. I 

Yukardaki fıkraların uygulanmasında Ba- I 
kanlar Kuruluna katılan bağımsızlar, bağım- I 
sızların sayısından düşülür. I 

Siyasi parti grupu mensubu olmıyan par- I 
tililer bu madde hükümlerinin uygulanmasın- I 
da bir arada mütalâa olunur ve bunlar hakkın- I 
da da bağımsızlar hakkında bahis konusu hü- I 
kümler uygulanır. I 

Karma Komisyonun görevleri : I 
, „ ...... - _ w i 

MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonu : I 

I - Genel veya katma bütçe kanunları ta- I 
sarılarını ve bu kanunlara ilişkin ek tasarılarla I 
değişiklik tasarılarını; I 

II - Genel veya katma bütçeli daireler için 
ek ödenek veya olağanüstü ödenek verilmesi I 
hakkında kanun tasarılarını; I 

III - Genel veya katma bütçe kanunla- I 
rmda veyahut ek ödenek veya olağanüstü öde- I 
nek verilmesi hakkındaki kanunlarda bölüm- I 
ler arasında aktarma yapılmasına dair kanun I 
tasarılarını; I 

IV - Mahallî idareler ve kamu iktisadi teşeb- I 
büsleri hakkında gerekli bilgileri vermek şar-
tiyle, her yıl genel ve katma bütçe kanunları 
tasarılariyİe birlikte bir önceki takvim yılına, 
içinde bulunulan takvim yılına ve bir ileriki 
takvim yılma aidolmak üzere verilecek millî I 
muhasebe hesaplariyle sektörlerarası ilgiler 
hakkındaki hesaplan ve genel ekonomik ve 
Sosyal durum hakkındaki raporu, Bakanlar 
Kurulunca Millet Meclisi Başkanlığına sunul
masından itibaren en çok ellialtı gün içinde 
inceleyip bu konulardaki raporunu Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığına sunar ve raporunu 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda sa
vunur. 

V - Cumhuriyet Senatosunca karara bağla
man metin, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın- I 
ca derhal Millet Meclisi Başkanlığına gönde- I 
rilir ve Meclis Başkanlığınca hemen komisyona I 
havale edilir. Havaleden itibaren en geç yedi I 
gün içinde komisyonca, Millet Meclisi Başkan- | 

M. Meclisi (S 

Geçici Ko. 

misyonunun görevi sona erer ve yukardaki fık
ralar ve maddeler hükümleri dairesinde, güven 
oyundan itibaren en geç yedi gün içinde yeni
den seçim yapılır. 

Yukardaki fıkralann uygulanmasında Ba
kanlar Kuruluna katılan bağımsızlr, bağımsızla
rın sayısından düşülür. 

Siyasi parti grupu mensubu olmıyan partili
ler bu madde hükümlerinin uygulanmasında bir 
arada mütalâa olunur ve bunlar hakkında da 
bağımsızlar hakkında bahis konusu hükümler 
uygulanır. 

Karma Komisyonun görev ve çalışmaları : 

MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu : 

I - Genel veya katma bütçe kanunlan tasa
rılarını ve bu kanunlara ilişkin ek tasarılarla 
değişiklik tasarılarını; 

II - Genel veya katma bütçeli daireler için 
ek ödenek veya olağanüstü ödenek verilmesi 
hakkındaki kanun tasarılarını ve bu kanunlara 
ilişkin değişiklik tasarılanni; 

III - I ve II nci bentlerde zikredilen kanun
larda bölümler arasında aktarma ve olağan
üstü aktarma yapılmasına dair kanun tasarı
larını ; 

IV - Her yıl genel ve katma bütçe kanun
ları tasarılarıyle birlikte verilecek millî büt
çe tahminlerini gösteren raporu, 

Bakanlar Kurulunca Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulmasından itibaren en geç elli
altı gün içinde inceleyip bu konulardaki rapo
rumu Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına su
nar ve raporunu Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunda savunur. 

V - Cumhuriyet Senatosunca karara bağ
lanan metin, Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğınca derhal Millet Meclisi Başkanlığına gön
derilir ve Millet Meclisi Başkanlığınca he
men Komisyona havale, edilir. Havaleden iti
baren en geç yedi gün içinde komisyonca, Mil
let Meclisi Başkanlığına bu metin hakkında bir 
rapor sunulur ve komisyon, bu raporunu Mil» 
let Meclisi Genel Kurulunda kendisi savunur. 

VI - II ve III ncü bentlerde zikri geçen ka* 
nun tasarıları için IV ncü bentte bahis konu
su âzami süre otuz gündür. 

I. Sayısı: 233) 
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lığına bu metin hakkında bir rapor sunulur I 
ve komisyon bu raporunu Millet Meclisi Genel 
Kurulunda kendisi savunur. 

VI - II ve III ncü bentlerde zikri geçen 
kanun tasarıları için IV ncü bentte bahis ko- I 
nusu âzami süre on gündür. I 

VII - Anayasanın 94 ncü maddesinde ve 
yukardaki bentlerde bahis konusu olan âzami 
süreler Meclislerin tatil ve araverme süreleri 
içinde, resmî tatil ve resmî hafta sonu tatili 
günlerinde iller; bu süreler, havale günü dâ
hil olmak üzere, komisyon veya ilgili Meclisin 
Genel Kuruluna havaleden itibaren bağlar. I 

VIII - Yukardaki bentlerde bahis konusu 
olan âzami süreler içinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunda, Cum- I 
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Ku
rullarında nihai olarak oylanmıyan tasanlar, 
komisyon veya ilgili Meclisçe kabul edilmiş 
sayılır. 

IX - Karma Komisyon, bu maddede bahis 
konusu olan çalışmaları esnasında Uzun vadeli 
plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün ko
runması hakkında Kanunun hükümleriyle bağ
lıdır. 

X - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 
bütçe ile ilgili kanun teklifinde bulunamazlar. I 

Karma Komisyon Başkanlık Divanının gö- j 
revleri : I 

MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Karma Bütçe Komisyonu Başkanlık Divanı, 
içtüzük hükümleri gereğince yerine getirilmesi 
gereken görevlerden başka belli Bakanlık, 
ayrı bütçeli daire ve katma bütçeli dairelerin 
biri veya birkaçı için birer raportör seçer. 
Divan, gerekli görürse, Bakanlık, ayrı büt
çeli daire ve katma bütçeli daireler için, o 
Bakanlık veya daireyle ilgili raportörün de 
dâhil olacağı, en çok dörder kişilik Alt - ko
misyonlar kurabilir. 

Başkanlık Divanı, mahallî idareler ve kamu 
iktisadi teşebbüsleriyle ilgili olarak, gerekli I 
gördüğü sayıda sözcü seçer ve Alt - Komisyon I 
kurar. I 

Alt - Komisyonlarda iktidar partisi veya par- I 
tileri temsil olunur. I 

Geçici Ko. 

VII - Anayasanın 94 ncü maddesinde ve 
yukardaki bentlerde bahis konusu olan âzami 
süreler, Meclislerin tatil ve araverme süreleri 
içinde, resmî tatil ve resmî hafta sonu tatili 
günlerinde işler; bu süreler, havale günü dâ
hil olmak üzere, komisyon veya ilgili meclisin 
genel kuruluna havaleden itibaren başlar, 

VIII - Yukardaki bentlerde bahis konusu 
olan âzami süreler içinde Türkiye Büyük M|il-
let Meclisi Bütçe Çarma Komisyonunda, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Ku
rullarında nihaî olarak oylanmıyan tasarılar, 
komisyon veya ilgili meclisçe kabul edilmiş sa
yılır. 

IX - Karma Komisyon, bu maddede bahis 
konusu olan çalışmaları esnasında, uzun va
deli plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğü
nün korunması hakkında Kanunun 3 ncü mad
desi hükümleriyle bağlıdır. 

X - Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri, bütçe kanunlarında değişiklik yapılma
sına dair kanun tekliflerinde bulunamazlar. 
Yasama meclisleri idareci üyelerinin, yürür
lükteki mevzuat hükümleri dairesinde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay büt
çeleri hakkında yapacakları kanun teklifleri 
saklıdır; bu kanun teklifleri hakkında da bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

Alt - Komisyonlar ve Raportörler ]: 

MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık Diva
nı, her bakanlık veya daire ile katma bütçeli 
idarelerin bir veya birkaçı için birer rapor
tör seçebilir. Divan, gerekli görürse, o ba
kanlık, daire veya idareyle ilgili raportörün 
de dâhil olacağı, ençok dörder kişilik Alt - Ko
misyonlar kurabilir. 

4 ncü maddenin 1 nci bendinde zikredilen 
tasarıların tümü ile aynı maddenin IV ncü 
bendinde zikri geçen rapor, Genel Sözcü tara
fından doğrudan doğruya ele alınır. 

M. Meclisi (S . Sayısı: 233) 
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4 ncü maddenin 1 nci bendindeki tasarilkrm 
tümü ile aynı maddenin IV ncü bendindeki he
saplar ve üapar, &enel Bözeü *taıwkfın(ian d$ Şam
dan 'doğruyayele alınır. 

Kovma Momisyon -MB Meclisler Bem&l MWul-
lannda y^üamıyitmk teklifler: 

MADDE 6. — Türkiye .Büyük Millet Meclisi 
Bütge Karma Kûmişyonıınnn görüjmeleri v$ 4 
ncü maddenin I, J I ve I I I ncü bentlerimde jsikci 
ge$en tasarıların Cumhuriyet Sensiosu w# Mü-
let Mealisi öenel Jâırullaamda ^ri^gulıaym». 
sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri tarafından, Anayasanın 94 ncü $aad-
desinin 5 noı fıkrası hükmüne aykırı ±ek-
lifler yapılamıyacjağı gibi, aylık, üdenek, «gün-
delik ve yollukların artırılmasına, memurluk 
kurulmasına veya bunların yürürlükteki ikanun-
larla belli olan sınırları dışında .genişletilmesine 
ve ver#i kanunları ile hütgeyle ödenek iri lme
sini gerektiuen kanunların konusuna ^giren İmsus-
laısa dair değiştirge veya joadde «fctenmesi hak-
kmâ» Önerge verilemez. 

GtMr ye giderlerle ilgisiz hükümler : 

MADDE 7 . - 4 ncü maddenin I, II ve TTÎ 
ncü bentlerinde zikredilen kanunlara, gelir veya 
giderlerle ilgili olmıyan hükümler konamaz. 

Bu tasarıların karma komisyonda ve Yasama 
Meclisleri Stenel kurullarında görüşülmesi «ana
sında 'yapılacak teklifler, Atarak, tasarılarda mev
cut maddeİBrlf doğrudan doğrarya ilgili olmak 

Görüşme w mylatm: 

MADDE 8. — Karma Kenni^ûnda 4 metil 
mAddanin I, II, n*e III mcü bentleritad-e zikredi
len tasarılar •*© tu ta&arılaxuı bir parçası ÛJAÛ 
ek oetrfilkr hakkında, Maliye BakaniyLe <aidûl-
duğu Bakan veya gönderecekleri .daire başkan
ları hazır bulunduğu halde madde madde görüş
me yapılır. Bir faslın maddeleri oylandıktan 
sonra, o faslın ayrıca oya konması gereklidir. 

4 ncü maddenin I, II ve III ncü bentlerinde 
bahiskonusu kanun tasarılarının Karma Komis-

Geçici Ko. 

Karma Komisyon ve ımdi&kr jtmml kurul-
lannda -yapılanııyacak teklifler : 

MADUE 6.—Türkiye Büylîk Millet mec
lisi Bütge Kta rn Komisyonunun :gto?üşmlile#i 
ve 4̂ rniü ınssatain % H ve Î I I ifleîi ^nlleaiiifr-
de *z&stâ. %$şm ims&rıtan tlumta^työt %$m-
tüsu-ve MîHet TOeclM ̂ eaıel Etaötaîrffe §6-
rüşühn«8i r̂nsesım^a, *Hytfk, 4Htaat&, -gttaÜelîk 
v* -y^ünltemın «r*»lhaa8astiî«a, te&ro "waîhne-
sine w%m, b tn tanı yM.rltöfcteSfei feaîttöö#Fİsa 
belli ötem «rnırlım âışîiıfia fjesi^ife»«ilöe ve 
rvegi İmmrikm 31e bötçeyle 8§e*KSk >veı*Ö»e-
sini $pw«elctir«n tarantan ikösnstitfa *$mn 
tesusİBra lnir dsgSş/fâî'gfe ^ e w ! 3 e ^ t e ı e -
si hakkında önerge verilemez. 

Ctamihuziy-e-t Senatom me JÜltet Ifodisi 
fesel locmtlarBuâa Msa^mmtm 9İ »sü mm&-
dflBİain $i2teıüfc«a«ı feftjt&a>3eriöe a$taı&ffiir-

"0$ ,W9B BIWiyfjfflWWİH*T* itMtt^bKDSttE. ' 

MAT5TOE 7. — 4 ncü nraötain I, H ve T3Ü 
ncü bentlerinde zikredilen kanunlara bütçe 
ile ilgili olmıyan Mkftmler *k«rramraz. 

Bu taşanların Karma Komisyonda ve ya
sasam nteötisleıi &m&l fcamll-arında gMgül-
mmi mmmmâ& ympakmk tökli&er, &atmk, ta-

raya t i p i olomk gisfâffte oytoiiiîsr. 

İtörM$»»* w mjlmm; t&fifanü w toarctr vntm : 

MA$W İ . — tmm Koai«yoauB «ÖBCV 
flj^nr^. jĝ pftp tasaasjiBBriö. ĵ iM&şüİMüisâGkı ftM 
bai»u «s^a Sialiye JUtitam ile AİdoLöu^a b&ktu 
veya gönderecekleri yetkili arı^matrtor <â)üttr 
bjilajiaünr. 

,Pa&is kffiaasoMa tfunnnlnTir» JCmHA Sbntf^töft» 
d» «OM* tüorü g^rSiüMr; aaaâidtere « e k 
mesi kabul edildikten sonra, herbir m&âf&e 
ek «etyeterarle biriikt* göriâföirör. 

Maddelere ek cetveller Ü2 

M. Mecl» (Ü. Say» : JSK) 
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GâpeiıKo. 

yonda önce tümü görüşülür-ve fasıl ve madde
ten* gergin WUSts> m famüar Haram bağlan* 
*TnKif!WTf' MHUTfff' pHMWT HU İt uQQCB- U6BEGB3T' jK^SPi^y1 (0BF* 

röîar ve? Tüarnur kauıiayamar rsçsE? tamırar görü
şülür. 

İtim görüşme yapılır; bir bölümün maddeleri 
oylandıktan sonra, o bölümün ayrıca oya kon
ması gereklidir; ancak, Karma Eomiıyoıı, >ir 
bölümün maddelerinin oylanmasıırdan^ gerekte» 
s^ vazgsefefedlir. Bîı fikr» gereğine» yapılkı 
ojtİMBEaJar geçici mahiyettscEK 

Yürütme maddesi oylanmadan önce, tasarının 
tamamı yeniden gözden geçirilir. Bu gözden ge
çirme sırasında, maddelere ek cetvellerin bölüm
leri ve bu 'bölümlerin, maddeleri üzerinde itiraz 
olmadığı takdirde, bu bölümler ile maddeleri ka-
1M «iHmiş sayılır. îttraz-halinde itiraz» uğrı-
yşn /böîtSni' maddesi ile-- o bfiîüüat y^südeır- gö*tEjjü« 
I&ve*ıriSai oiarair oyianrr; Btr işlem tamamlata:-
dîStaır swara; yürütme maddesi oylanır ve? tasa-
rmınr K&ma* Ebnıisycrnda ĝ rrfcşülmiBsf tamaîtt-
T«mmşr OÎUT; 

KAEtna Konaiyon».,tasıarımn görüşülmeşini ta-
usKmiadıktaflLSfliıra,, G*ııaL. Sözcü, tarafmdag I)a» 
ZB&MB&m m&or taslarını görüşür, ve karam bağ-
lar_ 

BEEffiöme*-temsilcilM, tasan:-metnini değfefjti-
renr oiîKOger ve* c^pştii^eler veremez ve- btr gibi 
önerge ve değiştirgelere katılamazlar. Hükümet
ç e btegptö^H9!g '̂V»i<feğîsjjkirgfeî«rin; verilmesi ve
yahut bunlara iştirak edilmesi, ancakr bütün-B&-* 
kaaalar I&ırulu üyelerinin-imzalıyacakları bir de
ğiştirge veya önergenin verilmesi suretiyle olur. 

Htemaiâi&Khııl, % 3?. 4-vt&&neifıkralar* 4 
noü maddenin X ncu "bendinde bahis konuşa ka* 
nün teklifleri içjn. de uygulanır. Ancak, Hükü
met: temsilcöeriv bu kamın. teklifleriyle g&nel 
bütç^. kaımıtn. tasalısında yer. alan Türkiye Bü-
yâfir|MHfi&Meşelisi ve. Sayifbaybütc^eri.üzerinıig; 
!feşnm .tekniğim^^Jlgilfiaıdkeır (konular dışında, Tıer 
fhangi 'bir mütalâa* serdi edemezler. 

TuıMyF BüySfc: Millet Meclis* Bütçe-Karma 
Komisyon onun'toplantı vrkaTaarura'm, üyrtasıt* 
m®mmxL: salt çoğunluğudur; tasan üzerindr btr 
dBğışiHîgi veya ilâveyi: gerektiren* değiştirge: ve 
önergelerin: oylanması sırasında, eğer Hazır bulu
nanların sayısı üye tamsayısının üçte ikisinden 
azsa, o değiştirge veya önerge, ertesi birleşimde 
oylanır. 

mMetiü*: (m Sayar: » a ) 



Teklif 

Bütçe kanunları taşanlarının sunulması: 

MADDE 9 . - 4 ncü maddenin I, II ve III 
ncü bentlerinde zikredilen tasarılar Millet Mec
lisi Başkanlığına Bakanlar Kurulunca sunulur. 
Millet Meclisi Başkanlığı bu tasarıları Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Karma Bütçe Komisyo
nuna derhal havale eder. 

Sayıştaym üç aylık raporları: 

MADDE 10. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa mü-
zeyyel 18 Haziran 1934 tarihli ve 2518 sayılı 
Kanun gereğince Sayıştay tarafından hazırla
nan üç aylık raporlar, Cumhuriyet Senatosu ile 
Millet Meclisi genel kurullarının bilgisine sunu
lur. 

Bu raporlara dayanarak birinci derece ita 
âmiri Bakan veya bakanlar hakkında Anayasa
nın 90 ncı maddesi ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik toplantısı İçtüzüğü gereğince 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve milletvekilleri
nin gereken istemlerde bulunma haklan saklıdır. 

Muhasebei Umumiye Kanununun değiştirilen 
maddeleri: 

MADDE 11. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 105Q 
sayılı Muhasebei Umumiye Kânununun muad
del 34 ncü maddesi aşağıdaki şe'kilde değiştiril
miştir : 

VM'adde 34.,— Cumhurbaşkanlığı ve, Ba
kanlıklardan her biri kendi bütçesini hazırlıya-
ra)k Ağustos ayı sonuna kadar Maliye Bakan
lığına gönderir. Cumhurbaşkanlığı kendi Ibüjtçe-
siine ait taslağı Başbalkaınlık eliyle yollar. Mali
ye Bakanı da kendi bakanlığının gider bütçe
siyle gelir bütçesini hazırlayıp ötekilerle bir
leştirerek bir yıllık föütçe kanun tasarısını mey
dana getirir. Bu tasarı, Bakanlar Kurulunca 
incelenip onaylandıktan sonra en geç Kasım ayı 
sonunda Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.» 

Geçici Ko. 

Uygulanacak İçtüzük: 

MADDE 9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonunun çalışmalarında, bu 
kanunda sarahat olmıyan hallerde, Millet Meclisi 
İçtüzüğü hükümleri uygulanır. 

Millet Meclisi Başkanı, Millet Meclisi İçtüzü
ğü gereğince komisyonlar üzerinde haiz olduğu 
denetleme yetkisini, bu Karma Komisyon için de 
haizdir. 

Sayıştay raporları: 

MADDE 10. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa müzeyyel 
18 Haziran 1934 tarihli ve 2518 sayılı Kanun ge
reğince Sayıştay tarafından hazırlanan üç aylık 
raporlar ve Sayıştay tarafından kanun hüküm
leri uyarınca yasama organına verilen diğer ra
porlar, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlıklarına sunulur ve bu raporlar hakkın
da, yasama meclisleri Sayıştay komisyonlarının 
düzenliyecekleri raporlarla birlikte, her bir mec
liste ayrı ayrı genel görüşme açılır. 

MADDE 11. — Kanun teklifinin 11 ncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclki (S . Sayısı: 233) 
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MADDE 12. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 
«ayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 35 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 35. — Bütçe Kanunu malî yıl 
başından önce Resmî Gezetede yayınlanır.» 

MADDE 13. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebe! Umumiye kanununun muad
del 83 neü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

«Cumhurbaşkanlığı bütçesinin genel giderler 
ve hizmetliler besleme giderleri bölümünden 
verilecek avanslar, Bakanlar Kurulu karariyle 
6 000 liraya çıkarılabilir.» 

MADDE 14. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 101 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle ilgili olarak 
bu madde hükümleri Başbakanlıkça yerime geti
rilir.» 

MADDE 15 . — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 105 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle ilgili olarak 
bu madde hükümleri Başbakanlıkça yerine geti
rilir.» 

MADDE 16. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 127 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 127. — Türkiye Büyük Milllet Mec
lisi ve Sayıştay masrafları bu kanun dairesinde 
tahakkuk ettirilerek tediye olunur. Maliye Ba
kanlığı ile Sayıştaym bunlar üzerinde her hangi 
bir tetkik hakları yoktur. 

Genel bütçenin düzenlenmesi sırasında Yasa
ma Meclislerinin kanun ve içtüzükler gereğince 
yetkili idare âmirleri, bu bütçelere ait rakamları 
Maliye Bakanlığına bildirirler. Her yıl sonunda 
düzenlenecek kesin hesap cetvellerinin bir nüs
hası Hazine genel hesabına ithal edilmek üzere 
Maliye Bakanlığına gönderilir.» 

MADDE 17. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 128 nci 
maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Geçici Ko. 

MADDE 12. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 35 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 35. — Bütçe kanunları en geç malî 
yıl başında Resmî Gazetede yayınlanır.» 

MADDE 13. — Kanun teklifinin 13 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Kanun teklifinin 14 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Kanun teklifinin 15 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 127 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 127. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve Sayıştay masrafları, bu kanun dairesiude 
tahakkuk ettirilerek tediye olunur. Maliye Ba
kanlığı ile Sayıştaym bunlar üzerinde her hangi 
bir tetkik hakları yoktur. 

Genel bütçenin düzenlenmesi sırasında, yasa
ma meclislerinin kanun ve içtüzükler gereğince, 
yetkili idareci üyeleri, bu bütçelere ait rakamları 
Ağustos ayı sonuna kadar yazılı olarak Maliye 
Bakanlığına bildirirler. Her yıl sonunda düzen
lenecek kesinhesap cetvellerinin bir nüshası, Ha
zine Genel hesabına ithal edilmek üzere, Maliye 
Bakanlığına gönderilir.» 

MADDE 17. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumîye Kanununun 128 nci 
maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

M. Meclisi (S . Sayısı: 233) 
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gereğine»? yortun? idaste âfeiı^ıia^itt blfei^li 
Tü rk i^ MA^JC, Miilet Mieiisi,- S^raıafiü&Mü-
dürü taisfcndiELraügtSEflteim^ 
İlamda Hazineden* verilir.» 

MADDE 18. — 1 Kasım 1956 tarihli Türki
ye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin 
muaddel 22 nci maddesinin 6 ncı bendinin 3 ncü 
fıkrası, 39 ncu maddesinin 2 nci fıkrası, 126 ncı 
maddesinin 1, 2, 3 ve 5 nci bentleri ve 127 nci 
maddesi k£İdıxıküştu*. 

Yürürlüğe giriş : 

MADDE 19. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

YütmPm* 

MADDE 20. •— Bîı kanunu TürMye Büyük 
Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu yürütür. 

><mmpwWfym:Wm- Meelsi; ve-ffiyıgtay 
TSölçe^rimÎBfâ! öcfeffekl&fiıi karçıiı^r oîân naMt, 
kanuTuv^ç^teiîîSoF^8iBğfni!ffyetîMîf'idareci üye* 
Umtemı Mris%iJ& T32rkiyw Bîfyüfc MİM? M&cliai 
SayiBSEİİl&MîİSîn^ imza* 
lanaaı malshuz. ka^ı&nda. HazinodEiı^veriürj» 

Ü K : 18£. —Htr kanun: yağmur tarifimde 

MADUEi İ S — B i t ÜJBSDsamc yasamr. ocg^ 
myla. i lgp; hükünılerini Tiirki^, Biiyiik- Millet 
Meclisi, v r digggj h,fikiimifflgrai. Bakaaıkr. Kurulu 
yürütür. 

J K J K e K ( a SavM^-as^ 



Mİİİet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZ YÎRMlALTINCI BİRLEŞİM 

28.8.1963 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Amerika'dan ithal edilecek 33 Dizel -
Elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda bilgi 
edinmek ve aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzü
ğün 177 nci maddesi gereğince kurulması kabul 
edilen Tahkikat Komisyonuna üye seçimi 
(10/13) 

B • İKİNCİ DEFA OTA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 

Doğu • Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli 
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

2. -r- Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

4. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma 
ünden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

5. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

6. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'ın, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıî içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasmdaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve* elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ormanların, korunması ve orman böl
gesinde yâşıyan vatandaşların geçimlerinin te-
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs-
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

12. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim • • öğretmen durum-
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lanna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so-
rıt.su, (8/591) 

13. ~ ILı,staınoı:a Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü-
nüimediğir:?. d^ir, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/503) 

14. -- î/:i;;«ı:-noT;u Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Ka? taponu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair. Tioarer. ve Tarım Bakanlarından söz
lü Borusu. (6/594) 

15. — Aydır Milletvekili Kesat Özarda'nm, 
CENTO Andlaşmasma dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadîyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (8/595) 

18. — l/d Mili3tvekili Maahar Arıkan'm, 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatanda^;um tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin do^ru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından jözlü sorusu (6/596) < 

17. — Ciresıin Milletvekili Mustafa Kemal. 
Oilesiz'n-*, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ör! ;rırn O^Pim'mı Piraziz PTT 
hunisinin y.nlm JI. yapılmaması sebebine dair 
IHaştıruın. Paganından «özlü sorusu (6/598) 

13. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
iîi, Abara<;ui yetiden ik;e ^aline getirilmesinin 
düşünülüp d-'i-şanülnıediğine dair içişleri Ba
kanından s?i.™Iü sorvtsu (8/399) 

19. — îürzurıım Milletvekili Ertuğrul' Akça'-
mn Dinamit T/r trol ile balık avlamanın önlen
mesi luîsçfîv^ri'i n<N düşünüldüğüne dair Tanm 
ve Ticaret ^r/karnar radan sözlü sorusu (6/601) 

20. — ,r!d;rne Milletvekili îlhami Erteni'in, 
Dış >Jî:w .̂ÎT)>:»-.:lerde tahsilde bulunan öğrencile
re örtmen ..d/ ı/i z miktarının neye göre tesbit 
olmtdu^?!^. iiîv'r Maliye ve Millî Eğitim Bakan-
larr^dan sö l̂ü .^n^i" (ö £03) 

21. - /îsli-ohir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
îr':ıun, iiMv^n*-!v; ynpnrt vatandaşlara beledi
yeler*;-: - ^ ı ' / ^ r^ra oa^lar* baklanda ne dü-
rpnı^t'j/;rü:,,ı; ,./;i;- t-.,-fşr 'v« fakân Bakanından söz
lü a?.ınısu (0/605> 

22. -— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lırnım, tren • ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(8/607) 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'mm, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

25. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

26. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tanm Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

27. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

28. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine' dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

31. — Edirne Milletvekili Fahir sGiritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın* 
dan sözlü sorusu (6/616) 



32. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum îmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan. sözlü sorusu (6/617) 

33. — istanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 
' 34. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-

nın, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

35. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
nn tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

36. — Çankırı Milletvekili Rahmi încoler'in, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

37. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

38. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

39. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mmtakala-
rmda ekilen tohumluk buğdayların ısüahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/ 624) 

40. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'üri, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı 
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

42. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım' 
m, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1903 

a — 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

43. — İsparta Milletvekili Ali İhsan BalmV-
ın, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu'has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

44. — İsparta Milletvekili Ali frisan balım
ın, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

45. — Ordu Milletvekili İ le t t in A£aoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit, edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadattiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

46. — Erzurum Milletveldli Gıy o r-îttir, Kara'-
ca'nın, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
îağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşün ülmeri/İ̂ im* dair Tarım 
vre Ticaret Bakanlarından sönlü scrn.ıs-ıı. (6-331) 
• 47. — istanbul Milletvekili K- -il jil.-or'în, 
halk tarafından sabun yeprı? kullanılmakta 
oulunan deterjanların insan aiMine ve hazım 
ıhazma zararlı, oldu^amıırı do^ru o rap olma

dığına dair Sağlık v*> SosvM Ya^^a "n;ü«:amu-
;'an sözlü sorusu, (6/632) 

48. — Kırşehir •Mi.l.l'-tvT>.!] i nm Öru-ı'in. 
'flirfanlı Barajı gölünün c''raf/<Ha "jalvaıa-a ara
zinin sulanması ve rm aramdan bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne duştirri;.U.ı!irü.ne 
dair Tarım ve Bayındırlık Ba'rai^r.^a-'.'a^ SOJÜU 
sorusu. (6/633) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil ö-^-r-ar, 
Keskin - Kırıkkale ile îvenkin - îadab-îli aT.sm-
iaki şose yolların ne za:man asfaltlanacağa da
ir* Bayındırlık Bakanından şaa'fa ôr*a<aa '»V334) 

50. — Eskişehir Milletvekî-i.J^ıa Z-Yti^Ol
tu'nun, pancar fiyatlarının artırılması br<=-asun-, 
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

51. - - Eskişehir Mnktv^-İİi *j-.i3 Z:-:1noğ-
iu'nun, hububatın bugünkü natıs fiyatıyla ilerda 
tesbit olunacak satış fiyatı arasınüa bir fark 
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olup oimıyacağina dair Ticar«t Bakanından söz- ; 
lü sorusu (6/636) 

52. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
üı, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

53. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

54. — Muğla Milletvekili Hilmi Bay dur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere I. 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

55. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Unsal'in 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

56. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

57. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) I 

58. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
blmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

59. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

60. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

61. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal I 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli I 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta- I 
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

62. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde- I 
sindeki evsafa uymıyan .ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) | 

63. - Bolu Millelfvekiİi îurgut Çulha'nın, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

64. — İstanbul Milletvekili Beşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dâir 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

65. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

66. — A.masya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

67. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Çorum Hinde, Devlet Su İşlerine taal
lûk eden, hangi yatırımlara başlandığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/652) 

68. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/653) 

69. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alman ücretlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) 

7C. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bert an'm, Basın Hân Kurumuna alınan memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 

71. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

72. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Avrupa'daki işçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 



çevrildiğine dair Maliye Bakanmdan sözlü so
rusu (6/657) 

73. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, şeker pancarı fiyatlarının artırılıp artınla-
mıyacağma dair Sanayi *ve Ticaret Bakanından 
sözjü sorusu (6/658) 

74. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
İstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/659) 

75. — Hatay Milletvekili SâM Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporculann durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660) 

76. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabiî âfetler
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi
len evlerin maliyetinin rayiç fiyatından fazla 
olup olmadığına dair Bayındırlık ve tmar ve 
İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/661) 

77. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına ve 
bunu imal eden fabrika sayısına dair Sanayi ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/662) 

78. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Emniyet Genel Müdürü İhsan Araş'm gö
revinden alınması sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/663) 

79. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'm, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı 
bütçesiyle eski emekli, dul ve yetimlerin ay
lıklarına bir zam yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine ıdair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/664) 

80. — Eskişehir (Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim Kanunlarının kabulü münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas
raflarının nereden ödendiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/665) 

81. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'in, 
4343 sayılı Kanunun 27 İlâ 31 noi maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanmdan sözlü sorusu (6/666) 

82. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine ıdair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/667) 
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83. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668)' 

84. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen köp
rü şeddeleri proje işinin itmam edilip edilmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/669) 

85. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Tekirdağ İpsala hudut yolunun inşaatının 
ne zaman bitirileceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/670) 

86. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

87. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/672) 

88. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
olarak verilmesi ve mallarının daha seri alın
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673) 

89. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 
hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted
birler alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu. (6/674) 

90. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğlu'nun, Tarım alet, makina ve yodek parçala
rının zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tanm Bakanın
dan sözlü sorusu (6/675) 

91. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

92. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'-
ıın, "Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce 
satmalmmasma karar verilen 33 dizel lokomo
tifi için kaç firma tarafından teklif verildiğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/677) 



03. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ
yini işinde î?ir şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair, içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) 

94 Ankara Milletvekili IbraTıim îmirzalı-
oğlu'nun, mevcut çelik siloların durumuna ve 
arazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hu
bubat miktarına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/679) 

95. — Ankara Milletvekili ibrahim Imirzalı-
oğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkez
lerinin mesaisi, alım bedellerinin gününde öden
mesi ve tüccara kredi sağlanması konularında 
alınmış veya alınacak tedbirlerin neler olduğu
nun bütün yurda ivedilikle duyurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/680) 

96. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, Örfi idarenin kısaltılmasının veya bir 
daha uzatılmamasmın düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/681) 

III -' 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI 

RıLAN IŞLER 

1. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 
ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil, Ödeneği 
Kanununun muhtelif kanunlarla değişik veya 
ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Milletve
kili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayı
lı Dâhiliye Memurları Kanununa ek kanun tek
lifi ve içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/88, 2/110) (S. Sayısı : 284 e 1 nci ek) [Da 
ğıtma tarihi : 17 . 7 .1963] 

2, — Gümüşane Milletvekili Nureddin Öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı : 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

X 3. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet

vekili Fakih Özfakih ve Edirne Milletvekili îl-
hami Ertemin, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, ihtiyarlık ve Ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihiJ: 
15 . 7 .1963] 

4. — Danıştay kanunu tasarısı ile istanbul 
Milletvekili Reşit lüiker'in, 3543 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı : 
389) [Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1963] 

5. — Serbest malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zsren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'mn, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/52Ö) 
(S. Sayısı : 363) [Dağıtma tarihi : 17 . 8 .1963] 

IV 
A - HAKLARIMDA İVEDİLİK KARAltt 

VERİLEN İŞLER 
R - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 

Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmele
rin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve içişleri 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/439) (3. 
Sayısı : 27D) [Dağıtma tarihi : 27 . 6 .19S3] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 . 7 . 1963] 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 

4. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşının, Anayasa nizamını millî güvenlik 
ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5.3.1962 
rarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında kamın teklifi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (2/289) (S. Sayı
sı : 302) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 .1963] 



5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ay
lan hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/24) (S. Sayısı : 330) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

6i — Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım 
vergi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun ta
sarısına dair O. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/201. C. Senatosu 1/229) <S. Sayı
sı : 122 yo ek) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

7. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşının, 7244 sayılı Kanunur 5 nci mad
desinin tadili hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/51; C. Senatosu 2/52) (S. Sayısı : 231 e 
3 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1963] 

X 8. — Devlet Orman işletmeleriyle kereste 
fabrikalarının 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 
ve 1959 yılları muameleleri hakkında tanzim 
edilen raporların bilânçolariyle birlikte sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu raporu. (3/88, 3/93, 3/97, 
3/110, 3/124, 3/166, 3/340) (S. Sayısı : 367) 
TDağıtma tarihi : 17 . 8 .1963] 

' . 9. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydm'ın, Millet Meclisi 
içtüzüğü teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/379) (S. Sayısı: 346) [Dağıtma tarihi : 
20.8 .1963] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK İŞLER 
İ. — imar Kanununa bir madde eklenmesi 

hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasan ve İmar ve iskân, 
içişleri ve Adalet komisyonlan raporlan 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Birinci görüşme tarihi: 
27 .6 .1963] 

X 2. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasansı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 3. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonlan raporlan (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Birinci görüşme tarihi : 
27 .6 .1963] . * ' 

4. — Ünye'nin Hamdiye mahallasi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini 
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptınlması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/510) (S. Sayısı : 117) [Birinci görüşme 
tarihi: 27. 6.1963] 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülkerfın, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kafaı-
nlması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı : 130) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

6. _ 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ye 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasansı ile 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykın hükümle
rinin kaldmlmasma dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

7. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1839 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Birinci görüşme ta
rihi : 27 . 6 .1963] 

8. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

9. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayjıtlı, 
Gebze 15. Mot.- Top. Tb. da er Ahmedoğlu İlmi
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 



ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeüha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı: 148) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 10. — Türkiye ile îran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Birinci görüşme tarihi . 
27. 6.1963] 

X 11, — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasansı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Birindi görüşme tarihi : 27.6.1963] 

X12. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 165) [Birinci görüşme 
tarihi : 27.6.1963] 

13. — İçel Milletvekili Yahya Dermana ve 
Mazhar Ankan'm, İstiklâl Savaşına iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rıfat özaydm'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Birinci görüşme tarihi ; 
27.6.1963] 

14. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He 
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/352) (S. Sayısı : 205) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

15. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sansı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan ra-
porlan. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan ttmin olunan kredinin Dev-

I let borcu olarak Hazine hesaplanna intikali ve 
Türk Lirası karşılıklannm kullanılma şekli 
hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonlan raporları. (1/248) (S. Sa
yısı: 218) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

X 17. — Milletlerarası AdaJlet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını vön-
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonlan raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 18. — Evlilik dışı çocukların tanınmala-
nnı kabule yetkili makamlann yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasansı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonlan ra-
porlan (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

19. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

20. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptınlması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) fBirinci görüşme tarihi: 27 . 6 . 1963] 

21. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'm ölüm cezasına çarptınl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 

I [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

X 22 «Hususi Kredi» re «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan İngiliz alacaklan bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonlan raporları (1/348) 



{S. Sayısı : 237) [Birinci görüşme tarihi : 
57 . 6 .1963] 

X 23. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Plân Komisyo
nu raporu (1/393) (S. Sayısı : 241) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6.1963] 

24. — Havza ilçesinin, Çakırallan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

25. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(Ş. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

26. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa-
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 .1938 doğumlu Ali Osman özden'in 
ölüm - cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

27. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I . — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 

pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanım tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fikrası-

9 — 
I nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 

Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

X 4. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1963] 

X 5. — Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasınm onaylanmasının 
aygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporlan (1/351) (S. Sayısı : 162) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 6. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporlan. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30 .5 .1963] 

7. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 8. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporlan. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları ra
porları (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 6 . 1963] 

10. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 

| Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları 
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(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : I 
8 . 6 . 1963] 

11. — 2000 sayilı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8. 6.1963] 

12. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
Fahri Özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı • 
248) [Dağıtma tarihi : 12. 6.1963] 

13. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6.1963] 

14; — Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, ciltv 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19.10.1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : I 
12.6.1963] 

X 15. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 
13 . 6 . 1963] 

X 16. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankar.. 
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayısı : 
257) [Dağıtma tarihi : 13.6.1963] 

17. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve içişleri, Adalet ve Plân komisyonları I 

raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

18. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18 . 6 .1963] 

19. — ilköğretim ve Eğitim Kanununun 5$ 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6.1963J 

20. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6.1963J 

X 21. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 266) [Dağıt
ma tarihi : 20 . 6.1963] 

22. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile 
Mardin Milletvekili-Esat Kemal Aybar'm, 1312 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (S. 
Sayısı : 267) [Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

23. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

24. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldirılması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da
ğıtma tarihi : 20. 6.1963] 

25. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı-
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sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor- | 
lan (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25.6.1963] 

26. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

27. — Millî Eğitim Bakanhğı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26 . 6.1963] 

28. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 6.1963] 

29. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/430) (S. Sayısı: 277) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

30. — Ticaret Bakanlığı teşkilat ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27.6.1963] 

X 31. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi :29 . 6 .1963] 

32. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
5010, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 
nci maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Aydın Milletvekili Hilmi Ay
dıngerin, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin sonuna bir bent ve bir geçici | 

I madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî 
I Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) ;(S. 

Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 29.6.1963] 
X 33. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ive 

I Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 2Ş8) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

34. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Sa
yıştay'a baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/$3) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .3963] 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve istanbul Milletvekili Ilhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

36. — Baraj inşaatı dolayısivle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 .1963] 

37. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 38. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme^ 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 39. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (9. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1963] 

40. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 

I kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
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Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

42. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

43. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18 . 6 .1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21.12 .1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 
nci maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1963] 

X 44. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

45. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk sandıkları hakkındaki 2284 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan 5652 ve 6854 sayılı kanunlara ek kanun 
teklifi ve Ticaret, İçişleri, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/245) (S. Sayısı : 331) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

X 46. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm-

' rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 47. — Arjantin'in, Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-

taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 48. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 49. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 50. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmav 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

51. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletve
kili Sadık Perinçek'in, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/273) 
(S. Sayısı : 234 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
10 . 7 .1963] 

X 52. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

53. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bo-
lak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun be
lediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
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hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11.7 •. 1963] 

54. —. îmar ve îskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonlan raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

55. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

56. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

57. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israf ata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonlan raporlan (2/387) 

.(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 . 1963] 

58. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
Özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı .: 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

59. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Fatime 
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko-

'•' tf ••• ıWBfiff i 

misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Öa 
ğıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

60. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletve 
kili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili 
Sadık Perinçek'in Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve ça
lışma usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. 
Sayısı : 233 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 . 
1963] 

X 61. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanuu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15.7.1963] 

62. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

63. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı Ve İçişleri ve Plân komisyonları raporlan. 
(1/457) (S. Sayısı : 365) . [Dağıtma tarihi : 
16 . 3 . 1963] 

64. — Türk Farmakopesi ^hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1963] 

X 65. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi In-
cesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci 
ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi (2/377, 2/505, 
2/252) (S. Sayısı: 370) [Dağıtma tarihi: 
20.8.1963] 

Omu Ijn 

(Yü^ yirmialtmcı Birledin) 



Toplam* : 2 MİLLET MECLİSİ S Sayısı : 234 e | ci ek 
(Toplantı yılı : 1) 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Sivas Milletvekili Cevad Odyak-
maz, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletvekili Sa
dık Perinçek'in, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve 

Geçici Komisyon raporu (2 /273) 

18 Haziran 1962 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
il ıesi hakkında kanun teklifi»ımiz gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını, derin saygılarımızla rica ederiz. 

tstanbıü Milletvekili vSiyas Milletvekili 'Aydın Milletvekili Erzincan Milletvekili 
C. Kırca C. Odyakmaz O. Apaydın S. Perinçek 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifi 

GENEL GEREKÇE 
Anayasanın 127 nci ımaddesinin 3 ncü fıkrası. cKamu iktisadi Teşebbüslerimin Türkiye Büyük 

Millet Meclisince denetlenmesi- kanunla düzenlenir» demektedir. 
Bu özel kanunun, Sayııştaya (bâzı munzam vazife 1 er veren bir kanun olamıyacağı; Sayıştay 

denetlemesinin, Anayasanın aynı maddesinin 1 nci fıkrasiyle 'genel ve katma bütçeli dairelere has
redilmiş olmasından açıkça anlaşılmaktadır. Kaldı ki. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenme
sinin teknik bakımdan farklı bir mahiyet taşıması da.'bunu gerektirmektedir. 

Anayasanın 127 nci maddesinin 3 ncü fıkrası, Temsilciler Meclisi Geneli Kurulunda bir öner
geyle teklif edildiği şekliyle, teşriî denetlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi «adına» yapılacağı 
yolunda bir hüküm ifade ediyordu. Bu hüküm, Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonunca bu fıkra 
yeniden kaleme alınırken değiştirilmiş ve teşriî murakabenin yasama organına bağlı'bir kural tara
fından onun adına yapılması mecburiyetini istilzam eden «adına» kelimesi metinden çıkarılarak, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, her halde, yasama organınca bizzat denetleneceğini gösteren bir 
ibare konulmuştur. Komisyonun teklif ettiği bu metin de Genel Kurulca kabul edilmiştir. Diğer 
taraftan, aynı maddenin 1 nci fıkrasında, Sayıştayın genel ve katma bütçeli daireler üzerinde ya
pacağı denetin yasama organı «adına» olacağı açıkça 'belirtilmiştir. Aradaki bu fark da, dunımu 
izah etmeye kâfi gelir. 

Gerçekten, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi, bu teşebbüsler .hakkında yasama organı önün
de siyasi sorumluluğu taşıyan Bakamlar Kurulunun ve Bakanların bu teşebbibüsleri denetliyecek olan 
(ve halen, Umumi Murakabe Heyeti âdını taşıyan) kuruldan bâzı murakabe faaliyetlerinde bulun
masını talebetnıelerini gerektirebilir. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetiminin merkezî en yük
sek icra organı seviyesinde ve ona bağlı olarak yer alacak bir kurul tarafından yapılmasındaki 
idari ve teknik zaruretler, böyle bir kurulun teşkilini gerektirirken; bu kurula muvazi olarak bir 
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de yasama organına foağlı ayrı bir kurulun kurul M ası lüzumsuz olur. Merkezî en yüksek icra or
ganına bağlı olarak vazife (görecek böyle bir kurulun, aynı zamanda, Hükümetçe Kamu İktisadi 
teşebbüsleri hakkında güdülen fiyat, istihsal, yatırım ve sair konulardaki siyasetin tatbikatının icap
larının yerine getirilip getirilmediğini denetlemek vazifesi ile de teçhiz edilmesinin gerekebileceği 
düşünülürse; böyle bir vazifenin yasama organına bağlı bir kurula verilemiyeceği de anlaşılır.. Bu 
»sebeplerle, bu kanun teklifi, Umumi Murakabe Heyetinin yeniden Başbakanlığa bağlanmasını öngör
müştür. Bu, Anayasanın 127 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının yukarda izah edilen muhtevası muva
cehesinde, aynı zamanda, Anayasanın 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan fonksiyonlar (kuvvetler) 
ayrılığı ilkesinin icaplarından biridir. 

Bununla beraber, Umumi Murakabe Heyeti, her ne kadar, kamu sektörü politikasının mutala
rını, denetimine esas olmak üzere, icra organından alacak ve onun talebedeceği murakabe faaliyetini 
de - kanunen muntazam yapacağı denetten ayrı olarak - yapmak durumunda bulunabilecek ise de; 
bu kurulun, her halükârda, bütün murakabe faaliyetinde yersiz baskı ve tesirlerden masun olarak 
çalışması da, bizzat icra organının hakikati öğrenmesi ve kendi siyasetinin başarı derecesini ölçebil
mesi bakımından zaruridir. Ancak, bunun çaresi, bu kurulu, fonksiyonlar ayrılığı ilkesine rağmen 
yasama organına bağlamak olmayıp, Umumi Murakabe Heyeti üyelerinin kanuni statülerinde, patis
leri konusunda gereken teminata sahip kılınmalarını sağlamaktır. Bu husus ise, bu kanun teklifinin 
konusunun dışında kalmaktadır. 

ö te yandan; bu kanun teklifi, 17 Haziran 1938 tarihli ve 3460 sayılı Kanunun derpiş ettiği teşriî 
murakabeye nisbetle çok daha tam ve geniş bir teşriî murakabeyi öngörmektedir. Gerçekten, 3460 
sayılı Kanunla kurulan Umumi Heyet, bir kısım teşriî organ üyeleriyle idari mekanizmanın men
suplarından kurulduğu halde; bu kanun teklifi, Anayasanın sarih emrine uymak suretiyle, kamu 
iktisadi teşebbüslerinin murakabesinde yasama organını her iki kanadiyle ve tam olarak görevlendir
miştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu kurulmaktadır. Anayasada, bu tarz karma komisyonların teşkilini engelliyen hiçbir 
hüküm olmadığına; aksine, bütçe konusunda böyle bir komisyonun bizzat Anayasa tarafından kurul
muş olduğuna bu vesileyle işaret etmek lâzımdır. 

Bu Karma Komisyonun kuruluşunda, Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunun karşılıklı oran
ları üye tamsayısı miktarlarına göre tesbit edilirken, aynı zamanda, Anayasanın 85 nci m midesinin 
siyasi parti gruplarının kuvvetleri oranında temsili gerektiği yolundaki âmir hükmüne de uyul
muştur. 

Madde 2. — Bu madde ile, Karma Komisyonun, diğer (komisyon başkanlık dii'vaniaınna nisbe't-
le, özel yetkileri lolan, Başkanlık Divanı düzenlenmektedir. 

Madde 3. — Bu madde ile, Anayasanın bütçe konusunda vaz'ettiği sisteme muvazi bir teşriî mu
rakabe esası tesbit edilmiştir. 

Denetleme, pek tabiî olarak, eskiden de olduğu gibi, ibra kararları yoluyla ve bir genel görüşme 
şeklinde olacaktır. 

Madde 4. — Bu madde ile, bu kanun teklifinin hedef tuttuğu kamu iktisadi teşebbüsleri tarif 
edilmektedir. 

Bu tarifin, teşriî murakabenin şümulünün tesbiti bakımından zaruri olduğu muhakkaktır. Fil
hakika, idarecilik ve işletmecilik noktai nazarından, mefhum olarak, İktisadi Devlet TeşeLbüsleri 
ile kamu iktisadi teşebbüsleri birbirinden ayrılabilir. Kamu sektörünün reorganizasyonu konusun
da bâzı çalışmalar yapıldığı ve bu çalışmalar sonunda bir kanun tasarısının sevk edileceği bilin
mektedir. İdari ve teknik zaruretler, bu tasarının, kamuya aidolnıakla beraber, bâzı kurumların bu 
reorganizasyonun dışında tutulması veyalıut ayrı tanzim şekillerine bağlanması tarzında bir esas 
kabul etmesini gerektirebilir. Kaldı ki, zaman içinde değişen ihtiyaçlar bu gibi esasların da değişme-

M. Meclisi (S . Sayısı : 234 e İnci ek) 



- 3 — 
sini gerektirebilir. Ancak, Anayasanın 127 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının kasdettiği denetimin., ka
mu fonlariyle kurulu bütün teşebbüslerin ve kamu fonlariyle kurulmasa bile bâzı kamu yetkileri 

. kullanan ve kamu hizmetleri gören özel kanunlarla kurulmuş kurumların denetlenmesini de içine 
aldığı şüphesizdir, işte, bu sebepledir ki, bu maddede, kamu iktisadi teşebbüsünün teşriî muraka
be bakımından tam ve şâmil bir tarifi verilmiştir. 

Bu tarif sayesinde, bu kanun teklifinde derpiş edilen denetime, kamu yetkilerine sahibob-.n Mer
kez Bankası gibi teşekküller tâbi olacağı gibi; kamu otoritesini haiz olarak sosyal hizmetlerde bulu
nan Işei Sigortaları Kurumu gibi teşekküPer de bu denetime tâbi tutulacaklardır. 

Bu kanun teklifinin, kamu fonlariyle kurulmuş teşebbüs ve kurumlar üzerinde öngördüğü dene
timden sadece, üniversitelerin, Devlet Radyo - Televizyon İdaresinin, mahallî idarelerin ve kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yani Ticaret ve Sanayi Odalariylc borsaların ve ben
zeri odalarla esnaf teşekküllerinin kurdukları kurumlar ve teşebbüsler istisna edilmiştir. Bu istis
na, bu teşebbüs ve kurumları kuran teşekküllerin ve idarelerin Anayasa ile tanınmış olan özellikle
rinin bir sonucudur. Gerçekten, özerk teşekküllerin özerklik vasfı, bunların kendi kurdukları te
şebbüs ve kurumları da bizzat denetlemelerini gerektirir. Bununla beraber, bunlar hakkındaki ya
sama organları denetimi, genel teşriî denetim yollarına başvurmak suretiyle yapılabileceği gibi; 
Anayasanın- 94 ncü maddesinde derpiş edilen millî bütçe yoliyle de yapılabilecektir. Ayrıca, bu ka
nun teklifinde derpiş edilen Karma Komisyonun da bunlar hakkında gereken malûmatı talebetmesi 
- ve ibra konusu olmamakla beraber - bunlar hakkındaki raporların da yasama meclislerindeki ge
nel görüşmede ele alınması mümkündür. 

Madde 5. —Bu madde ile, 3460 sayılı Kanunda derpiş edilen umumi heyet, artık hiçbir görevi 
kalmadığından kaldırılmaktadır. 

Madde 6. — Bu madde ile, umumi murakabe heyeti, eskisi gibi, Başbakanlığa bağlanmaktadır. 
Bu vesileyle, genel gerekçedeki mülâhazalar, burada da aynen tekrarlanır. Ancak, heyetin adı «Yük
sek Denetim Kurulu» olarak değiştirilmeKtedir. 

Madde 7. — Bu madde ile, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Umumi Heyeti kaldırılmıştır. 
Madde 8. — Bu madde ile, Elektrik Etüt İşleri Dairesi Umumi Heyeti kaldırılmıştır. 
Geçiej madde — Bu madde ile, işbu kanun teklifiyle kaldırılan mevzuat yürürlükte iken muame

lesi tamamlanmamış rapor, bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının bu teklifte derpiş edilen Karma 
Komisyonca derhal ele alınması ve bu maksatla, Karma Komisyonun ilk seçiminin toplantı yılının 
başı beklenmeden yapılması hükme bağlanmıştır. 

Madde 9. — Bu madde, yürürlüğe giriş tarihini göstermektedir. 
Madde 10. — Bu madde ile, yürütme mercileri gösterilmiştir. Kanun teklifinin bâzı maddeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bâzı maddeleri ise Bakanlar Kurulunca yürütüleceğinden, her iki 
organ da bu maddede zikredilmiştir. 

Uzun Vadeli Plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkında kanun teklifi, T. B. 
M. M. Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hakkında ka
nun teklifi, Kamu iktisadi teşebbüslerinin T. B. M. M. nce denetlenmesinin düzenlenmesi hakkın
da kanun teklifi ve Yüksek Murakabe Heyetinin kuruluş, görev ve yetkileri ile Kamu iktisadi 

Teşebbüslerinin denetimi hakkında kanun teklifini incelemekle görevli Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 8.7.1963 
Esas No: 2/273 

Karar No: 4 
Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz, 21 Haziran 1963 günkü Birleşiminde, İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Si
vas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletvekili Sa-

M. Meclisi (S. Sayısı : 234 e İnci ek) 
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dik Perinçek'iıi 18 Haziran 1962 tarihli «Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında kanun teklifi» ni incelemek üzere birinci top
lantı yılında kurulmuş olan Geçici Komisyonun Millet Meclisi Sıra Sayısı : 234 numaralı vesi
kada yer almış bulunan 2 Temmuz 1962 tarihli, karar No: 4 ve esas No: 2/273 sayılı raporunu 
tekabbül etmek üzere gereken tetkikatı yapmış ve aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır : 

Komisyonumuz, teklifin gerekçesi ile yukarda zikri gecen (İeçici Komisyon raporuna esas itiba
riyle katılmaktadır. 

Komisyonumuz, eski raporun 1 nei maddesinde, Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun Millet 
Meclisi İçtüzüğü ile ilgili olarak aldığı kararlara uygun olarak gereken değişiklikleri yapmış; ay
nı raporun 2 nei maddesinde de Millet Meclisi İçtüzüğü bakımından Anayasa Komisyonunca ko
misyonlarda başkanlık divanı olmadığı yolunda alınmış olan karara uygun değişiklikleri gerçek
leştirmiş; 3 ncü maddede bâzı redaksiyon değiş ikilik) eriyle yetinmiş; 4 ııeü madde de ise bâzı re
daksiyon değişiklikleri yaptıktan, baışka, bu maddenin 1 ve 2 nei fıkralarında zikredilenlerden 
olmamakla beraber kendilerine b'âzı kamu görev ve yetkileri verilmiş olan özel kanunlara tabi 
kurumların bu kanuna, tabi olabilmesi için de ayrıca, bunların galip vakfının .-'bâzı kamu hizmet
lerini yürütmek olması şartını ilâve etmiştir; bu suretle, kendilerine - meselâ, bâzı hallerde mü
dahale satışları yapmak yetkisi verilmiş olan - bir kısım zirai kooperatifler, bu kanunla tesis edi
len denetim sisteminin dışında bırakılmışlardır. Bu gibi kurumlar hakkımda yasama meclisleri
nin Anayasanın 88 inci maddesinin 2 nei fıkrası gereğince Meclis araştırması açmaya daima yet
kili olduğu, bu vesileyle belirtilir. Aynı maddeye ilâve edilen bir fıkra ile, kanun kuvvetini haiz 
milletlerarası audla.sm.alar gereğince işbu maddenin kapsamına girse dahi özel teşebbüsten sayıl
ması gereken teşebbüsler (Ezcümle, Ereğli Demir - Çelik İşletmesi Türk Anonim Şirketi), bu ka
nunun tesis ettiği demetimin, dışında bırakılmıştır. Ancak, bu halde de; yasama meclislerinin) Ana
yasanın 88 nei maddesinin 2 nei fıkrasını ta'tbika yetkili oldukları tabiîdir. Nihayet, bundan baş
ka, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasıuıın operasyonları hakkında Anayasanın 94 mcü madde
sinde söz konusu millî bütçe tahminlerini gösteren raporda gerekli bilgilerin verilmesi' esasen 
zaruri olduğundan, bu kurum da bu kanunla kurulan demetlim sisteminin dışında bırakılmıştır; 
bu kurum 'hakkında da Anayasanın 88 nei maddesinin 2 nei fıkrasının daima uygulanabileceği 
bilhassa belirtıilir. Bundan başka, eski raporda metne aklemmilş olan 6 ncı madde, bu maddeye ta-
mamiyle değişik esaslar dairesinde nakledilerek', bu kanunun kapsamına girip de genel kurulları 
Ticaret Kanununa veya özel kanunlarına tabi olan kurumlar için yasama meclisle rinde yapılacak 
genel görüşme sonunda her hangi bir oylama yapılmıyaıcağı belirtilmiştir. 

Komisyonumuz, eski raporda metne eklenen 5 nei maddeyi redaksiyon değişikliğine tabi tu
tarak kabul etmiştir. ** •-

Komisyonumuz, Yüksek Murakabe Heyetinin bağlantısı ile ilgili teklif maddesini değiştirerek 
ve 6 ncı madde olarak benimsemiştir. 

Komisyonumuz, teklifte 5 nei madde ve eski raporda 8 inci madde olarak yer alan metni 7 nei 
madde 'olarak kabul etmiştir; ancak, bu maddenin 2 nei bendinde yer alan husus, İktisadi Dev
let Teşekkülleri reortganizasyonu kanunu tasarısı ile esasen halledilmiş olduğundan, bu bent çıka
rılmıştır. 

Komisyonumuz, teklifte 7 nei madde ve eski raporda 9 ncu madde olarak yer alan maddeyi 
8 nei madde olarak aynen benimsemiştir. 

Komisyonumuz, teklifte 8 nei ve eski raporda 10 ucu madde olarak yer alan metni 9 ncu mad
de olarak benimsemiştir. 

Komisyonumuz, eski raporda metne eklenmiş olan 11 mci maddeyi 10 nen madde olarak ve 1 
nei geçici madde ile 3 ncü geçici maddeyi, aynen kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, 2 nei geçici madde olarak mülga Geçici Komisyon tarafından metne ilâve 
edilmiş olan maddede söz konusu olan Millî Korunma. Kanununun: 51 nei maddesi gereğinee ya
sama organına sevk edilmiş olan raporlarda, babis konusu fonlar mezkûr kanun gereğince genel 

M. Meclisi ( S.. Sayısı : 234e İnci ek) 
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ve katma bütçeli idarelere mütedavil sermaye olarak verilmiş olduğu cihetle, bu mütedavil ser
mayelerin 5 nci madde gereğince Sayuştayın kesin hesap Kamunu prosedürü içersinde denetlen
mesi esasımı kabul etmiş; ancak, bu fonlar esasen tasfiye edilmekte olduğundan maddenin geçici 
niteliğini rcrulhafaza eylemiştir. 

Komisyonumuz, teklifte 9 ncu madde ve eski raporda 12 nci madde olarak yer alan metni 11 
nci madde olarak kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, teklifte 10 nıcu madde ve eski raporda da 13 ııcü madde olarak yer alam met
ni değiştirerek 12 nci madde olar'alk kabul etmiştir. 
- öncelik ve ivedilikle G-enel Kurula havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Oeçiıci Komisyon (Başkanı Sözcü Kâtip 
(Balıkesir istanbul Adana 

4 ııcü maddeye muhalif im. G. Kırca A. Bozdoğanoğlu 
Muhalefet şerhlim eklidir. 

A. A. Bolak 

Balıkesir, . (Malatya 
F. îslimyeli A. Akşit 

Muhelefet Şerhi 

Metnin 4 ııcü maddesi, « kamu iktisadi teşebbüsleri» nin tarifini yapmaktadır. Anayasanın 
tarifsiz ve özel bir yol tesbit etmeksizin bıraktığı bu konuda kanun yapıcının belirli hukuki 
ölçülere ve «toplum yararı» nı gerçekleştirme düşüncesine dayanması geıreklidir. Madde metnin
de, bir teşebbüsün «kamu itkisadi teşebbüsü» sayılması için «kamu nakdip ve «kamu hizmeti» kriterle
rine dayanılmış ve hangi hizmetin «kamu hizmeti» sayılacağının tesbiti ise, dolaylı olarak siyasi heyet
lere terk edilımiştir. Millet adına' «kamu nakdi» nin denetlenmesi yetkisinin, bünyesinde taşı
dığı bütün «özür ve güç» 1er malûm olan siyasi heyetlere, ekonomik konulara hudutsuz müda
hale imkânı tevlidetmesinde kamu yararı yoktur. Kaldı ki, yasama organınca âmme nakdi
nin ve mamelekinin denetimini, yasama organının yürütme organını denetimi yolları içinde ger
çekleştirmek de mümkündür. Bu sebeple, teklifin özünü teşkil eden bu maddeye ve tesbit ettiği 
usule aykırı düşünceye sahibim. 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

M. Meeliai ( S. Sayısı : 234 e 1 nci ek) 
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İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın Milletvekili Or

han Apaydın ve Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek'in teklifi 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince, denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkında kanun teklifi 

T. B. M. M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, 

MADDE 1. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlene-
bilmesini sağlamak üzere, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca seçilecek onbeş Cumhuriyet 
Senatosu üyesi ile Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilecek otuzbeş milletvekilinden ibaret bir 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu kurulur. Bu 
Karma Komisyon üyeleri, • her toplantı yılı başında seçilir. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda mevcut siyasi parti grupları ve siyasi parti gru-
pu mensubu olmıyanlar, her Meclisin kontenjanı içinde o Meclisteki sayıları oranında temsii 
edilirler. Bir Mecliste siyasi parti grupu mensubu olmıyanların oranı sadece bir kesirden ibaretse, 
bunlar o Meclisin kontenjanı içinde temsil edilmezler. 

Her Mecliste hangi siyasi parti gruplarınca ne kadar aday gösterileceği önceden o Meclisin 
Başkanlık Divanınca tesbit olunur. Siyasi parti grupu mensubu olmıyanların temsili 2 nci fıkra 
gereğince mümkünse, onlara düşen sayı da Başkanlık Divanınca belirtilir. Başkanlık Divanın
ca tesbit edilen bu sayılara, oranları aksettirmemesi noktasından itiraz edilebilir. Bu takdirde, 
itiraz, ilgili Meclisin Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Siyasi parti grupları, kendi
lerine düşen sayı kadar aday gösterirler; siyasi parti grupu mensubu olmıyanlar, kendileri 
veya ilgili Meclisin üyelerince aday gösterilirler. Meclisler Genel kurullarında seçim gizli oyla 
yapılır; seçim sonucu, siyasi parti gruplarına ve siyasi parti grupu mensubu olmıyanlara ayrılmış 
sayılara uygun düşene kadar oylama tekrarlanır. 

Bu Karma Komisyon üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Millet Meclisinin ve Cumhu
riyet Senatosunun diğer bütün karma komisyon, komisyon ve geçici komisyonları üyeliğiyle bağ
daşabilir. 

Başkanlık Divanı 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
Başkanlık Divanı, bir Başkan, bir BaşkanveMli, bir Genel Sözcü ve bir Kâtipten kuruludur. 

Başkanlık Divanı, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin durumunu, genel iktisat politikası, işletmeci
lik ve faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu noktalarından incelenmek üzere, gerekli gördüğü ra
portörleri tâyin eder ve Alt - komisyonları kurar. 

Alt - komisyonlarda Bakanlar Kuruluna katılan siyasi parti grupları temsil edilir. 

Genel Sözcü, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin genel durumu ile doğrudan doğruya ilgilenir. 

T. B. M. Meclisinin Kamu İktisadi Teşebbüslerini denetlemesi 

MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, 
Yüksek Denetim Kurulu veya kanunla onun yerini alacak kurulun raporlariyle Bakanlar Kurulu
nun sevk edeceği veyahut kendisinin Başbakanlıktan talebedeoeği diğer raporları inceler ve gerek
tiği takdirde, mahallinde araştırmalar yapar. Her teşebbüsün bilânçosiyle kâr ve zarar hesaplarını 
ihtiva etmesi gereken bu raporlar, bir yıl önceki duruma aidolmak üzere her Mart ayı sonunda 
Millet Meclisi Başkanlığına Başbakanlıkça sunulur ve derhal Karma Komisyona havale edilir. 
Karma Komisyon, inceleme ve araştırmalarını raporun kendisine havale edilmesinden itibaren en 
çok doksan gün içinde tamamlar. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 234 e 1 nci ek ) 
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Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzen
lenmesi hakkında Kanun 

T. B. M. M. Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 

MADDE 1. — Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi
ni sağlamak üzere, Cumhuriyet Senatosunca seçilecek onbeş Cumhuriyet Senatosu üyesi ile Millet 
Meclisince seçilecek otuzbeş milletvekilinden ibaret bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu kurulmuştur. Bu Karma Komisyon üyeleri, her toplantı 
yılı başında seçilir. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinde mevcut siyasi parti grupları ve siyasi parti grupu 
mensubu olmıyanlar, her Meclisin kontenjanı içinde o Meclisteki sayılarının yüzde oranında tem
sil edilirler. 

Her Mecliste hangi siyasi parti gruplarınca ve siyasi parti grupu mensubu olmıyanlardan ne 
kadar aday gösterileceği önceden o Meclisin içtüzüğüne göre tesbit edilir. Bu sayılara yüzde 
oranlarını aksettirmemesi noktasından her Meclisin içtüzüğüne göre itiraz edilebilir ve bu iti
razlar, ilgili Meclisin içtüzüğüne göre karara bağlanır. Siyasi parti grupları, kendilerine düşen 
sayı kadar aday gösterirler; siyasi parti grupu mensubu olmıyanlar, kendileri veya ilgili Mec
lisin üyelerince aday gösterilirler. Seçim, her Meclisin kendi içtüzüğüne göre yapılır. 
Siyasi parti grupu mensubu olmıyanların temsili, siyasi parti gruplarının temsilini engelliyecekse, 
siyasi parti grupları, her halde, kendilerine düşen sayıları aşmamak kaydiyle tercih olunur. 

Bu Karma Komisyon üyeliği, Türkiye Büyük Millet Mecisinin, Millet Meclisinin ve Cumhuriyet 
Senatosunun diğer bütün karma komisyon ve geçici komisyonları üyeliğiyle bağdaşabilir. 

Başkan, başkanvekili, genel sözcü ve kâtip 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, 
her toplantı yılı başında bir başkan, bir başkanvekili, bir genel sözcü ve bir kâtip seçer. Bunlar
dan başkan ve başkanvekili aynı Yasama Meclisinin üyesi olamaz; genel sözcü ve kâtip için de 
aynı hüküm uygulanır. 

Başkan, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin bir veya birkaçının durumunu, genel iktisat politikası, 
işletmecilik ve faaliyetlerin mevzuata ve Uzun Vadeli Kalkınma Plânına uygunluğu noktaların
dan incelenmek üzere, gerekli gördüğü sayıda raportörler seçebilir. Bu raportörler her toplantı 
yılı başında seçilir. 

Genel sözcü, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin genel durumu ile doğrudan doğruya ilgilenir. 

T. B. M. M. nin Kamu iktisadi Teşebbüslerini denetlemesi 

MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Merisi Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, 
Yüksek Denetim Kurulunun raporlariyle Başbakanlığın sevk edeceği diğer raporları inceler. Her 
teşebbüsün bilânçosiyle kâr ve zarar hesaplarını ihtiva etmesi gereken bu raporlar, esas itibariyle 
bir yıl önceki duruma aidolmak üzere en geç her Kasım ayı sonunda Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlıkça sunulur ve derhal Karma Komisyona havale edilir. Karma Komisyon, incelemelerini, 
raporun kendisine havale edilmesinden itibaren en geç doksan gün içinde tamamlar. 

Karma Komisyonun bütün Kamu iktisadi Teşebbüslerini kapsıyan raporu Cumhuriyet Senato
su Genel Kuruluna sevk edilir. Karma Komisyonun gerekli görmesi yahut Cumhuriyet Senatosu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 234e İnci ek) 
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Karma Komisyolnun raporu Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna sevk edilir. Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulu bu rapor üzerinde en çok on gün süren bir genel görüşme açar ve bu genel 
görüşme sonucunda, raporlar hakkındaki görüşlerini ve mevzuata aykırı fiillerden cezai veya malî 
sorumluluğu gerektirir gördüklerini Millet Meclisine bildirir. 

Millet Meclisi Genel Kurulu, Karma Komisyon raporu üzerinde, Cumhuriyet Senatosunun 2 nci 
fıkra gereğince ulaştığı sonuçlarla birlikte, genel görüşme açar. Bu genel görüşme en çok yirmi 
g*ün sürer. Bu genel görüşme sonucunda, Millet Meclisi Genel Kurulu, bilançolarla kâr ve zarar 
hesaplarını onaylamak suretiyle Kamu İktisadi Teşebbüslerini ibra eder ve mevzuata aykırı fiil
lerden cezai veya malî sorumluluğu gerektirir gördüklerini, gereken kanuni işlem yapılmak üzere, 
Başbakanlığa bildirir; Anayasanın 90 ncı maddesi hükümleri saklıdır. 

Onaylanan bilançolar ile kâr ve zarar hesaplan, Resmî Gazetede, Millet Meclisinin 3 ncü fıkra 
gereğince alacağı kararla birlikte yayınlanır. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin tarifi 

MADDE 4. — Ödenmiş sermayesinin en az yarısı kamu tüzel kişilerince sağlanmış olan kurum
larla bu kurumların ödenmiş sermayesinin en az yarısını sağlamış oldukları diğer kurumlar, huku
kî şekil ve mahiyetlerine, haklarında uygulanan kanunlara ve gördükleri hizmetlere bakılmaksızın, 
bu kanuna tabidirler. 

İdarenin özerk kuruluşlarının, mahallî idarelerin ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşlarının 1 nci fıkraya uygun olarak kurdukları kurumlar ile bu kurumların 1 nci fıkraya uy
gun olarak kurdukları kurumlar, bu kanuna tabi olmayıp denetimleri özel kanunlarına göre ya
pılır. 

1 ve 2 nci fıkralarda zikri geçenlerden olmamakla beraber, kendilerine bâzı kamu yetkileri 
verilmiş olan özel kanunlara tabi kurumlar hakkında da 1 nci fıkra hükmü uygulanır. Kamu ya
rarına çalışan dernekler, bu fıkra hükmüne tabi değildir. 

Kamu niteliğindeki meslek kuruluşları bu kanun anlamında kamu tüzel kişisi sayılırlar. 
1, 2 ve 3 ncü fıkralarda zikri geçen kurumlar da, bu kanun anlamında kamu tüzel kişisidirler. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 234e İnci «ik) 
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veya Millet Meclisi genel kurullarından birinin talebetmesi hallerinde, belli bir veya birkaç Kamu 
İktisadi Teşebbüsü için Karma Komisyon raporu ayrı olarak da Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
ruluna sevk edilebilir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, bu rapor üzerinde en çok on gün süren bir genel görüşme 
açar ve bu genel görüşme sonunda bilançolar ile kâr ve zarar hesaplarının tasvibedilip edilme
mesi hakkındaki görüşlerini Millet Meclisine bildirir, Millet Meclisi Genel Kurulu, Karma Komis
yon raporu üzerinde, Cumhuriyet Senatosunun 3 ncü fıkra gereğince ulaştığı sonuçlarla birlikte, 
genel görüşme açar. Bu genel görüşme en çok yirmi gün sürer. Bu genel görüşme sonunda Mil
let Meclisi Genel Kurulu, bilançolarla kâr ve zarar hesaplarını tasvibetmek suretiyle Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin ibra edilmesi hususunu karara bağlar. 

Tasvibedilen bilançolar ile kâr ve zarar hesapları Resmî Gazetede Millet Meclisinin 4 ncü fık
ra gereğince alacağı karara atfen yayınlanacak bir Türkiye Büyük Millet Meclisi kararına ek ola
rak yayınlanır. Millet Meclisi tasvibetmeme kararı vermişse, bu husus, bu karara atfen Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kararı olarak yayınlanır. 

Bu madde uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine tabi Kamu İktisadi Teşebbüs
leri ile bu Kamu İktisadi Teşebbüslerinin iştirakiyle kurulan diğer Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi, üst teşebbüsün denetimi ile birlikte yapılır. Değişik Kamu İktisadi Teşebbüslerinin işti
rakiyle kurulmuş olan böyle bir teşebbüsün hangi üst teşebbüsle bir arada denetime tabi tutula
cağı hususunda esas ödenmiş iştirak miktarı üstüoîüğüdür; bu miktarlar eşitse, bu husus Karma 
Komisyonca karara bağlanır. 

T.B.M.M. nin denetimine bağlı Kamu iktisadi Teşebbüslerinin tanımı 

MADDE 4. — Ödenmiş sermayesinin en az yarısı kamu tüzel kişilerince sağlanmış olan kurum
larla bu kurumların ödenmiş sermayesinin en az yarısını sağlamış oldukları diğer kurumlar, hu
kukî şekil ve niteliklerine, haklarında uygulanan kanunlara ve gördükleri hizmetlere bakılmaksı
zın, bu kanuna tabidirler. Bu kurumlar ile mahallî idareler ve Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ile 2 nci ve 3 ncü fıkralarda yazılı kunımlar, bu fıkra anlamında kamu tüzel kişisi sa
yılırlar. 

Mahallî idarelerin ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ödenmiş sermayesinin 
en az yarısını sağladıkları kurumlar ve bu kurumların ödenmiş sermayesinin en az yarısını sağlıya-
rak kurdukları kurumlar, bu kanunun kapsamı dışmdadırlar. Ancak, bu fıkrada söz konusu kurum
ların ödenmiş sermayesinin en az diğer yarısı, bu fıkrada söz konusu mahallî idareler, kamu ku
rumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kurumların dışında kalan 1 nci fıkra anlamındaki kamu 
tüzel kişilerince sağlanmışsa, bunlar hakkında da 1 nci fıkra hükmü uygulanır. 

1 ve 2 nci fıkralarda söz konusu edilenlerden olmamakla beraber, kendilerine bâzı kamu yetki 
ve görevleri verilmiş olup da galip vasfı bu kamu hizmetlerini yürütmek olan özel kanunlara tabi 
kurumlar hakkında da 1 nci fıkra hükmü uygulanır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu kanun hükümlerine tabi değildir. 
Milletlerarası andlaşmalar gereğince özel teşebbüsün idaresine bırakılan teşebbüsler, bu kanun 

hükümlerine tabi değildir. 
Bu maddenin 1 ve 3 ncü fıkralarının kapsamı içine girip de genel kurulları Türk Ticaret Ka

nununa veya özel kanunlarına tabi şirket ve kurumlar hakkında da bu kanun hükümleri uygu
lanmakla beraber, bunların bilânçolariyle kâr ve zarar hesapları ve bunlar hakkında Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunca hazırlanan raporlar ile il
gili olarak her hangi bir oylama yapılmaz; bunlar, sadece genel görüşme konusu olur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 234 e 1 nci ek ) 



— 10 -
Teklif 

Umumi heyetin kaldvnlması 

MADDE 5. — Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan İktisadi Te
şekküllerin teşkilatiyle idare ve murakabeleri hakkında 17 Haziran 1938 tarihli ve 3460 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci bendi, muaddel 5 nci maddesi, 6 ncı maddesi ve muaddel 24 ncü 
maddesinin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları kaldırılmıştır. 

Yukardaki fıkrada bahis konusu kanunun 39 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

«26 ncı madde gereğince kurulan müesseseler, Bakanlar Kurulu karariyle, hissedarlarının Türk 
olması ve hisse senetlerinin nama muharrer bulunması şartiyle, limited veya anonim şirket haline. 
konulabilir.» 

Umumi'Murakabe Heyetinin durumu 

MADDE 6. — 17 Haziran 1938 tarihli ve 3460 sayılı Kanuna ek 15 Temmuz 1960 tarihli ve 23 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 10. — Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan İktisadi Te
şekküllerin teşkilatiyle idare ve murakabeleri hakkında 17 Haziran 1938 tarihli ve 3460 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesi gereğince kurulan Yüksek Denetim Kurulu, Başbakanlığa bağlıdır. Başba
kan, Yüksek Denetim Kurulu ile ilgili işlerin yürütülmesini bir Devlet Bakanına tevdi edebilir. 

1 nci madde şümulüne giren teşekküllerin murakabesi bu kurul tarafından yapılır. 
Özel idare ve belediyelere ait iktisadi teşebbüslerin murakabesi, bu idarelerin kendi organları 

tarafından yapılır. 
Yüksek Denetim Kurulu, 17 Haziran 1938 tarihli ve 3460 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gere

ğince hazırlıyacağı raporları, Başbakanlığa sunar. Raporların gereken organ, kurum, daire ve teşek
küllere dağıtımı Başbakanlıkça yapılır.» 

M. T. A, Umumi Heyetinin kaldırılması 

MADDE 7. — 14 Haziran 1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kanu
nunun 17 ve 18 nci maddeleri kaldırılmıştır. 

E. 1. E. D. Umumi Heyetinin kaldırılması 

MADDE 8. — 24 Haziran 1935 tarihli ve 2819 sayılı Elektrik İşleri Etüt Dairesi teşkiline dair 
Kanunun 17 ve 18 nci maddeleri kaldırılmıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 234e İnci ek) 
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Sayıştay denetimine tabi döner sermayeler 

MADDE 5. — Anayasanın 127 nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğince Sayıştayın denetimine 
tabi olan genel katma bütçeli dairelerin idare ettikleri döner sermayelerin denetimi de Sayıştay-
ca yapılır. Bunlar hakkında da Anayasanın 128 nci maddesi hükümleri, uygulanır. 

Yüksek Denetim Kurulunun Başbakanlığa bağlanması 

MADDE 6. — 17 Haziran 1938 tarihli ve 3460 sayılı Kanuna ek 15 Temmuz 1960 tarihli ve 
23 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 10. — Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan İktisadi Te
şekküllerin teşkilâtiyle idare ve murakabeleri hakkında 17 Haziran 1938 tarihli ve 3460 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesi gereğince kurulan Yüksek Denetim Kurulu Başbakanlığa bağlanır. İktisadi 
Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hakkında kanunun kapsamına giren teşelddil ve 
müesseselerin denetimi bu kurul tarafından yapılır. 

Özel idare ve belediyelere ait iktisadi teşebbüslerin denetimi, bu idarelerin kendi organları ta
rafından yapılır. 

Yüksek Denetim Kurulu, 17 Haziran 1938 tarihli ve 3460 sayılı Kanunun 10 ncu ve 24 ncü 
maddeleri gereğince hazırlıyacağı raporları, Başbakanlığa sunar. Raporların gereken organ daire, 
kurum ve teşekküllere dağıtımı Başbakanlıkça yapılır.» 

Umumi Heyetin kaldırılması 

MADDE 7. — Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan İktisadi Te
şekküllerin teşkilâtiyle idare ve murakabeleri hakkında 17 Haziran 1938 tarihli ve 3460 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin 1 nci bendi, muaddel 5 nci maddesi, 6 ncı maddesi ve muaddel 24 ncü 
maddesinin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları kaldırılmıştır. 

M. T. A. Umumi Heyetinin kaldırılması 

MADDE 8. — 14 Haziran 1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kanunu
nun 17 ve 18 nci maddeleri kaldırılmıştır. 

E. 1. E. D. Umumi Heyetinin kaldırılması 

MADDE 9. — 24 Haziran 1935 tarihli ve 2819 sayılı Elektrik İşleri Etüt Dairesi teşkiline dair 
Kanunun 17 ve 18 nci maddeleri kaldırılmıştır. 

özel yasama denetimi usullerinin kaldırılması 

MADDE İ0. — Bu kanunun yürürlüğe girmesine kadar denetlenmesi görevi, yasama organının 
bu kanunun 1 nci maddesiyle kurulu Karma Komisyondan gayrı komisyonlarına verilmiş olan ku
rumların özel denetim usulleri kaldırılmıştır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 234e İnci ek). 
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tncelenmemi§ raporlar 

GEÇÎCI MADDE — 1 nci maddede bahis konusu Karma Komisyonun seçimi, bu Kanunun yü
rürlüğe girmesinden itibaren onbeş gün içinde tamamlanır. 

Karma Komisyon, bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce mevcut mevzuat gereğince onaylan
mamış rapor, bilanço ve kâr ve zarar hesaplarını, bu kanun hükümleri dairesinde derhal görüşme
ye başlar ve raporunu yasama meclislerine sevk eder. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10. — Bu kanunun yasama organiyle ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi; 
diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 
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M. K. K. gereğince verilmiş sermaye ile ilgili raporlardan Kamu İktisadi Teşebbüslerine aidötanio/i* 
GEÇÎCİ MADDE 1. — lfc Ocak 1940 tarihli ve 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 45 nci 

maddesi gereğince verilen sermayeden sağlanan sermaye ve ayrılan fonlar hakkında aynı kanu
nun 51 nci maddesi gereğince Yüksek Denetim Kurulunun hazırladığı ve işbu kanunun 4 ncü m i 
desine giren kurumlardan kendilerine bahis konusu sermayeden sermaye sağlanmış veya fon veril
miş olanlara aidolan raporlar, bahis konusu kurumların doğrudan doğruya kendilerine ait olarak 
Yüksek Denetim Kurulunca hazırlanan raporlar hakkında uygulanan işleme tabi tutulurlar. 

M. K. K. gereğince Verilmiş sermaye ile ilgili diğer raporlar 
GEÇÎOÎ MADDE 2. — 18 Ocak 1940 tarihli ve 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 51 nci 

maddesi gereğince düzenlenmiş olup Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş bulunan rapor
lardan işbu kanunun yürürlüğe girmesine kadar muamelesi tamamlanmamış olan ve işbu kanunun 
4 ncü maddesine giren kurumlarla ilgisi olmıyan raporlar, aidolduklan dairenin tabi olduğu dene
tim usulüne tabi tutulurlar. 

' - > • 'M'v'u'v:mZ^ tik kuruluş .-*.-™^,t 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1 nci maddede bahis konusu Karma Komisyonun seçimi, bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden itibaren onbeş gün içinde tamamlanır. Bu kanunun yürürlüğe girmesi Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin tadiline veya yasama meclislerinden birinin ara vermesine raslıyorsa, seçim
ler, ilk olağan toplantıdan itibaren aynı süre içinde tamamlanır. 

Karma Komisyon, bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce mevcut mevzuat gereğince tasvip edil
memiş bilanço ile kâr ve zarar hesaplarını bu kanun hükümleri dairesinde derhal görüşmeye baş
lar. 

Yürürlük tarihi -
MADDE 11. —' Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 12. — Bu kanunun yasama organiyle ilgili hükümlerini yasama meclisleri ve diğer hü

kümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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