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134. Birleşim 

24 . 6 . 1965 Perşembe 

içindekiler 

1. 
2. 
S. 

— Geçen tutanak özeti 

— Gelen kâğıtlar 

— Yoklamalar 

Sayfa 
441:442 

442 
442,443 

* 4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 443 

1. — Millî Eğitim Komisyonu Başka
nı Fethi Ülkü'nün, 3656 ve 3659 sayılı ka
nunların şümulü dâhilinde vazife görmek
te iken müktesep barem derecesini değiş
tirecek bir üst tahsil yapanlarla, akade
mik derece alanların terfi ve kıdemleri 
hakkındaki kanun teklifinin öncelik ve 
ivadilikle görüşülmesine dair önergesi 
(2/91, 2/93, 2/104,-2/464) 443 

2. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda 
bâzı değişiklikler yapılması ve akar yakıt
lardan alman Hazine hissesinin kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısının öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesine dair önergesi 
(1/791) 443 

3. — Millî Eğitim Bakam Cihat Bil-
gehan'ın, İlköğretim ve Eğitim. Kanunu-

Sayf» 
nun geçici 2 nci maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun tasarısı ile Cumhuri
yet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve Denizli Milletvekili Remzi Şe-
nePin, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun geçici 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair 
önergesi (1/710, 2/708) 443:444 

4. — Millî Eğitim Bakanı Cihat Bil-
gehan'm, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ile Kırklareli • 
Üyesi Ahmet Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 
gün ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına da
ir olan Kanunun 19 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifinin ön
celik ve ivedilikle görüşülmesine dair 
önergesi (2/310) 444 

5. — Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'
in, 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Teş
kilât ve vazifelerine dair Kanunun 26 ncı 
maddesinin kaldırılması ve bu kanuna üç 
madde eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının öncelik ve ivedilikle görüşülme
sine dair Önergesi (1/842) 444 



Sayfa 
6. — Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

Fethi Ülkü'nün,' 5965 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesine 
dair önergesi (2/525) 444 

7. — Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kam ismet Sezgin'in, vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair olan 
bâzı tasarı ve tekliflerin öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi hakkında önergesi (1/644, 
1/616, 1/657, 2/362, 1/713, 1/728, 2/412, 
2/566, 2/625, 2/509, 1/699, 2/647, 1/682, 
2/544, 1/824) 444:445 

8. — Ulaştırma Bakanı Mithat San'm, 
Maraş Milletvekili Kemali Beyazıt ve 3 
arkadaşının, TCDD İşletmesi Genel Mü
dürlüğüne bağlı sağlık teşkilâtında çalı
şan tabip, diş tabibi ve eczacıların 472 ve 
ve 224 sayılı kanunların imkânlarından 
faydalanmalarına dair kanun teklifinin 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkın
da önergesi (2/866) 445 

9. — Millî Eğitim Bakanı Cihat Bil-
gehan'ın, köy enstitüleri ile ilköğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 5 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hakkında önergesi 
(1/717) 445 

10. — Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanı İsmet Sezgin'in, Zonguldak Milletve
kili Kenan Esengin'in, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkın
da önergesi (2/477) 445.446 

11. — Millî Eğitim Bakanı Cihat Bil-
gehan'm, Balıkesir milletvekili Ahmet ay
dın Bolak ve 27 arkadaşının, yeniden ku
rulacak vakıflara ait kanun teklifinin 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair 
önergesi (2/734) 446 

12. — İçişleri Komisyonu Başkanı Ali 
rıza Akbıyıkoğlu'nun, Cumhuriyet Sena
tosu Urfa Üyesi Vasfi Gerger'in, kesin 
idari kararlar hakkında Danıştaya baş-

Sayfa 
vurulacağına dair kanun teklifinin önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi hakkında 
önergesi (2/33) 446 

13. — İmar ve İskân Komisyonu Söz
cüsü Kaya Bulut'un, Aydın Milletvekili 
Reşat özarda'nın, Çiftçiyi Topraklandır
ma hakkındaki 4753 sayılı Kanunun ge
çici maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nıma geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hakkında önergesi (2/372) 446 

14. — Dışişleri Bakanı Hasan Işık'ın, 
Dışişleri Bakanlığı Kuruluş Kanununa 
bir ek ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin öncelik ve ivedilik
le görüşülmesi hakkında önergesi (2/864) 447 

15. — Ulaştırma Bakanı Mithat San'
ın, Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Osman Saim Sarıgöllü ve 10 arkadaşının 
Emekli sandıkları ile maluliyet, ihtiyar
lık ve ölüm sigortaları kanunlarına tâbi 
hizmetlerinin birleştirilmesi hakkındaki 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 228 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifinin öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hakkında önergesi 
(2/786) 447 

16. — Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanı İsmet Sezgin'in, Trabzon Milletve
kili Ali Rıza Uzuner ve 15 arkadaşının, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifinin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair önergesi 
(2/518) 447 

17. — Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanı İsmet Sezgin'in, Millî Eğitim Ba
kanlığı kuruluş kadroları ile merkez ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 2887 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında 58 sayılı Ka
nunun değiştirilmesine dair kanun tasa
rısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hakkında önergesi (2/813) 447.448 
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Sayfa 
5. — Görüşülen işler. 448 
1. — Belediyelerin ve belediyelere bağ

lı müessese ve işletmelerin bir kısım borç
larının Hazinece terkin ve tahkimi hak
kında kanun tasarısı (1/490) (S. Sayısı: 
935) 448,484487 

Sayfa 
2. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 

Sayıştay Kanunu teklifi ve Geçici Komis
yon raporu ile Anayasa Komisyonunun 
mütalâası (2/532) (S. Sayısı : 706 ve 
706 ya İnci ek) 448.483 

mtmm 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Yapılan yoklama sonucunda yeter çoğunlu

ğun olmadığı anlaşıldığından saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime ara verildi. 

İkinci oturum 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu, 

pamuk haşerelerine karşı kullanılan ilâçların 
fiyatlarının çok arttığı, karışık ve tesirsiz ilâçla
rın satıldığı, gündemde bulunan ve bu mesele
leri halledecek olan kanun teklifinin biran önce 
görüşülmesi gerektiği konularında gündem dışı 
demeçte bulundu. 

Devlet memurları kanun tasarısı ve bunun
la ilgili tekliflerin tümü ikinci defa açık oya 
sunularak kabul olundu. 

Sayıştay Kanunu teklifinin tümü üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

Sözlü sorulara ayrılan zaman içinde görüşül
meleri 129 ncu Birleşimde verilen bir önerge 
ile kabul edilen tasarıların görüşüleceği bildi
rildi. 

Toplum zabıtası kurulması ve 
11 özel idarelerinin ve belediyelerinden pay 

ayrılmasına dair mevcut kanunlardaki bâzı 

maddelerin değiştirilmesi, bâzı maddelerin kal
dırılması haklarındaki kanun tasarıları kabul 
olundu. 

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese 
ve işletmelerin bir kısım borçlarının Hazinece 
tahkimi hakkında kanun tasarısının maddeleri 
kabul olunarak tümü açık oya sunuldu ise de 
ayırım sonunda yeter çoğunluk sağlanamadığı, 
gelecek birleşimde oylamanın tekrarlanacağı 
bildirildi. 

Açık oylamalar neticesinde çoğunluğun kal
madığı anlaşıldığından ve saat 21,00 de de sağ
lanması muhtemel görülmediğinden 24 . 6 .1965 
Perşembe günü saat 10,00 da toplanılması kabul 
olundu. 

24 . 6 . 1965 Perşembe günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere (Saat 17,40 ta) Birleşime 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Mekki Keskin 

Kâtip 
Kastamonu 
Sdbri Keskin 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydm'-

ın, bu ayın yirmidördünde Cezayir'de toplana
cak Asya - Afrika Devletleri Konferansına iş
tirak edildiği takdirde, zirve toplantısında Tür
kiye'nin kim tarafından temsil edileceğine dair 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/1079) 

Yazılı sorular 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 

Burdur'un Ağlasun ilçesi yol ve köprülerinin 
hemen yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlı
ğına gönderilmiştir (7/765) 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Burdur'un Ağlasun ilçesi Hükümet binasının ne 

— 441 — 



M. Meclisi B : 134 
zaman yapılacağına dair yazılı soru önergesi, 
Bayındırlık ve İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir (7/766) 

3. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Burdur'un Bucak ilçesinin ne zaman Hidro elek
triğe kavuşacağına dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa, İmar ve İskân Bakanlığına ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarına gön
derilmiştir. (7/767) 

4. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Burdur'un, Bucak ilçesinde inşasına başlanan 
lise ve imam - hatip okulu binalarının hemen bi
tirilmesi hakkında ne düşünüldüğüne dair yazılı 
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soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir (7/768) 

5. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Burdur'un Gölhisar ilçesi Kızıllar köyüne ait 
meraya Fethiye ilçesinin Çoban İsa köylüleri ta
rafından yapılan tecavüzün mahallinde tahkiki 
için ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, 
İçişleri, Adalet ve İmar ve İskân Bakanlıklarına 
gönderilmiştir (7/769) 

6. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
zelzeleden zarar gören Tefenni ilçesinin Hüyük 
köyü halkının, kış gelmeden, bir meskene ka
vuşturulması için ne düşünüldüğüne dair yazılı 
soru önergesi, İmar ve İskân ve Bayındırlık ve 
Maliye Bakanlıklarına gönderilmiştir (7/770) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Devlet Orman İşletmeleri ve Kereste 

fabrikaları ile anatamirhane müdürlüklerinin 

1961 bilançolarının sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/1203) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

!>&<i 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili MekM Keskin. 
KÂTİPLER : Sabri Keskin (Kastamonu), Süreyya öner (Siirt) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Otoma
tik cihazla lütfen işaret buyurunuz... 

(Yoklama yapıldı.) 
Yoklama işlemi bitmiştir. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur. Bugün 
Laat 15 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 10,05 

»-©-« 

İ K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin. 
KÂTİPLER : Sabri Keskin (Kastamonu), Süreyya öner (Siirt) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, 

m 
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3. —YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Otoma
tik cihaza işaret buyurmanızı rica ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — İsim okumak 
suretiyle yoklama yapılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar zannediyorum işa
ret ettiler Sayın Ataöv. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardı:, t;»):-»; 
melere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Millî Eğitim Komisyonu Başkanı Fethi 
Ülkü'nün, 3656 ve 3659 sayılı kanunların şümu
lü dâhilinde vazife görmekte iken müktesep ba
rem derecesini değiştirecek bir üst tahsil yapan
larla, akademik derece alanların terfi ve kıdem
leri hakkındaki Kanun teklifinin öncelik ve ive
dilikle görüşülmesine dair önergesi. (2/91, 2/93, 
2/104, 2/464) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dört maddeden ibaret olup çok az zaman 

alacak olan ve gündemde bulunan 451 sıra sayı
lı, 3656 ve 3659 sayılı kanunların şümulü dâ
hilinde vazife görmekte iken müktesep barem 
derecesini değiştirecek bir üst tahsil yapanlarla, 
akademik derece alanların terfi ve kıdemleri 
hakkında Kanun teklifinin, önemine binaen bir
an önce kanunlaşmasını temin maksadiyle diğer 
bütün işlere takdimen ve öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı 

Fethi Ülkü 

BAŞKAN — Başkanlık Divanınca önerge 
muvafık mütalâa edilmiştir, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, 6802 
sayılı Gider vergileri Kanununda bâzı değişik
likler yapılması ve akar yakıtlardan alınan Ha
zine hissesinin kaldırılması hakkında kanun ta
sarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine da
ir önergesi. (1/791) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi. Başkanlığına 
Sıra sayısı 954 olan 6802 sayılı Gider ver

gileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasını 
öngören kanun tasarısının, 1 ve 2 nci maddeleri 
halı ipliği muafiyetiyle ilgili olup büyük bir 
kütleyi alâkadar etmesi hasebiyle tatbikatta mü
şahede edilen aksaklıkların giderilmesini, 3 ncü 
maddesi cevherden istihsal edilen, kurşundan 
alınan % 30 nisbetindeki istihsal vergisinin 
% 15 e indirilmesini, 5 nci maddesi pamuk ip
likleri üzerinde yapılan haşıl ameliyesinin vergi 
dışında bırakılmasını istihdaf etmektedir. 

Tasarının 4 ncü maddesi ise ithal malı ham 
petrol ile yerli ham petrolden istihsal olunan 
akar yakıtların vergileri arasında mevcut denge
sizliğin giderilmesini, bu suretle petrol şirketleri
nin vergi farkından dolayı elde etmekte oldukla
rı ve harice transferabl bulunan avantajların 
vergi olarak alınmasını öngörmektedir. 

Tatbikatta neticeleri ve reperküsyonları iti
bariyle çok hayati önem arz eden bu konuların 
biran evvel kanunla tanzimini temin maksadiyle 
öncelik ve ivedilikle ve her şeye takdimen görü
şülmesini saygı ile arz ederim. 

Maliye "Bakanı 
İhsan Gürsan 

BAŞKAN — Başkanlık Divanınca öncelik 
muvafık mütalâa edilmiştir. Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Öner
ge kabul edilmiştir. 

3. — Millî Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan'ın, 
İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve Denizli 31illetvekili Remzi Şe-
neVin, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesine dair önergesi. (1/710, 2/708) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen Meclis gündeminde bulunan İlköğre
tim ve Eğitim Kanununun geçici 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve Denizli Milletvekili Remzi Şenel'in, 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ge
çici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifi (S. Sayısı: 1015) nin önemine bi
naen öncelik ve ivedilikle ve gündemdeki diğer 
bütün işlere takdimen görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Başkanlık Divanınca muvafık 
mütalâa edilmiştir. Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Millî Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan'-
m, Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Ari'
nin, 3.4. 1926 gün ve 789 sayılı Maarif Teşki
lâtına dair olan Kanunun 19 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifinin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair önergesi (2/310) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen 376 sıra sayısı ile Millet Meclisi günde
minde bulunan Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
önemine binaen öncelik ve ivedilikle ve gündem
deki diğer bütün işlere takdimen görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Başkanlık Divanınca önerge 
muvafık mütalâa edilmiştir. Oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in, 3611 
sayılı Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât ve Vazife
lerine dair Kanunun 26 nci maddesinin kaldırıl
ması ve bu kanuna üç madde eklenmesi hakkın
daki kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görü
şülmesine dair önergesi (1/842) 
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BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât ve 

Vazifelerine dair Kanunun 26 nci maddesinin 
kaldırılması ve bu kanuna 3 madde eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısı havale edilmiş bulun
duğu Bütçe ve Plân Komisyonunda incelenmek 
suretiyle Meclis Genel Kuruluna intikal etmiş bu
lunmaktadır. 

Devlet yapı işlerinin süratle yürütülmesinde 
büyük etkisi bulunan bu tasarının inşaat mevsi
mi içinde bulunduğumuz bu devrede acilen ka
nunlaşmasında önemli faydalar bulunduğundan, 
öncelik ve ivedilikle ele alınarak müzakere edil
mesine emirlerinizi arz ve teklif ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Orhan Alp 

BAŞKAN —- Başkanlık Divanınca muvafık 
mütalâa edilmiştir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. *— Millî Eğitim Komisyonu Başkanı Fethi 
Ülkü'nün, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklenme
si hakkındaki kanun teklifinin öncelik ve ivedi
likle görüşülmesine dair önergesi (2/525) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan, 5965 sayılı Kanuna bir 

madde eklenmesine dair kanun teklifi (567 Sıra 
Sayılı) nin, malî bir külfet getirmediği, ayrıca 
dört maddeden ibaret olduğu cihetle zaman almı-
yacağı da dikkate alınarak biran önce kanunlaş
masında zaruret bulunduğu cihetle diğer bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı 

Fethi Ülkü 

BAŞKAN — Oylarınıza sunduğum önergele
rin hepsi, teklif veya tasarıların öncelikle görü
şülmesinin kabulü meselesidir. 

Arkadaşlar, Başkanlık Divanı bunu da muva
fık mütalâa etmiştir. Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı İs
met Sezgin'in, vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair olan bâzı tasarı ve tekliflerin 
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öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkmda öner
gesi (1/644, 1/616, 1/657, 2/362, 1/713, 1/728, 
2/412, 2/566, 2/625, 2/509, 1/699, 2/647, 1/682, 
2/544,1/824) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması

na dair olup gündemde bulunan, Cemaloğlu Fa
ik Fikret Sipahioğlu (S. Sayısı: 719), Ömer 
Kaptan eşi Servet Beşiktaş (S. Sayısı: 768), 
ömeroğlu ibrahim Kalça (S. Sayısı: 769), Ve
li Bozkayâ (S. Sayısı: 770), Mustafaoğlu Ziya 
Ünüvar (S. Sayısı: 864), Mehmet İhsan Pere 
(S. Sayısı: 884), 14 Ekim 1338 tarih ve 271 sa
yılı Kanuna ek Kanun (eski Boğazlıyan Kay
makamı) (S. Sayısı: 886), Âşık Veysel (S. Sa
yısı : 991), Mehmet Kalıpçıoğlu Kemal Mekam 
Kalıpçıoğlu'na (S. Sayısı: 992), Tahsinoğlu Nu
ri Yeniay kızı Munise Yeniay (S. Sayısı: 994), 
Hasanoğlu Salim Kundak (S. Sayısı: 996), Meh-
metoğlu 1308 doğumlu Murat eşi Arife Kozok 
(S. Sayısı: 997), 1315 doğumlu Mustafaoğlu 
Besim Yorulmaz (S. Sayısı: 998), Kaltabanoğ-
lu Ahmet Yılmaz (S. Sayısı: 1003), 1316 do
ğumlu Alioğlu Sezai Şanver (S. Sayısı: 1007) 
isimli şahıslara ait tasarı ve tekliflerin ehem
miyetine binaen biran evvel kanunlaşması için 
öncelik ve ivedilikle bütün işlere takdimen gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

tsmet Sezgin 

BAŞKAN — Bir hususu belirterek takriri 
oyunuza sunacağım. Takrirlerdeki yalnız önce
lik tekliflerini Yüksek Meclise sunuyorum. Tak
dimen görüşülmesi Divanın Hükümet üyosinin 
de huzuru ile ayrıca kararlaştıracağı bir hu
sustur. Bunu tavzih ettikten sonra öncelikle gö
rüşülmesi hususundaki Bütçe Komisyonu tekli
fini oyunuza sunuyorum. Divan müspet mütalâa 
etmiştir. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

. 8. — Ulaştırma Bakam Mithat San'ın, Ma-
raş Milletvekili Kemali Bay azıt ve 3 arkadaşının, 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı Sağ
lık Teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ec
zacıların 472 ve 224 sayılı kanunların imkânlar 
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rından faydalanmalarına dair kanun teklifinin 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkında öner
gesi. (2/866) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
440 sayılı Kanuna tabi kuruluşlardan sağlık 

teşkilâtı olanlarda çalışan tabip, diş tabibi ve 
eczacıların 224 ve 477 sayılı kanunlardan istifa
de ettirilmesine dair olup 1027 sıra sayısı ile 
gündemde bulunan kanun tekliflerinin önemine 
binaen biran evvel kanunlaşmasını teminen ön
celik ve ivedilikle ve gündemdeki diğer bütün 
işlere takdimen görüşülmesini saygılarımla arz 
ve teklif ederim. 

mastırına Bakanı 
Mithat San 

BAŞKAN — Evvelce de arz ettiğim gibi, 
gündemdeki bütün işlere takdimen görüşülmesi 
mevzuunu bırakıp diğer işlerde olduğu gibi yal
nızca öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum, Divan müspet mütalâa etmiştir. Kabul 
edenler... Etmiyenler... öncelikle görüşülmesi ka
bul edilmiştir. 

9. — Millî Eğitim Bakanı Cihat Bilgehanhn, 
Köy enstitüleri ile ilköğretmen oküllarmın bir
leştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkında öner
gesi. (1/717) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen 1017 sıra sayısı ile Millet Meclisi gün

deminde bulunan Köy enstitüleri ile ilköğret
men okullarının birleştirilmesi hakkındaki Kanu
nun 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarısının önemine binaen öncelik ve ive
dilikle ve gündemdeki diğer bütün işlere takdi
men görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Divan müspet mütalâa etmiş
tir. önceliğini diğer önergeler gibi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edümiştir. 

10. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı îs-
met Sezgin'in, Zonguldak Milletvekili Kenan 
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Esengin'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa muvakkat bir madde eklenmesine da
ir kanun teklifİ7iin öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi hakkında önergesi. (2/477) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
9 . 9 . 1963 tarihinden beri gündemde bulu

nan 385 sıra sayılı, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifinin öncelik ve ivedilik
le gündemde bulunan diğer bütün işlere takdi-
men görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Aydın 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Diğer sunduğum önergeler gi
bi önceliğini oylarınıza sunuyorum. Başkanlık 
Divanmızca müspet mütalâa edilmiştir. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabıü edilmiştir. 

l±% — Millî Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan'-
m, Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak 
ve 27 arkadaşının yeniden kurulacak vakıflara 
ait kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görü
şülmesine dair önergesi. (2/734) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan 9.18 sıra sayılı Balıkesir 

Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve 27 arkada
şının, yeniden kurulacak vakıflara ait kanun 
teklifinin ehemmiyetine binaen öncelik ve ive
dilikle bütün işlere takdimen görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Bu önergeyi de diğer önerge
ler gibi tasviplerinize sunuyorum. Divan müs
pet mütalâa etmiştir. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

12. — İçişleri Komisyonu Başkanı Ali Rıza 
Akbıyıkoğlu'nun, Cumhuriyet Senatosu Urfa . 
Üyesi Vasfi Gerger'in kesin idari kararlar hak
kında Danıştay a başvurulacağına dair kanun 
teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hak
kında önergesi. (2/33) . , 
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BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan 294 sıra sayılı Cumhu

riyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi Gerger'in, ke
sin idari kararlar hakkında Danıştaya başvuru
lacağına dair olan kanun teklifinin ehemmiye
tine binaen biran evvel kanunlaşması için bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizde pek 
çok işin bulunması ve vaktin de çok dar olması 
dolayısiyle Divan öncelikle görüşülmesini müs
pet mütalâa etmemiştir. Oylarınıza sunuyorum. 
Önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmiştir. 

13. — İmar ve İskân Komisyonu Sözcüsü Ka
ya Bulut'un, Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki 4753 sa-
yılı Kanunun geçici maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülme
si hakkında önergesi. (2/372) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nin Çiftçiyi 

topraklandırma hakkındaki 4753 sayılı Kanu
nun geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair olan 
kanun teklifi gündeme alınarak basılmış ve da
ğıtılmıştır. 

2/372 sıra numarasını taşıyan mezkûr kanun 
teklifi milyonlarca köylünün derdine deva ola
cak bir mahiyet taşıdığından bu devrede kanun
laşmasını teminen öncelik ve ivedilikle ve her 
işe takdimen ve tercihan görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

İmar ve İskân Komisyonu 
Sözcüsü 

Kaya Bulut 
BAŞKAN — Önerge, Divanca işlerin çoklu

ğu dolayısiyle müspet mütalâa edilmemiştir. 
Önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. (Gürültüler.) Efendim, ben oy
larınıza sunuyorum. Heyeti Aliyeniz kabul eder
se eder, etmezse etmez. 
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14. — Dışişleri Bakam Hasan Işık'ın, Dışiş

leri Bakanlığı kuruluş Kanununa bir ek ve bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkında öner
gesi. (2/864) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanına 
Dışişleri Bakanlığı Kuruluş Kanununa bir ek 

ve bir geçici madde eklenmesine dair 1021 sıra 
sayılı kanun teklifinin kısalığına ve müstaceliye
tine binaen, Bütçe ve Plân Komisyonunun da ka
rarlaştırdığı veçhile öncelik ve ivedilikle günde
me alınıp diğer tasarı veya tekliflere takdimen 
ve terci han görüşülmesinin teminini arz ve teklif 
ederim. 

Dtsişleri Bakanı 
Hasan Işık 

BAŞKAN — İşlerin çok bulunması, vaktin 
dar olması dolayısiyle Divanca müspet mütalâa 
edilmemiştir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15. — Ulaştırma Bakanı Mithat San'ın, Cum
huriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim Sarı
göllü ve 10 arkadaşının, Emekli sandıkları ile 
Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm sigortaları kanun
larına tabi hizmetlerinin'birleştirilmesi hakkında
ki 5 . 1 . 1961 tarihli ve 228 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hakkında önergesi (2/786) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonlardan geçmiş bulunan ve 1023 sayı 
ile dağıtımı yapılan «Cumhuriyet Senatosu Ay
dın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü ve 10 arkadaşı
nın, Emekli sandıkları ile maluliyet, ihtiyarlık 
ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi hizmetlerin 
birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 tarihli ve 
228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifinin» biran evvel ka
nunlaşmasını teminen gündeme alınarak diğer iş
lere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Mithat San 

, BAŞKAN — İşlerin çokluğu dolayısiyle Di
vanca müspet mütalâa edilmemiştir, öncelik tek-
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lifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

16. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı is
met Sezgin'in, Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair önergesi (2/518) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gündemde bulunan 2/518 numaralı ve 995 
sıra sayılı «Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner 
ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanunun 31 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun teklifi» nin, gerek bir 
maddelik bir teklif olması ve gerekse çok tatbik 
edildiğinden vâki mağduriyetin telâfisine matuf 
bulunması dolayısiyle, diğer işlere takdimen ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini saygılarımla arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

İsmet Sezgin 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi, işlerin 
çokluğu ve vaktin darlığı dolayısiyle Divanca 
müspet mütalâa edilmemiştir, önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge kabul edilmiştir. 

17. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı is
met Sezgin'in, Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2887 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında 58 sayılı Kanunun 
öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi hakkında öner
gesi (2/813) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemde bulunan «Millî Eğitim Bakanlığı 
kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevle
ri hakkındaki 2887 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 58 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek-
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lifi» ni müstaceliyetine binaen bütün işlere tak-
dimen görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

İsmet Sezgin 
BAŞKAN — Vaktin darlığı,, işlerin çokluğu 

dolayısiyle öncelikle görüşülmesi Divanca müspet 
mütalâa edilmemiştir, önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — GÖRÜŞ 

1. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı mü
essese ve isletmelerin bir kısım borçlarının Ha
zinece terkin ve tahkimi hakkında kanun tasa
rısı (1/490) (S. Sayısı : 935) 

BAŞKAN — Bu tasarının oylanması, geçen 
birleşimde nisap temin edilemediği için, bugüne 
bırakılmıştı. Oylamayı tekrar ediyoruz; açık oy
larınıza tekrar sunuyorum, yuvarlaklar sıralar 
arasında dolaştırılacaktır. Arkadaşlar bu oyla
ma işini ehemmiyetle biran evvel yapmalısınız, 
bu mühim kanun da çıksın. 

2. — Millet Meclisi tdare kmirlerinin, Sayış
tay kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
ile Anayasa Komisyonunun mütalâası (2/532) \ 
(S. Sayısı : 706 ve 706 ya 1 nci ek) (1) 

-
BAŞKAN — Teklif hakkındaki görüşmelere 

devam ediyoruz. 
Sayın Veli Uyar. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, Türk Devleti tarihinde bir 
asırlık yer işgal eden Sayıştaym Teşkilât Ka
nununu yeni Anayasa düzeni içinde ve Anaya
sanın 127 nci maddesinin ışığı altında hazırla
yıp getirmeleri zaruri idi. Bu mühim mevkii iş
gal eden kıymetli Sayıştay hakkında, bâzı arka
daşlarımız maalesef gelen teklifi esas alarak, 
Sayıştay mensuplarının faaliyetleri ve şimdiye 
kadar devam edip gelen hizmetleri hakkında ya
kışıksız bâzı ifadelerde bulundular. Ben kıymet
li Sayıştay mensuplarını bu sözlerden tenzih 
ederim. 

24.6.1965 0 : 2 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Meclis çalış

maları hakkında bir önerge vermiştim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, bu önergeniz üze
rine Meclis grup başkanları ile temas temin edil
meye çalışılmıştır. Bâzı grup başkanları buluna
madığı için önergeleriniz üzerinde bir mütalâa
ya varılamamıştır. Yarma kadar grup başkan
ları ile temas temin edilip yarın arz edilecektir, 
arz ederiz. 

fLEN İŞLER 

Sayıştay Devlet maliyesi için en büyük malî 
mahkeme fonksiyonu ifa eden bir müessesedir. 
Ne gariptir ki; sahipsiz olan bu müessesenin ka» 
nunu üç buçuk seneden beri Mecliste beklemek
tedir. Sahipsiz diyorum; çünkü Meclisin namı 
hesabına icrayı faaliyet eden bu müessesenin 
Meclisin bugünlerde tatile gireceği bir sırada bu 
kanunu müzakereye alması bence yine talihsiz
liktir. Garip bir mevzu daha vardır. Arkadaş
lar, burada muhasebe memurları, muhasebat iş
leri Devlet idaresinde gereken alâkayı görme
mektedir. Sayıştay, Divanı Muhasebat olmak yo
lundadır. Demin arz ettiğim gibi, bu müessese
deki niemurlar vazifelerini iyi ifa ettikleri için, 

1 birçok sızıltı ve şikâyetler olmadığı için maale
sef bu müesseseye gereken ehemmiyetin bu Mec
lisçe tam olarak verilmediğine kaaniim. Ne ga
riptir ki, bu kıymetli müessesemizin teşkilât ka
nunu yeni Anayasanın ışığı altında hazırlanır
ken, elbetteki bâzı kadroları ve bu arada yüksek 
malıkeme vasfında olan bu müessesenin ödenek
lerini ihtiva edecek. Buna rağmen bu yepyeni 
kanun teklifi hakkında, efendim yalnız ödenek 
mevzuunda ve bâzı kadrolar ilâvesi şeklinde diye 
bâzı sayın arkadaşlarımızın kullandığı lisan ha
kikaten üzüntü yaratmaktadır. Sayıştay yıllar
dan beri başkansız idare edilmektedir. Bundan 
bir iki ay evvel emekli olan Birinci Daire Baş
kanı vekâlet etmekte idi. Şimdi ise başka bir 
daire başkanı sayın arkadaşımız bu müesseseye 
vekâlet etmektedir. Çift Meclis sistemine göre 
kurulmuş olan Meclisin, elbetteki kendilerine ni-
yabeten vazife görecek Sayıştaym yeni Anaya
sanın da öngördüğü şekilde, çift meclisin organ
ları tarafından seçimlerinin yapılması ve bura
da elbetteki değerli arkadaşlarımızın vazife al
ması için bu kanunun süratle görüşülmesi ve 
tedvin edilmesi lâzımdır. 

(1) 706 S. Sayılı basmayazı 22.12.1964 ta
rihli 27 nci Birleşim; 706 ya 1 nci ek S. Sayılı 
basmayazı da 23.6 .1965 tarihli 133 ncü Birle
şim tutanakları sonlarına eklidir. 
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Her ne kadar kanunun toptan görüşülmesi 

mevzuu Meclisçe tasvip görmemişse de madde 
madde görüşülmesinde de fayda olduğuna kaani 
bulunmaktayım. 

Bâzı arkadaşlar Sayıştay murakıplarının taş
rada tetkikat yapmalarını, hesapları tetkik et
melerini, sanki tatil geçirmek olarak vasıflandır
maktadır. Sayın Sayıştay eski Başkanının, bel
ki de biraz espri olsun diye, arkadaşların din
lenmesi şeklinde ifade ettiği bu samimî beyanını 
defalarca Meclis kürsüsüne getirmek bu arka
daşların samimiyetiyle kabilitelif olmasa gerek. 
Her halde sayın arkadaşlar Sayıştay mensupla
rının şimdiye kadar ifa etmiş oldukları vazife
leri ve hesapları tetkik hususundaki gayretlerin 
yakinen bilmedikleri için bu taşradaki yapılan 
tetkikatı gezinti olarak veyahut dinlenmek ola
rak vasıflandırmaları bu mevzuda gereken bil
giye sahibolmadıklarından ileri gelmektedir. 
Taşrada, yani yerinde, mahallinde tetkikat ya
pılmadan evvel Devlet bütçelerine ait Kesinhe-
sap kanunları yıllarca gecikirdi. Ama bu, ma
hallinde, yerinde tetkikat ihdas edildikten sonra 
Kesinhesap kanunları süratle, genel uygunluk 
bildirimleri olarak Sayıştay tarafından Meclise 
sunulmuştur. Bugün zannedersem 1963 yılı Ke-
sinhesabma ait Uygunluk bildirimi de Yüksek 
Meclise sunulmuştur. Bu gösteriyor ki, mahal
linde yapılan tetkikatm çok faydalı olduğu bel
lidir ve yerindedir. Bu bakımdan bu Sa
yıştay Kanunu ile elbetteki birçok yeni 
yeni hususlar da öngörülmekte, modern ma
liye tekniğine ve modern muhasebe tekni
ğine uygun olarak hazırlanmış olan bu ka
nun, Sayıştay Komisyonu ve Anayasa Ko
misyonunun Anayasaya uygunluğu hususunda
ki yapmış olduğu tetkikatı müştereken müzakere 
etmek suretiyle en mükemmel hale getirilecektir. 
Bu arada Yüksek Mahkeme hüviyetinde bulunan 
Sayıştayın Başkan ve üyelerine ait ödenelderin 
de, diğer buna mütenazır mahkeme üyelerine 
tanınmış olan hakların da bu müessese mensup
larına tanınması en hakkaniyetli bir hal olacak
tır. Bu bakımdan bu kanunun Sayıstaya ve 
Türk Milletine hayırlı "olmasını candan diliye-
rek Sayıştay mensuplarını saygı ile selâmlar, 
muvaffakiyetler temenni ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dizman. 

24 . 6 .1965 O : 2 
ALÎ DİZMAN (Tokat) — Vazgeçtim Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Vazgeçmişler. Sayın Özal? Yok. 
Sayın Sarıibrahimoğlu? Yoklar. Tümü üzerinde 
başka söz istiyen arkadaşımız var mı? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Komisyon adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, her hangi bir tereddüdü zihinlerden sil
mek amaciyle kısaca bir iki hususu arz etmek 
için kürsüye gelmiş bulunuyorum. 

Dünkü birleşim sırasında bâzı arkadaşları
mız, huzurunuzda görüşülmekte olan teklifin 
münhasıran Sayıştay üyelerine ödenek sağla
mak maksadiyle sevk edümiş bir teklif olduğu 
iddiasında bulundular. Biraz evvel sayın arka
daşım Veli Uyar'm da belirttiği gibi, bu kanun 
teklifi Sayıştay üyelerine ödenek sağlamak mak
sadiyle sevk edilmiş bir kanun teklifi değildir. 
Bu kanun teklifiyle Sayıştay müessesesi tarihî 
menşei ve inkişafına ve Anayasamızda yer alan 
özel kurallara uygun bir şekilde yeniden tanzim 
edildikten başka, çift meclis sisteminin getir
diği, Sayıştay Başkan ve üyelerinin seçümesi 
için lüzumlu kaideleri sevk etmektedir. Sayıştay 
müessesesinin yeni baştan ele alınması sırasında 
Sayıştay Başkan ve üyelerinin, yine Devletin 
muhtar Anayasa kurumlarından bir tanesi olan 
Danıştay Başkan ve üyelerine tanınan ölçüde öz
lük malî haklara kavuşturulması son derece nor
mal, adalet ve hakkaniyet esaslarına uygun bir 
husustur. Ancak, tekrar arz edeyim ki, kanun 
teklifinin sevk maksadı, asla Sayıştay Başkan ve 
üyelerine, daha önce Yüce Meclisin ve Senato
nun kabul ettiği Danıştay Kanunundakine mü
masil ödenek temin etmek değildir. Bu kanunun 
sevk gayesi, tekrar arz ediyorum, evvelemirde 
Sayıştay Başkan ve üyelerinin çift meclis sis
temine göre atanmalarını sağlıyacak usulü ge
tirmek ve Sayıştay müessesesini, Anayasamızın 
getirdiği özel kurumlar ve bu müessesenin tari
hî gelişimi ve menşeine uygun bir şekilde yeni
den tanzimi • arzusu olmuştur. Bunun üzerinde 
teferruatla daha fazla durmak lüzumunu hisset-
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iniyorum. Maddelere geçildiği zaman bu konu
lar daha geniş bir şekilde tartışılacaktır. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen arkadaşımız?. Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... İvedilik tek
lifi kabul edilmiştir. Birinci maddeyi okutuyo
rum. 

Sayıştay Kanunu 

Kuruluş 
MADDE 1. — Sayıştay, genel ve katma büt

çeli dairelerin gelir ve giderleri ile malla
rını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına de
netlemek ve sorumlulularm hesap ve işlemlerini 
yargılama yoliyle kesin hükme bağlamak ve 
kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hük
me bağlama işlerini yapmakla görevlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız var mı? Yok. Madde üzerinde Dizman 
arkadaşımızın bir önergeleri vardır, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
1 nci madde başlığından evvel (Birinci bö

lüm) ibaresinin konmasını arz ve teklif ederim. 
Tokat 

Ali Dizman 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (istanbul) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul ettiğiniz bu değişiklikle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Birinci madde kabul edilmiştir. 

Sayıştay yargı ve karar organları 
MADDE 2. — Sayıştay kuruluşuna dâhil 

yargı ve karar orga/lan şunlardır : 
a) Daireler 
b) Genel Kurul 
c) Temyiz Kurulu 
Hazine temsilcisi sıfatiyle savcılık bu kuru

luşa dâhildir. 
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BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz 

istiyen arkadaşımız? Yok. Anayasa Komisyonu
nun bu madde hakkında bir önergesi var, oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini arz 

ve teklif ederim. 

«Sayıştay yargı ve karar organları» 
Madde 2. — Sayıştay kuruluşuna dâhil yar

gı Ve karar organları şunlardır : 

a) Daireler, 
b) Daireler Kurulu, 
c) Temyiz Kurulu, 
d) Genel Kurul, 
e) Yüksek Disiplin Kurulu, 
f) Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu. 
Hazine temsilcisi sıfatiyle savcılık bu kuru

luşa dâhildir. 
Anayasa Komisyonu Sözcüsü 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bu önergeyle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
İkinci madde kabul edilmiştir. 

Sayıştay mensupları 

MADDE 3. 
dır : 

Sayıştay mensupları şunlar-

1. Meslek mensupları: 
a) Birinci Başkan, Daire Başkanları ve üye

ler, 
b) Genel Sekreter, 
c) Raportörler, 
ç) Uzman Denetçi, Başdenetçi, Denetçi ve 

Denetçi Yardımcıları, 
2. Yönetim mensupları : 
a) Genel Sekreter Yardımcıları, 
b) Müdürler, Müdür Yardımcıları ve me

murlar, 
3. Savcı ve Savcı Yardımcıları : 

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

-m 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Sayıştay meslek mensuplarının nitelikleri seçil
meleri ve atanmaları 

MADDE 4. — Sayıştay Başkan ve Üyeleri 
ile Genel Sekreterinin aşağıdaki nitelikleri taşı
maları şarttır. 

I - Genel olarak : 
Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat fakülteleri 

ile İktisadi ve Ticari İlimler akademilerinden 
veya öğretim itibariyle bunlara denkliği Millî 
Eğitim Bakanlığınca onanmış yurt içinde veya 
dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini 
bitirmiş olmak, 

II - özel olarak : 
A) Birinci Başkanlık için : Sayıştay Daire 

Başkanlığında, Üyeliğinde, Savcılığında veya 
Barem Derecesi Birinci Başkanlığa eşit veya bu
nun bir veya iki derece aşağısmdaki kadro aylı
ğını kazanılmış hak olarak almış ve malî veya 
iktisadi görevlerde en az 3 yıl çalışmış bulun
mak, 

B) Daire Başkanlıkları için : Sayıştay Üye
liğinde, Savcılığında, Genel Sekreterliğinde bu
lunmuş olmak, 

C) Üyelik için : Sayıştay Savcılığında, Ge
nel Sekreterliğinde Raportörlüğün Uzman 
Denetçiliğinde, Başdenetçiliğinde, 4 ncü derece 
savcı yardımcılığında çalışmış olmak veya barem 
derecesi bunlara eşit Maliye Bakanlığı kurulu
şuna dâhil görevlerde en az 3 yıl hizmet etmiş 
ve bu memuriyetlerin kadro aylıklarını kazanıl
mış hak olarak almış bulunmak, 

Ç) Genel Sekreterlik için : Sayıştay Ra
portörlüğü, Uzman Denetçiliği veya Başdenetçi
liğinde bulunmuş olmak, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 4 ncü madde kabul edil
miştir. 

Geçici Komisyonun bir önergesi var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuz Anayasa Komisyonunun 

5 Mayıs 1965 tarihli raporunda yaptığı madde 
değişikliğine katılmaktadır. 

Geçici Komisyon adma 
Nevşehir 

Jlamazan Demirsoy 

24.6.1965 0 : 2 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu tasa

rı biliyorsunuz en son olarak Anayasa Komis
yonuna gönderilmişti. Anayasa Komisyonu bâzı 
maddeler üzerinde tadilât icra etmiş ve madde
ler tedvin etmiş idi. Şimdi Geçici Komisyonun 
metinlerini ve eğer Anayasa Komisyonu bâzı 
maddeler üzerinde tasarrufta bulunmuşsa Ana
yasa Komisyonu metinlerini okutarak oyunuza 
sunacağım. 

Şimdi bu okutacağım madde Anayasa Ko
misyonunun maddesidir. 

MADDE 5. — Sayıştay Birinci Başkanı bu 
kanunda yazılı niteliklere sahip istekliler arasın
dan Cumhuriyet Senatosuyla Millet Meclisinin 
kendi İçtüzüklerine göre Sayıştay işleriyle gö
revli komisyonlarının üyelerinden kurulu 'Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Sayıştay Geçici Kar
ma Komisyonu tarafından, üye tamsayısının 
salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Seçim so
nucu, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Genel kurullarınca ayrı ayrı onaylamak gerekir. 
Meclislerden her hangi biri bu onay işlemini, 
Karma Komisyonca seçimin sonuçlanmasından 
bağlıyarak iki ay içinde tamamlamadıkları tak
dirde, Karma Komisyonun kararı kesinleşir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 5 nci 
madde kabul edilmiştir. 

6 ncı madde yine Anayasa Komisyonundan 
gelmiştir, okutuyorum. " 

MADDE 6. — Sayıştay Daire Başkanları ile 
üyeleri Sayıştay Genel Kurulunca Sayıştaya 
başvuranların sicilleri üzerinde yapılacak ince
leme sonucunda, bu kanunda yazılı şartlara sa-
hiboldukları anlaşılanlar arasından Sayıştay Ge
nel Kurulu üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu-

. nun ve ilk oylamada bu yeter sayı sağlanamadı
ğı takdirde ertesi oylamada salt çoğunluğun giz
li oyu ile her boş yer için ikişer aday se„çer. 

Beşinci maddede söz konusu Karma Komis
yon bu adayların sicillerini inceledikten sonra 
her boş yer için birer adayı üye tamsayısının 
salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçer. Seçim so
nucunun Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Genel Kurullarınca ayrı ayrı onaylanması 
gereklidir. Meclislerden her hangi biri bu onay 
işlemini Karma Komisyonca seçimin sonuçlan
masından başlıyarak ilci ay içinde tamamlama
dıkları takdirde, Karma Komisyonun kararı ke
sinleşir. 
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Sayıştay Genel Kurulunda yapılacak üye 

adayı seçimlerine üye vekilleri katılamaz. Sayış
tay Genel Kurulunda üye adayları, boş kadro 
sayısının 2/3 oranında Sayıştay mensupları ile 
savcısı ve 1/3 oranında da Maliye Bakanlığı ku
ruluşunda çalışmış veya çalışmakta olanlardan 
4 ncü maddenin (C) bendinde yazılı nitelikleri 
taşıyan istekliler arasından seçilir ve 1/3 ve 2/3 
oranlarının uygulanmasında tamsayı yanında 
meydana gelen kesirler bir aded olduğu takdir
de Sayıştay mensupları, iki aded olduğu takdir
de ise bunlardan biri Sayıştay mensupları kon
tenjanına diğeri de Maliye Bakanlığı kontenja
nına aktarılır. 

Karma Komisyonda yapılan aslî üye adayı 
seçimlerinde yukarıki fıkrada yazılı oranlar ay
nı şekilde uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 6 ncı 
madde kabul edilmiştir. 

7 nci madde yine Anayasa Komisyonunun 
metnidir. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA RAMAZAN 
DEMIRSOY (Nevşehir) — Anayasa Komisyo
nunun değil, efendim. 

BAŞKAN — Asıl metinden efendim, okutu
yorum. 

MADDE 7. — Sayıştay Başkan ve üyeleri 
azlolunamaz. Kendileri istemedikçe 65 yaşından 
önce emekliye ayrılamaz. (99 ncu madde hükmü 
saklıdır.) 

Memuriyetten çıkarılmayı gerektiren bir suç
tan dolayı hüküm giymiş olanların görevleri 
kendiliğinden, görevini sağlık bakımından yeri
ne getiremiyeceği tam teşkilâtlı resmî sağlık ku
rulu raporiyle kesin olarak anlaşılanların da 
Sayıştay Genel Kurul karariyle görevleri sona 
erer. 

BAŞKAN — Komisyon, söz mü istiyorsu
nuz?. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, 7 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Sekizinci madde Anayasa Komisyonunun 
metnidir. 

24 . 6 . 1965 O : 2 
MADDE 8. -— Sayıştay savcı ve yardımcıla

rı, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine ortak ka
rarname ile atanırlar. 

Bunların, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat 
Fakülteleri, İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
lerini veya öğretim itibariyle bunlara eşitliği 
Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yurt için
deki veya dışındaki fakülte veya yüksek okullar
dan birini bitirmiş olmaları şarttır. 

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

MADDE 9. — Raportör, Uzman Denetçi, 
Başdenetçi ve Denetçiler Denetçi Yardımcılığın
dan yetişirler. 

Denetçi Yardımcılığına; Hukuk, Siyasal Bil
giler, İktisat fakülteleri ile İktisadi ve Ticari 
İlimler akademilerinden veya öğretim itibariyle 
bunlara denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca 
onanmış yurt içinde veya dışındaki yüksek okul
ların birini bitirmiş olanlar arasından açılacak 
sınavı kazananlar aday olarak atanırlar. 

Denetçi Yardımcısı adayları bir meslek kur
suna veya stajına tabi tutulurlar. Kurs veya 
stajı başarıyla bitirip de bilgi, çalışma ve ahlâk 
bakımından hizmete elverişli görülenler denetçi 
yardımcılığına asil olarak tâyin edilirler. 

Kursta okutulacak nazari ve tatbiki derslerle 
stajın şekil ve şartları, kursun veya stajın süre
si, kurs veya staj sonundaki sınav usulleri ve di
ğer hususlar yönetmeliğinde belirtilir. 

BAŞKAN — Dokuzuncu madde hakkında 
söz istiyen? Yok. Madde hakkında komisyonun 
bir teklifi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin teklifteki şekliyle kabulünü 

arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon adına 

Nevşehir 
Ramazan Demirsoy 

Bu değişik teklifiyle Sayıştay meslek men
suplarının terfi süreleri bakımından Danıştay 
mensuplariyle muadeleti sağlanmak istenilmek
tedir. 

BAŞKAN — Teklifteki 9 ncu maddeyi oku
tuyorum. 

MADDE 9. — Raportör, Uzman Denetçi, 
Başdenetçi ve denetçiler denetçi yardımcılığın
dan yetişirler. 
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Denetçi yardımcılığına; Hukuk, Siyasal Bil

giler, İktisat fakülteleriyle iktisadi ve Ticari 
ilimler akademilerinden veya öğretim itibariyle 
bunlara eşitliği Millî Eğitim Bakanlığınca onan
mış yurt içinde veya dışındaki yüksek okulların 
birini bitirmiş olanlar arasından açılacak sınavı 
kazananlar aday olarak atanırlar. 

Denetçi yardımcısı adayları bir meslek kur
suna veya stajına tabi tutulurlar. Kurs veya 
stajı başariyle bitirip de bilgi, çalışma ve ahlâk 
bakımından hizmete elverişli görülenler Denet
çi Yardımcılığına asil olarak tâyin edilirler. 

Kursta okutulacak nazari ve tatbiki dersler
le stajın şekil ve şartları kursun veya stajın sü
resi, kurs veya staj sonundaki sınav usulleri ve 
diğer hususlar yönetmeliğinde belirtilir. 

Sayıştay meslek mensupları ile savcı ve yar
dımcılarının yükselme süreleri iki yıldır. Yük
selme ile ilgili diğer hususlarda genel hükümler 
uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici Komisyonun 9 ncu mad
desi de budur, önergeyi de dinlediniz, önerge 
hakkınâa söz istiyen?.. 

Buyurun Hükümet Temsilcisi, Maliye Bakan
lığı Muhasebat Umum Müdürü Ahmet Tevfik 
Arparslan. 

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GE
NEL MÜDÜRÜ AHMET TEVFİK ALPARS
LAN — Efendim, bu madde ile teklif edilen 
şekil, Sayıştay mensuplarına, savcı ve yardımcı
ları da dâhil, iki senede bir terfi imkânı getir
mektedir. Sayıştay mensuplarının böyle bir fa-
vorili duruma getirilmesini mesleğin mensubu 
olarak bendeniz de şahsan arzu ederim. Fakat 
bunu Devletin umumi personel rejimi içinde mü
talâa etmenin zaruretini de Yüksek Meclisinize 
arz etmekte fayda mülâhaza ederim. Malûm bu
lunduğu üzere, Devletin halen yürürlükte bulu
nan 3656 sayılı Kanununa müstenit umumi ba
rem rejiminde bilûmum memurların yükselme, 
terfi için bekleme mecburiyeti süresi üç senedir. 
Bunun istisnası yalnız hâkimlere tanınmış bu
lunmaktadır. Bu itibarla bu istisnai durumun 
böyle çeşitli teşkilât kanunlariyle genişletilmesi
nin ileride büyük mahzurlar tevlidedebileceğini 
nazarı dikkatlerinize arz ederim. Kaldı ki, bu. su
retle iki senede bir terfi imkânı sağlanmak iste
nen kimseler arasında Sayıştay Savcısı ve yar-
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dımcıları da mevcut bulunmaktadır. Biran önce 
kabul buyurduğunuz maddeye göre, Sayıştay 
Savcısı ve yardımcılarını esas itibariyle Maliye 
Bakanlığı tâyin edecektir. Maliye Bakanlığının 
kendi memurları üç senede bir terfi ederken, Sa
yıştay nezdine tâyin ettiği savcı ve savcı yardım
cılarının iki senede bir terfi etmesi imkânının 
sağlanmasının ne derece doğru olduğu da ayrı* 
ca zannederim teemmüle değer. Bu itibarla, Hü
kümet olarak bu mümkün karşısında olduğumu
zu arz ederim ve reddini tensiplerinize sunarım. 

ILYAS SEÇKİN (Ankara) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın özek bu
yurun. 

KADRİ ÖZEK (izmir) — Muhterem arka
daşlarım, Sayın Hükümet Sözcüsü arkadaşımız 
müzakere konusu olan Sayıştay Kanunu müna
sebetiyle üyelerinin terfi sürelerinin iki sene 
olarak kabul edilmesinin, umumi olarak Devlet 
memurlarının terfi süreleri nazarı itibara alın
dığı takdirde, uygun olmıyacağını belirtti. Muh
terem, arkadaşlarım, burada teklif edilen iki se
nede bir terfi süresi kanaatimce bundan evvel 
kabul etmiş olduğumuz Danıştay Kanununda ye 
müzakere edilmekte bulunan Yargıtay Kanunun
da, Hâkimler Kanununda^ bu müddetler bu şe
kilde kabul edilmiştir. Şu halde Danıştay bir ida
ri kaza organıdır. Umumi kaza organlarının 
mensubu olan hâkimler ve savcılar için de terfi 
süresi ikişer sene olarak kabul edilmiştir. Birisi 
umumi kaza organıdır, birisi idari kaza organı
dır. Şimdi kanununu müzakere etmekte olduğu
muz müessese de, malî kaza organıdır. Bu mes
leğe intisabedenlerle Sayıştaya intisabedenlerin, 
tahsilleri ve ehliyetleri bakımından ve hele gör
dükleri hizmetin önemi bakımından hiçbir fark 
görmemekteyim. Kaldı ki, muhterem arkadaşlar 
diğer kanunların müzakeresi sırasında da arz et
miştim, Devlet memurlarının terfiinin kadro
suzluk sebebiyle normal şekilde yapılması da her 
zaman mümkün olmamaktadır. Dün kabul etti
ğimiz Devlet Personel Kanununun bir madde
sinde, yanılmıyorsam, terfi imkânı kadro imkâ
nına- bağlanmıştır. Eğer münhal kadro olursa, 
Devlet memurlarının kanunlarda gösterilen nor-
mal süre içinde terfi etmeleri mümkün olacaktır. 
Ama tatbikat ve gerçek şudur ki; normal terfi 
süresini dolduran her memura, terfi sağlıyacak 
sürenin dolması halinde, kadro verüip terf i etti-
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rilmek imkânı bulunamamaktadır. Bendeniz bu 
hususu, demin arz ettiğim gibi, bundan evvel 
müzakere edilen kanunların konuşulması sırasın
da da ifade etmiştim. Şu halde aslında iki sene 
olarak mütalâa edilen bu terfi müddeti; bir Sa
yıştay üyesinin veya mensubunun emeklilik sü
resi dolduğunda o gün almakta olduğu maaşı 
tetkik edersek, hizmet süresine bölündüğü tak
dirde görülür ki, bu terfi süresi iki sene olarak 
gerçekleşmemiştir. Şu halde bir taraftan maaş
larda ve diğer haklarda Sayıştayla Danıştay 
arasında bir muadelet temin edeyim derken, 
öbür taraftan farklı bir hükmün ihdasında ben 
hakkaniyete uygun her hangi bir anlayış gör
memekteyim. Bu itibarla verilen önergenin ay
nen kabulünde fayda olduğuna kaaniim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Seşkin. 
İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Pek muhte

rem arkadaşlar, Sayıştay müessesesinin mensup
larının iki senede bir terfi etmelerini mümkün 
kılan bir teklif bahis konusu. Bundan evvel 
Büyük Meclisin kabul buyurduğu Devlet Şûra
sı Kanununda - Danıştay Kanunu ki, halen 
meriyettedir- Danıştay mensuplarının iki yılda 
bir terfi etmeleri esası Büyük Meclisçe kabul 
edilmiştir. Filhakika Sayın Maliye Bakanlığı 
Mümessili Muhterem Muhasebat Umum Müdürü 
Beyefendinin burada ifade buyurdukları, Dev
let personel rejimi ile ilgili bir prensiptir. Sa
yıştay, meclislerin kabul ettikleri Devlet bütçe
lerinin kontrol ve murakabesini Meclis adına ifa 
eder. Hakikaten çok mühim bir iştir. Devlet ha
yatında bu kadar çalıştım, bunun kadar zor iş 
de yoktur. Mensupları her Allahm günü aynı 
şeyleri bıkmadan usanmadan 30 sene, 35 sene 
yapmak mecburiyetindedirler. O itibarla cazip 
hale getirilmesi için büyük meclisler ne kadar 
fedakârlık yapsa o kadar azdır. İmtihanla girilir, 
yüksek mahkeme vasfmdadir, Anayasa müesse
sesidir, emsalini de Danıştaya vermişiz. Haklı 
olmakla beraber, pek muhterem Muhasebat Ge
nel Müdürü arkadaşımızın ifadeleri; burada bir 
zaruretin ifadesi olarak verilen takririn lehinde 
bilhassa oy kullanmanızı istirham ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Temsilcisi Sa
yın Ahmet Tevfik Alparslan, buyurun efendim. 
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MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GE

NEL MÜDÜRÜ AHMET TEVFİK ALPARS
LAN — Efendim, bir hususun tavzihi için tek
rar yüksek, huzurlarınızı işgal ediyorum. Gerek 
Sayın özek ve gerek Sayın llyas Seçkin Beye
fendi, Sayıştaym Anayasamıza göre bir yargı or
ganı olduğundan bahis buyurdular. Ve bilhassa 
Sayın özek, bu itibarla Danıştay azaları ile Sa
yıştay mensupları arasında bir fark görülmeme
si icabettiğine değindiler. 

Müsaade buyurursanız bendeniz bu kanaatin 
aksini ifade etmek istiyeceğim. Çünkü, Anaya
samızın 3 ncü bölümünde, malûm olduğu veç
hile, yargı organları sayılmıştır. Bunların ara
sında; kendi hesabıma maalesef diyeyim; Sa
yıştay mevcut değildir. Anayasamıza göre Sayış
tay, bir yargı organı değildir. Binaenaleyh, Sa
yıştay mensuplarının Danıştay mensupları gibi, 
idari mahkeme mensubu telâkki edilmeleri fik
rimce, kanaatimce doğru değildir. Bu husus 
Yüksek Meclisinizin Anayasa Komisyonunun 
706/1 nci ekinde sarahaten tebarüz ettirilmiştir. 
Yüksek Meclisin Anayasa Komisyonu bu ekinde, 
Sayıştaym klâsik anlamda bir yargı organı ol
madığını beyan etmektedir. Takdirlerinize tek
rar arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, buyurunuz. 
KEMAL KAYA (Kars) — Muhterem arka

daşlar, benim temas edeceğim hususları Hükü
met mümessili buradan izah ettiler. Hakikaten 
Danıştay, yüksek mahkemede ve Anayasamızda 
yargı bölümü içindedir. Sayıştay, yüksek mah
kemelerden sayılmadığı gibi Anayasamızın 
127 nci maddesi Sayıştay üye ve memurlarının 
tâyinlerinin, terfilerinin, özlük işlerinin ayrı bir 
kanunla tesbit edileceğini bildirdiği halde, Da
nıştay için terfi ve teminatlarının hâkimler gi
bi, hâkimlerin bağımsızlığı gibi, olacağını tâyin 
ettiği için, Danıştay üyelerine, aynen hâkimler 
gibi, iki senede bir terfi hakkını yüksek meclis
ler tanımıştır. Halbuki 127 nci maddede Sayış
tay için Anayasamızda da böyle bir hüküm yok
tur. Binaenaleyh, bu maddenin tadili için bir 
teklif veriyorum, kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, iki hususu birbirinden kesin olarak ayır
mak icabettiğiıie kaaniim. Sayıştaym Türkiye 
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Büyük Millet Meclisi adına yaptığı tasarruflar 
-ki, bu tasarruflar Anayasamızın koyduğu bu 
kaziye icabı teşriî tasarruf farzedilmiştir - so
rumluların hesap ve işlemlerinin kanuna uygun
luğunu tetkik etmekten ibarettir. Duverger'in 
«Finance Publigue» adlı eserinde belirttiği gibi, 
Sayıştaym bu hükümleri sorumluluğa değil, fa
kat hesabın ve işlemin kanuna uygun olup ol
madığına bağlıdır. Sayıştay, kanunlarla kendi
sine verilen diğer bâzı görevleri de yerine geti
rir. Sayıştay bu, diğer bâzı görevleri yerine ge
tirirken Türkiye Büyük Millet Meclisi adına ha
reket etmez. Meselâ, bizzat işlemleri, mahiyeti 
itibariyle idari tasarruftur, kesin idari tasarruf 
değildir. Bir idari tasarrufun tekemmül edebil
mesi için, daha önceden yapılması gerekli idari 
tasarruflardır. Bunun gibi, Sayıştay teşriî faali
yete yardımcı olur; Millet Meclisi ve Cumhuri
yet Senatosuna malî konular üzerinde raporlar 
vermek suretiyle. Kendisine rapor verdiği orga
nın namına, rapor verenin hareket etmediği şüp
hesizdir. Bu, teşriî faaliyete yardımcılık görevi
dir. 

Şimdi şu hususu belirtmek lâzımdır ki, haki
katen Sayıştay Anayasamızda yargı organları 
arasında yer almamıştır. Ancak, Sayıştaym yar
gı organları arasında yer almayışı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına sorumluların hesap ve 
işlemlerinin kanunlara uygunluğunu tetkik eder 
ve bu yolda tasarruflar ısdar ederken, Sayışta
ym yargılama metodunu kullanmadığını göster
mez. Tamamiyle aksine, Sayıştay bir yargı or
ganı değildir. Çünkü Sayıştay bu yetkisini, Ana
yasamızın 7 nci maddesinde gösterildiği şekilde, 
Türk milletinden almaz. Fakat yasama organın
dan alır. Bir yargı organı değildir, bir ilkel 
yetki olan yargı yetkisini kullanmaz. Sadece ob
jektif bir şekilde kanuna uygun olup olmadığı
nın tetkikini yapar. Fakat bunu yaparken yine 
de hukuku izhar eder ve hukuku izhar edilebil
mek için de yargılama metodunu kullanır ki, bu 
yargılama metodunun kullanması icabı bir ta
rafta, Hazinenin menfaatini temsil eden bir savcı, 
bir tarafta bir sayman veya diğer sorumlu bir 
kişi ve onlar arasında da, sırf objektif bakımdan 
dahi olsa, hesap veya işleminin kanuna uygun 
olup olmadığına karar verecek bir tarafsız or
gan vardır. Bu bakımdan Sayıştaym Anayasa
mızdaki yeri tamamiyle hususi bir yerdir. Ko-
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misyonumuzun raporunda da belirtildiği üzere, 
bir yargı organı sayılmamakla beraber Sayıştay, 
yargılama metodunu kullanan bir müessesedir 
ve bu itibarla Sayıştay hakkında, klâsik litera
türde yer almış olan, hesap mahkemesi tâbiri
nin kullanılması da yersiz değildir. Ancak, Sa
yıştaym bir yargı organı olmayışı ile Sayıştay 
mensuplarının özlük haklarının tanzim şekli 
arasında Sayın Hükümet Temsilcisinin yaptığı 
şekilde bir paralelizm kurmak da mümkün de
ğildir. Çünkü, Sayın Bedri Kaya'nm belirttiği 
gibi, Anayasamız Sayıştay mensuplarının özlük 
haklarının kanunla tanzimini emretmiştir. Sayış
tay da, tıpkı Danıştay gibi, yüksek mahkemeler 
gibi, Anayasamızın ayrıca öngördüğü bir mües
sesedir. Ve benim bilebildiğim kadar, Sayıştaym 
menşeini bulduğu Fransa'da da Sayıştay men-
suplariyle pek muhterem Maliye Bakanlığının 
mensupları aynı meslekin mensupları sayılmaz
lar. Sayıştaym özellikleri icabı, Sayıştay men
suplarına umumiyetle Devlet personel kanunla-
riyle statüleri tanzim edilen, diğer umumi Dev
let personelinden farklı bâzı hükümler sevk edi
lebilir. Sevk edilebilir, deyince behemehal sevk 
edilmelidir, demek istemiyorum. Bu, Yüce Mec
lisin takdirine bağlıdır ve Komisyonumuz, Ana
yasa Komisyonu olarak bu hususta bir vaziyet 
almamıştır. Ancak, şunu belirtmek için huzuru
nuzu işgal etmiş bulunuyorum ki, Sayıştaym 
Anayasamızın klâsik anlamında bir yargı orga
nı olmaması, Sayıştay mensuplarının özlük hak
larında behemehal Maliye Bakanlığı memurla
rının statüsünden farklı bir statüye sahibolma-
larmın gerekçesi olarak gösterilemez. 

BAŞKAN — Buyurun, Saym Geçioğlu. 
MEHMET GEÇtOĞLU (Adana) — Muhte

rem arkadaşlar, Devlet Personel Kanunu hü
kümleri haricinde bir terfi müddetini tanımak, 
elbette doğru olmaz. Hâkimlere verilen istisnai 
terfi hakkının Sayıştay üyelerine tanınması per
sonel rejimimizin terfi sistemlerine uymadığı gi
bi, içtimai nizamı da rencide eder kanaatinde
yim. Bu itibarla üç senede bir terfi etmeleri 
keyfiyetini yerinde görüyorum. Saym Hükümet 
Sözcüsünün görüşüne iştirak edeceğimi arz ede
rim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Çelikbaş, buyurunuz. 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayıştay müessesesi mevzuatımız 
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içinde Hükümetle değil, daha yok Büyük Millet 
Meclisiyle ilgili bir müessesedir. Ve Sayıştay 
müessesesinin kuruluşu, işleyişi, personelinin 
statüsü ve çalışma tarzı, Hükümet icraatının he
saba taallûk eden kısımları uda, Meclis adına mu
rakabe yapmak olduğuna göre, bu müesseseyi 
iyi çalışır hale getirmek, bu müesseseyi personel 
bakımından âmme hizmetlerinin diğer ileri sek
törlerindeki seviyede tutmak, evvelemirde Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin vazifesi telâkki 
edilmek lâzımgelir. Mesele, Anayasamız gereğin
ce bu olduğuna göre, Sayıştay in her yönden ele 
alınıp vazifesini bihakkın ve lâyıkiyle yapabil
mesini temin maksadiyle personelinde aranacak 
vasıflarda, söz sahibi olarak Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin diğer âmme müesseselerimizden 
ön plânda gelenlerinin seviyesinde tutması, onun 
vazifelerinin tabiî icaplarından addolunmak ge
rektir. Fakat maalesef memleketimizde uzun 
yıllardan beri Sayıştay aslında lâyık olduğu 
ehemmiyeti kazanamamıştır. Bu ehemmiyet ona 
verilmek istenmemiştir. İlk defa 1951 yılında, 
iyi hatırlarım, Sayıştay kadrosu takviye edile
rek, Anayasada tâyin edilen müddetler içerisin
de, kesinhesap kanunlarını Yüksek Meclisin önü
ne getirmek imkânı, Hükümete rağmen, sağlan
mıştır. Bu bakımdan ben Sayıştay müessesesi
nin Meclis adına vazife gören bir müessese ol
ması itibariyle, arkadaşlarımızın dikkatine lâyık 
bir müessese olduğunu ve bunun personelinin 
de, diğer kaza organlarında aradığımız vasıfla
rı aynen aramak ve onların sahiboldukları hak
lan ve yetkileri aynen tanımak keyfiyetinin bi
zim vazifemiz olduğu noktasından hareketle tak
ririn, teklifte yapıldığı veçhile kabulünü istir
ham ediyorum. Dikkat buyurmuşsunuzdur, bu 
teklif Hükümetten gelmemektedir. Bu teklif, 
idareci üye arkadaşlarımızdan gelmektedir. Mec
lise mütaallik bütün hususlarda durum budur. 
Ve bizim kendi müessesemizi hakikaten ikinci 
plânda bir müessese olarak telâkki etmek, bizzat 
bize karşı olan vazifesinde hodbehot kendisini 
ihmal edebilirsin mânasını taşıyacaktır. Bir dai
re bünyesinde barındırdığı elemanları sayesinde 
gelişebilir, vazifesini yapabilir. Şimdiye kadar 
arkadaşlarımızın beyanları, bu kaza organı de
ğildir, bunun diğer personelden ayırdedilmesi 
caiz değildirin dışında, kesinhesap kanunlarının 
zamanında Meclise takdim edilmesi yönünden 
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her hangi bir noktai nazar ileri sürülmemiştir. 
Bu elemanlar, eğer takririn istihdaf ettiği isti
kamette, personelle takviye edilebilirse, o.zaman 
Sayıştay Anayasanın kendisine tahmil ettiği ve 
Meclisin kendisinden beklediği vazifeyi yapmak
ta bir mecburiyet altında olacak, her hangi bir 
mazeret bunda kabul edilcmiyecektir. Aksi tak
dirde oranın mesuliyetini taşıyan Başkan ve ar
kadaşları dahi yeter vasıfta eleman bulamama
nın ıstırabını her raporunda muhterem Heyeti
nize getirecek ve muhterem Heyetiniz re'sen işin 
üzerine eğilip, tedbir bulmadığınız müddetçe. 
bunun devası bulunanı ıyacaktır. Bu bakımdan 
müesseseyi kendi zaviyemizde ele alıp, gerekli 
vasıfta elemanlarla takviyesi yönünden bu iki 
yıllık terfi süresinin, esasen mahdut olan kad
rosunda bu vasıfta elemanları toplıyabilmesi ba
kımından fayda ve zaruret gördüğüm için ida
reci üyelerimizin teklifinin ve takrirde ileri sü
rülen iki yıllık müddetin muhterem Heyetinizin 

tasvibine iktiran etmesini ben de temenni etmek
teyim, şahsan oyumu bu istikamette kullanaca
ğım. Teşekkür ederim. 

. BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. («Hangi önerge?» sesleri.) Tekrar okutu
yorum önergeyi. 

(Geçici Komisyon adına İtamazan Demir-
soy'un önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önerge teklifteki metnin ka
bul edilmesini istemektedir. Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Şu halde teklif metni, Geçici Komisyon 
metni olarak nazara alınacaktır. Teklifin 9 ncu 
maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmişti]'. 

MADDE 10. — Sayıştay Genel Sekreteri 
Birinci Başkan tarafından, raportörleriyie uz
man ve başdenetçileri, denetçi ve denetçi yar
dımcıları 27 nci maddede gösterilen memurlar 
Seçim Kurulunun kararı ve Birinci Başkanın 
onayı ile atanırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 10 ncu mad
de kabul edilmiştir. 

Sayıştay .yönetim mensuplarının nitelikleri ve 
atanmaları 

MADDE 11. — Genel Sekreter yardımcıları 
| Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat fakülteleriyle 
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İktisadi ve Ticari İlimler akademilerinden veya 
öğretim itibariyle bunlara eşitliği Millî Eğitim 
Bakanlığınca onanmış yurt içinde veya dışında
ki yüksek okulların birini bitirmiş olanlar ara
sından Birinci Başkan tarafından atanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Btmiyenler... 11 nci mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Müdür ve yardımcılarının, 
şef ve memurların Memurin Kanununda yazılı 
nitelikleri taşımaları gerektir. Bunlar, 27 nci 
maddede gösterilen Memurlar Seçim Kurulunun 
kararı üzerine Birinci Başkanın onayı ile ata
nırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 12 nci mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Hizmetliler, Genel Sekrete
rin teklifi ve Birinci Başkanın onayı ile hizmete 
alınırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 13 ncü mad
de kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sayıştay yargı ve karar organlarının kuruluş, 
işleyiş, görev ve yetkileri 

1. — Daireler : 
MADDE 14. — Bir başkan ve 4 üyeden 

kurulu daireler birer hesap mahkemesidir. Bir 
başkan ve 3 üyeden kurulan Daire Heyeti hük
me yetkilidir. Her dairenin bir üyesi bir yıl 
süre ve sıra ile vize işlerine bakar. 

Daireler : 
a) Sorumluların hesaplarını ilgüi kanunla

ra göre inceleyip yargılıyarak haklarında beraet 
veya tazmin hükmü verir. 

b) Kesinhesapları inceleyip sayman hesap-
lariyle karşılaştırarak uygunluk ve aykırılık 
noktalarını belirtmek suretiyle karara bağlar. 

c) Birinci Başkan tarafından incelenmek 
üzere verilecek işler hakkında görüşünü bildirir. 

Dairelerde kararlar oyların çoğunluğuyla ve
rilir. Oyların eşitliği halinde Daire Başkanının 
bulunduğu taraf üstün sayılır. 

Daire başkanlarının mazeret, hastalık, Birin
ci Başkanlığa vekillik gibi geçici sebeplerle va
zife görmemeleri halinde ve münhal vukuunda 
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en kıdemli üye Daire Başkanvekilliğini yapar. 
Kıdemde esas üyeliğe seçilmedir. 

Üyelerin yukardaki sebeplerle 1 ayı geçme
mek şartiyle vazife görmemeleri halinde yerle
rine Birinci Başkan tarafından yetki ile bir uz
man veya başdenetçi, münhal vukuunda veya 
bir ayı geçen ayrılış hallerinde ise uzman veya 
başdenetçilerden biri Birinci Başkan tarafın
dan üye vekili olarak atanır. Şu kadar ki, her 
dairede üye vekili sıfatiyle ancak bir uzman 
veya başdenetçi bulunabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 14 ncü mad
de kabul edilmiştir. 

2. Genel Kurul: 
MADDE 15. — Genel Kurul, Birinci Başka

nın başkanlığı altında Daire Başkanlariyle Üye
lerden kurulur. 

Genel Kurul bu kanunla kendisine verilmiş 
olan görevleri yapar ve Birinci Başkan tara
fından incelenmesi istenilen diğer konu ve iş
lemleri görüşerek karara bağlar. 

Savcı doğrudan doğruya veya Birinci Baş
kanın çağrısı üzerine; oj' hakkı olmamak şar
tiyle, Genel Kurulda bulunabilir. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — 14 ncü madde üze
rinde verilmiş bir takrir vardı, okunmadı. 

BAŞKAN — 15 ve 16 nci maddelerde var
dır. 15 nci madde hakkında verilmiş bir takrir 
vardır, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
15 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Ankara 

İlyas Seçkin 

2. Daireler Kurulu: 
Madde 15. — Daireler Kurulu, temyiz ku

ruluna ayrılan başkan ve üyelerin dışında ka
lan başkan ve üyelerden kurulur. 

En kıdemli daire başkanı kurula bagkanlık 
eder. 

Kurul, üye tamsayısının en az üçte ikisi ile 
toplanır. Mevcudun çoğunluğu ile karar verir. 
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu 
taraf üstün tutulur. 

4 5 7 -
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Daireler kurulu bu kanunla kendisine veril

miş olan görevleri yapar. Birinci Başkan tara
fından incelenmesi istenilen diğer komi ve iş
lemleri görüşerek karara bağlar. 

Savcı doğrudan doğruya ve başkanın çağ
rısı üzerine oy hakkı olmamak şartiyle kurula 
katılabilir. 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. önergeye Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA RAMAZAN 
DEMİRSOY (Nevşehir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz önergenin 15 nci mad
de olarak metne ithalini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
15 nci madde olarak metne alınacaktır. 

MADDE 16. — Genel Kurul üye tamsayı
sının en az üçte ikisi ile toplanır. Mevcudun 
salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitli
ğinde Birinci Başkanın bulunduğu taraf üstün 
sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
1LYAS SEÇKİN (Ankara) — Bir önergem 

vardı. 
BAŞKAN — Sayın Seçkinin, bir önergesi 

vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Teklifteki 15 nci maddeyle 16 nci madde bir-

teştirilerek tek madde halinde getirilerek 
16 nci madde olarak düzenlenmiştir. Bu şe
kilde oya konulmasını arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Ilyas Seçkin 

BAŞKAN — 15 nci madde onaylanmıştır, 
Sayın Seçkin. 

ILYAS SEÇKİN (Ankara) — 1Q nci mad
de ikiye ayrıldı, efendim. Sözcüye arz edildi. 

BAŞKAN — Biz 16 nci madde olarak" ver
diğiniz önergeyi kabul ettik. Onu 16 nci madde 
olarak tesbit ederiz. Başka türlü olamaz. 

13. Genel Kurul : 
Madde 16. — Genel Kurul, Birinci Başka

nın başkanlığı altında daire başkanlariyle üye
lerden kurulur. 
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Genel Kurul bu kanunla kendisine verilmiş 

olan görevleri yapar ve Birinci Başkan tara
fından incelenmesi istenilen diğer konu ve iş
lemleri görüşerek karara bağlar. 

Savcı doğrudan doğruya veya Birinci Baş
kanın çağrısı üzerine; oy hakkı olmamak şar
tiyle , Genel Kurulda bulunabilir. 

Genel Kurul üye tamsayısının en az üçte 
ikisi ile toplanır. Mevcudun salt çoğunluğu ile 
karar verir. Oyların eşitliğinde Birinci Başka
nın bulunduğu taraf üstün sayılır. 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz istiyen? 
Yok. Komisyon katılıyor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA RAMAZAN 
DEMİRSOY (Nevşehir) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul ettiğiniz önergenin 16 nci madde ola
rak metne ithalini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
16 nci madde olarak metne alınacaktır. 

MADDE 17. :— Dairelerin kararları veya bir 
dairenin iki kararı arasında aynı meselede ay
kırılık bulunur veya bir içtihadın değişmesine 
lüzum görülür yada bu mahiyette bütün işlem
lere uygulanabilecek kararlar almaya ihtiyaç 
duyulursa mesele Genel Kurulda görüşülerek 
karara bağlanır. Bu meselenin görüşülmesinde 
savcı da bulundurulur. 

BAŞKAN — 17 nci madde hakkında söz 
istiyen? Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 
11 nci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Sayıştaya ait kanun tasarı-
lariyle tadil tekliflerini hazırlamak, vize ve de
netleme işleri için yönetmelikler yapmak Ge
nel Kurulun görevleri arasındadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 18 nci maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... 18 nci madde kabul edilmiştir. 

3. Temyiz Kurulu : 
MADDE 19. — Temyiz Kurulu Birinci Baş

kanın başkanlığı altında daire başkanları ile * 
üyelerin birleşmesinden kurulur. İtiraza konu 
olan ilâmı veren daire başkanı ve üyeler o ilâm
la ilgili görüşmelere katılamazlar. Duruşmah 
oturumlarda savcı kurul huzurunda savunma
sını yapar. 

— 458 — 
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Temyiz Kurulu üye tamsayısının üçte iki

si ile toplanır. Mevcudun salt çoğunluğu ile 
karar verir. Oylarda eşitlik halinde Bilinci 
Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 

Temyiz Kurulu Sayıştay dairelerince veri
len ilâmların son hüküm merciidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiycn? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 19 ncu madde kabul 
edilmiştir. 

20 nci madde Anayasa metnidir, Anayasa 
metnini okutuyorum. 

MADDE 20. — Savcı aşağıdaki görevleri 
yerine getirir: 

a) Hesapların incelenmesi ve yargılanması 
safhalarında iddia ve düşüncesini bildirmek, 

b) Uygunluk bildirimlerinin ve Cumhuri
yet Senatosuyla Millet Meclisine sunulacak ra
porların Sayıştay Genel Kurulunda görüşülme
si sırasında hazır bulunarak görüşünü açıkla
mak, 

e) Kanunların sorumlular hakkında cezai 
veya inzibati kovuşturmayı emrettiği hususlar
da buna ait hükümlerin uygulanmasını izlemek, 

ç) Hesapların yargılanması sırasında ve
ya her hangi bir suretle sorumluların cezai ve
ya inzibatî cezayı gerektiren hallerine vâkıf 
olduğu takdirde durumu Maliye Bakanlığına 
ve diğer ilgili makamlara yazı ile bildirmek, 

d) Birinci Başkan tarafından verilen işle
ri görmek, 

e) Kanunda yazılı süreler içinde hesapla
rını vermiyen saymanlar hakkında yapılacak 
işlemler dolayısiyle düşüncesini bildirmek, 

f) Kanunlarla verilen diğer görevleri ye
rine getirmek. 

BAŞKAN — 20 nci madde hakkında söz 
istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 20 nci madde ka
bul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sayıştay mensuplarının görev ve yetkileri 

I - Meslek mensupları: 
a) Birinci Başkan; 
MADDE 21. — Birinci Başkan Sayıştayın 

en büyük âmiri olup Sayıştayın genel işleyişin
den sorumludur. Genel Kurul ve Temyiz Ku

rulunun Başkanıdır. Bu kurullara verilecek iş
leri düzenler ve görüşmeleri yönetir. 

Birinci Başkan, Sayıştaya düşen bütün 
ödevlerin iyi yapılmasını ve iç yönetimin dü
zenli bir surette yürütülmesini sağlamak için 
gereken tedbirleri alır. 

Daire başkanlarının ve üyelerin .dairelere 
ayrılması, işlerin dairelere dağıtılması, denet
çilerin ve personelin görevleri ve görev yerleri
nin tâyin ve tesbit olunması, denetleme grup
larının kurulması, hesapların merkezde veya 
yerlerinde incelenmelerine ilişkin programların 
yapılması Birinci Başkana aittir. 

Birinci Başkan görevinde bulunmıyacağı za
man daire başkanlarından birini yerine vekil 
bırakır. Vekil tâyin etmemiş olduğu veya Bi
rinci Başkanlığın açık bulunduğu hallerde da
ire başkanlarının en kıdemlisi vekillik yapar. 

BAŞKAN — 21 nci madde hakkında llyas 
Seçkin arkadaşımızın bir önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kabul edilen 15 nci ve 16 mcı ve 19 ncu 

maddeler muvacehesinde bu maddenin birinci 
bendindeki Birinci Başkanın görevlerinde deği
şiklik yapmak suretiyle yemden düzenlenmiş
tir. Bu şekliyle oylanmasını arz ve teklif ede
rim. 

Ankara 
llyas Seçkin 

a) Birinci Başkan; 
MADDE 21. — Birinci Başkan Sayıştayın 

en büyük âmiri olup Sayıştayın genel işleyişin
den sorumludur. Genel Kurulun Başkanıdır. 
Gerekli gördükçe Temyiz ve Daireler Kuruluna 
da Başkanlık eder. Bu kurullara verilecek işle
ri düzenler ve görüşmeleri yönetir. 

Birinci Başkan Sayıştaya düşen bütün ödev
lerin iyi yapılmasını ve iç yönetimin düzenli bir 
surette yürütülmesini sağlamak için gereken 
tedbirleri alır. 

Daire başkanlarının ve üyelerin dairelere 
ayrılması, işlerin dairelere dağıtılması, denetçi
lerin ve personelin görevleri ve görev yerleri
nin tâyin ve tesbit olunması, denetleme grup
larının kurulması, hesapların merkezde -veya 
yerlerinde incelenmelerine ilişkin programların 
yapılması Birinci Başkana aittir. 
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Birinci Başkan görevinde bulunmıyacağı 

zaman daire başkanlarından birini yerine ve
kil bırakır. Vekil tâyin etmemiş olduğu veya 
Birinci Başkanlığın açık bulunduğu hallerde 
daire başkanlarının en kıdemlisi vekillik yapar. 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz istiyen 
arkadaşımız? Yok. Komisyon önergeye katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA RAMAZAN 
DEMİRSOY (Nevşehir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
ctmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önergenin 21 nci madde olarak metne ithal 
edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 21 nei 
madde olarak metne ithal edilecektir. 

b) Daire başkanları, üyeler ve Genel Sek
reter : 

MADDE 22. — Daire başkanları, daireleri
ne ayrılan hesapların yargılama ve bunlara 
ilişkin tutanak ve ilâmların düzenleme ve so
nuçlandırılması işleriyle ve diğer işlerin yapıl
masını sağlamakla görevlidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 22 nei mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Üyeler denetçi raporlarını 
inceler ve düşüncelerini yazılı olarak belirtir. 
Ayrıca bu kanunda gösterilen diğer işleri ya
par. 

Genel Sekreter, Birinci Başkanın idari yar
dımcısı olup yazışmaları idare, bizzat Başkanın 
imzası gereken yazılar dışındaki evrak ile ilâm 
ve sözleşmeleri onun adına imza, her türlü mes
lek ve yönetim kısımlarının iş dağıtımı ile gö
revlendirilmelerinde ve mahallî inceleme ekip 
ve programlarının hazırlanmasında Birinci Baş
kana yardım edey. Araştırma, inceleme ve mes
lekî yayın işlerih'i düzenler, idari şubeleri Baş
kan adına denetler ve Başkanın vereceği diğer 
görevleri yerine getirir, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 23 ncü mad
de kabul edilmiştir. 

e) Raportör ve denetçiler; 
MADDE 24. — Raportörler, bağlı bulun

dukları daire ve kurullara bu kanunla verilen 
görevlerle ilgili kararları yazmak ve verilen 
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hükümler dairesinde tutanak ve ilâmları dü
zenlemek ve bunların gerektirdiği diğer bütün 
işlemleri yapmakla görevlidirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 24 ncü"mad
de kabul edilmiştir. 

25 nci madde Anayasa metninden okunacak
tır . 

MADDE 25. — Denetçiler, incelemek üzere 
Birinci Başkanlıkça veya onun adına grup şef
lerine e kendilerine verilen idare hesaplariyle 
kesinhesapları ve işlemleri, kanun, tüzük, yö
netmelik ve genelgelerdeki esas ve usuller dai
resinde inceliyerek sonucunu birer repörla Bi
rinci Başkanlığa bildirmek ve bu kanunla ve
rilen diğer Sayıştay hizmetlerini yapmakla gö
revlidirler. 

Denetçiler; anlam, uygulama veya sonuçları 
bakımından Hazine menfaatlerini zarara ı.ığra-
tıeı gördükleri malî kanun, tüzük, yönetmelik, 
kararname ve sair mevzuat hükümlerini, ince
leme sırasında tesbit ederek bunları gerekçe
siyle birlikte ve yazılı olarak Birinci Başkan
lığa bildirirler. Birinci Başkan, bu bildirileri 
derhal Genel Kurula havale eder ve bunlardan 
Genel Kurul karariyle kabule değer görülenler 
üç aylık raporlarla Cumhuriyet Senatosuna ve 
Millet Meclisine sunulur. Bu hükmün uygulan
masında izlenecek usul ve şekiller Sayıştay Ge
nel Kurulunca hazırlanacak bir talimatta belir
tilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Önerge vardır, arkadaşımız Akbıyıkoğlu'-
nun, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sayıştay kanun tasarısının 25 nci maddesine 

Geçici Komisyon tarafından eklenen 2 nci fık
rasının ekli gerekçede açıklanan sebeplerle 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Uşak 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

BAŞKAN — Efendim bu önergeyi Sayın 
Akbıyıkoğlu Geçici Komisyon raporuna göre 
vermiştir. Halbuki Anayasa metni üzerinde gö
rüşme yapıyoruz. Akbıyıkoğlu buradalar mı? 
Yoklar. O halde önergesini muameleye koya-
mıyacağım. Çünkü, görüştüğümüz madde, Ana-
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yasa Komisyonu metninin maddesidir. Ken- I 
dileri Geçici Komisyon maddesi üzerinde öner- I 
ge vermişlerdir. Geçici Komisyon 25 nci mad- I 
deyi Anayasa metni olarak kabul etmiş onun I 
müzakeresi üzerinde mutabakata varmıştır. I 
Bu bakımdan önergelerini muameleye koyamı- I 
yorum. I 

25 nci madde üzerinde söz istiyen arkada- I 
şımız? Yok 25 nci maddeyi oylarınıza sunuyo- I 
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil- I 
mistir. I 

II - Yönetim mensupları: I 
MADDE 26. — Sayıştayın işlemesiyle ilgili I 

yönetim işleri bu kanuna bağlı kadrolarda ya- I 
zıh memurlar tarafından yapılır. I 

Kurulacak yönetim dallarının görevleriyle I 
bu görevlerin yapılma yolları, ilgililerin sorum- I 
luluk dereceleri yönetmeliğinde gösterilir. I 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? I 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 26 nci I 
madde kabul edilmiştir. I 

Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu I 
MADDE 27. — Memurlar Seçim Kurulu, 

daire başkanlariyle Genel Sekreterden kurulur. I 
Başkanlardan kıdemlisi Komisyona Başkan- I 

lık eder. I 

Toplantıya katılmıyan daire başkanları I 
yerine o daire üyelerinden kıdemlisi katılır. 

Bu kurul gerektiğinde Memurlar Kanunu I 
hükümleri dairesinde Disiplin Kurulu ve Me
murlar Muhakeme Kanunu hükümleri dairesin- I 
de Mahkeme Kurulu görevlerini de yapar. Bu 
takdirde savcı kurula katılır. 

Kararlar kurul tamsayısının salt çoğunlu- I 
ğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın 
katıldığı taraf üstün tutulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar- I 
kadaşımız? Buyurun Sayın Dizman. 

ALI DÎZMAN (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım, kanunlar muhteva itibariyle ihtiyaca 
en uygun olmak, böylece muayyen bir süre içe
risinde tadil etme zorunluğunu göstermemek zo-
runluğundadır. Aynı zamanda şekil itibariyle 
de, kanun yapma tekniğine uygun ve ifade itiba
riyle de adeta edebi bir eser olmak durumunda
dırlar. Ne yazık ki, bu dönemde, bilhassa ikinci I 
şartı pek çok zaman göremedik. Kanunu hazırlı- | 
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I yanlar bu hususa dikkat etmedikleri gibi, komis-
I yonların da ekser ahvalde bu lâzimeye riayet et-
I mediklerini görmekteyiz. Ama yine bu komisyon-
I 1ar içerisinden bâzılarını görüyoruz ki, ve bu-
I gün müşahede ettik ki, komisyonda reddedilen 
I bir hususu komisyon adına tekrar teklif etmek ce-
I saretini gösterebiliyorlar. Ama kanunun tekniği-
I ne uygun olabilmesi yolundaki çabalara gelince, bu 
I ihtimam ve dikkati sarf etmekten gerf duruyor-
I 1ar. Bu teklif de birçok teklifler gibi kanun yap-
I ma tekniğine uygun değildir. Maddelerin hemen 
I yarısının madde başlığı vardır, bir diğer yarısı-
I nın yoktur. Bölümlerinin yarısının madde başlı-
I ğı vardır, diğer yarısının, ya madde başlığı yok-
I tur, yahut madde başlığı vardır, maddenin tümü 
I yoktur. Yani, bölümden sonra bir başlık vardır, 
I ama kime aittir, bölüme mi aittir, maddeye mi 
I aittir belli değildir. Böyle bir perişanlık içerisin-
I dedir. Sadece bu bakımdan değil, dili bakımın-
I dan da çok perişandır. Dili de mütecanis değil-
I dir. Ne yazıktır ki, bu hususlara müdahale etmek 
I ancak 50 - 60 önerge ile mümkündür. 50 - 60 ta-
I ne önerge ile müdahale edildiği zaman, önergele-
I rin içinden bir, ikisi reddedildiği zaman çok da-
I ha karışık bir durum hâsıl olacağından o yola 
I gitmek imkânını bulamadım. 

I 27 nci maddede, «Memurlar Muhakeme Ka-
I nunu» der. Ama 101 nci maddeyi açarsınız, ay-
I m kanundan, «Memurin Muhakemat Kanunu» di-
I ye bahseder. Eğer yeni terime özenmek mevzuu-

bahisse ve halen ismi değişmemiş bir kanunun is-
I mini yeni terime uydurmak mümkün ise, 27 nci 

maddede «Memurlar Muhakeme Kanunu» dediği 
gibi, 101 nci maddeye aynı ifadeyi kullanması 
lâzımdır. Yok, eğer kanunlar bugünkü dile uy
gun olmasa dahi bir ismi has şeklinde mütalâa 
edilirse aynen isimden bahsetmek doğru ise, bu 
maddede de «Memurin Muhakemat Kanunu» den-

I mesi lâzım gelirdi, tşte benim önergem burada
ki ifadenin «Memurin Muhakemat Kanunu» ola
rak düzeltilmesi yolundadır. Ama bu arada da 
teklifin kanun yapma tekniğine uygun olmadığı
nı da beyan etmeyi bir borç bildim. Şimdi 15 nci 
maddede daha feci bir durum •'. hâsıl olmuştur. 
Madde kabul edüdikten sonra 16 nci madde ola-

I rak, ilk üç fıkrası 15 nci maddeyi tekrar etti, 
16 nci maddenin dolayısiyle iki, üç fıkrası 15 nci 

I maddenin fıkralarının aynısı oldu, böyle bir du-
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rum oldu. Bu hava içinde ve bu şekilde bir ka
nunu Senatoya gönderecoğiz. Temennimi?: Se
natonun bu gibi hataları düzeltmesidir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde başka söz 
istiyen arkadaşımız?.. Yok. Önergeler vardır oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
27 nci maddedeki (Memurlar Muhakeme Ka

nunu) ibaresini (Memurin Muhakemat Kanu
nu) olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

Yüksek Başkanlığa 
27 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ederim. 
Ankara 

İlyas Seçkin 

Madde 27. — Memurlar Seçim ve Disiplin Ku
rulu her takvim yılı için Genel Kurulca seçile
cek bir daire başkam, bir üye, bir uzman denet
çi veya raportör, bir başdenetçi ile genel sekre
terden kurulur. 

Aynı şekilde birer yedek seçilir. 
Kurula daire başkanı başkanlık eder. 
Kurul üye tamsayısı ile toplanır ve oy çoklu

ğuyla karar verir. 

Genel sekreter, uzman denetçi veya raportör, 
başdenetçi şahıslarını ilgilendiren konuların görü
şüldüğü toplantılara katılamazlar. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin diğeri gerekçe mi 
efendim? 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Sayın Başkan, 
en son takririm muteberdir. 

BAŞKAN — O halde bunun birinden birini 
geri alın. Sayın Seçkin hangisine katılıyorsu
nuz? 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Ayni takrir
dir, birincisi Riyasetçe okunmadığı için ikincisini 
vermek mecburiyetinde kaldım. 

BAŞKAN — İkinci takriri muameleye koyu
yoruz, birinci takriri geri alıyorsunuz. 

Ali Dizman arkadaşımızın Önergelerine Ko
misyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA RAMAZAN 
DEMİRSOY (Nevşehir) — Sayın Scçkin'in tak
ririne katılacağız... 
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BAŞKAN — Saym Ali Dizman arkadaşımı

zın önergesine katılıyor musunuz? 
ALİ DİZMAN (Tokat) — İlyas Seçkin arka

daşımızın önergeleri kabul edilirse önergemde zik
rettiğim hususlar da kabul edilmiş olur. 

BAŞKAN — Ali Dizman arkadaşımızın ver
dikleri Önerge eğer İlyas Scçk'n arkadaşımızın 
önergesi kabul edilirse otomatikman kabul edilmiş 
olacak. Sayın Scçkin'in önergelerine Komisyon 
katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA RAMAZAN 
DEMİRSOY (Nevşehir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. Kabul buyurduğunuz önerge
nin 27 nci madde olarak metne alınmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 27 nci madde olarak metne alı
nacaktır. 

28 nci madde Anayasa metninden okunacak
tır. 

Sayıştaym görevleri 
MADDE 28. — Sayıştay aşağıda gösterilen 

görevleri yerine getirir : 
I - A) Genel ve katma bütçeli dairelerin, 
B) A bendinde yazılı daireler tarafından 

sermayesinin yarısı veya j^arısmdan fazlasına ka
tılmak suretiyle sabit döner sermayeli veya fon 
şeklinde kurulan kurum ve teşebbüslerin, 

C) Kanunlarla Sayıştay denetimine tabi tu
tulan diğer kurumların bütün gelir, gider ve mal-
lariyle nakit, tahvil, senet gibi kıymetlerinin 
(Emanet niteliğinde olanlar dâhil.) alınıp veril
mesini, saklanma ve kullanılmasını denetler. So
rumluların hesap ve işlemlerini yargı!arak kesin 
hükme bağlar. 

I I - Devlete ait ikraz, istikraz ve taahhütlerle 
çeşitli kaynaklardan bağış ve yardım suretiyle el
de edilen nakdî veya aynî kıymetleri, Hazine bo
nolarını, bütün kefalet, kredi ve Hazine avansla
rını kaydedip denetler, 

I I I - Genel"ve katma bütçelere ilişkin kesin-
hesapları inceliyerek düzcnliyeccği uygunluk bil
dirimlerini, ilişkin olduğu Keslnhesap kanunu ta
sarısının verilmesinden başlıyarak en geç 6 ay 
içinde Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

IV - Gerektiğinde malî işlere ve hesap usul
leriyle gelir tahakkuk sistemlerine dair Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisine rapor verir. 
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V - Denetimine tabi kuruluşların hesap ve iş

lemlerinin incelenmesi sonucunda gerekli gördü
ğü hususlara dair Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisine rapor verir. 

VI - Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonu ile Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Genel Kurulları, Sayıştay dan ve
ya Sayıştay Birinci Başkanınca yetk'.li kılınan bir 
temsilcisinden genel ve katma bütçe kanunları ta-
sarılariyle tm kanunlara ilişkin ek kanun tasa
rıları ve bu kanunlarda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarıları, genel ve katma bütçeli dai
reler için ek ödenek veya olağanüstü ödenek ve
rilmesi hakkındaki kanun tasarıları ve bu kanun
larda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarıla
rı, bu maddede zikredilen kanunlarda bölümler 
arasında aktarma veya olağanüstü aktarma yapıl
masına dair kanun tasarıları ve geçici olarak har
cama ve tahsile yetki veren kanun tasarıları ile 
Yasama Meclisleri idareci Üyelerince Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay bütçeleri hak
kında yapacakları kanun tekliflerinin yürürlük
teki gelir ve gider kanunlarına uygun olup olma
dıkları hakkındaki görüşünü gerekli gördükleri 
süre içerisinde bildirmesini istiyebilirler. 

Bu kanun tasarısı ve teklifleri Millet Meclisi 
Başkanlığına verildiğinde birer örneği de Sayış
tay Başkanlığına gönderilir. 

VII - Sayıştay, kanunlarla kendisine verilen 
diğer görevleri yerine getirir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maliye Bakanı İhsan Gürsan arkadaşımızın 
bir değiştirge önergesi vardır bu madde hakkın
da, onu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay kanun tasarısının 28 nci maddesine 

Geçici Komisyon tarafından eklenen ve numarası 
VII iken Anayasa Komisyonunca VI olarak de
ğiştirilen fıkranın ekli gerekçede açıklandığı üze
re madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Maliye Bakanı 
ihsan Gürsan 

28 nci maddeye Geçici Komisyonca VII nci 
fıkra olarak eklenen ve metni ile birlikte numa
rası Anayasa Komisyonunca VI olarak değiştiri
len fıkranın metinden çıkarılması hakkında ge
rekçe : 
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Bu fıkra «Bütçe kanun tasarıları Büyük Mil

let Meclisine verildiği sırada bir nüshası da Sa-
yıştaya gönderilir. Sayıştay mevcut bütçe tasa
rılarının gelir ve gider kanunlarına uygun ve 
düzenli bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını 
inceliyerek sonucu düşünceleriyle birlikte en geç 
15 gün içinde Meclise sunar.» şeklinde iken Ana
yasa Komisyonunca değiştirilmiştir. 

Değişiklik şekli ile fırka iki hükmü ihtiva et
mektedir: Birincisi bütçe kanunları hakkında 
Meclislerce Sayıştaym mütalâasının alınabilece
ğine taallûk etmekte; ikinci hüküm bahis konusu 
kanun tasarısı ve tekliflerinin Millet "Meclisi Baş
kanlığına verildiğinde birer örneğinin de Sayış
tay Başkanlığına gönderilmesini öngörmektedir. 

A) Bu sonuncu hüküm Anayasamızla bağda -
şamamaktadır. Zira : 

.1. Anayasanın genel esprisine ve 127 nci 
maddesine göre Sayıştay denetimi bütçesinin tat
biki sırasında ve uygulamadan sonra yapılacağın
dan, bu mânada bir öntetkik Anayasanın ruhu
na aykırıdır. 

2. Anayasanın 9.1 nci maddesine göre kanun 
teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri yetkilidirler. Elbette 
bu teklif ve tasarılar doğrudan doğruya ve yal
nızca yasama organına sunulacaktır. 

Münhasıran bilgi için dahi olsa bir kısım ka
nun tasarı ve tekliflerinin önceden bir başka mer
cie de gönderilmesi bu esasa aykırı düğmektedir. 

3. Anayasamızın 94 ncü maddesi de aynı hu
susu teyidetmektedir. Bu maddeye göre bütçe ta
sarıları Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Aynı tasarıların 
bir nüshasının Sayıştaya gönderilmesi şeklindeki 
hüküm Anayasanın bahis konusu hükmünün tev
sii ve tadili şeklinde telâkki olunabilir. 

B) Fıkranın birinci konusunu teşkil eden 
hükme de esasen lüzum yoktur. Çünkü 28 nci 
maddenin IV ve V numaralı fıkraları esaser. bu 
maksadı temine kâfidir. 

Bu düşüncelere binaen, söz konusu VI numa
ralı fıkranın tasarıdan çıkarılması uygun olacak
tır. 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonu Sözcüsü 
Sayın Kırca, buyurunuz önerge hakkında. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş-
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larım, Sayın Maliye Bakanının vermiş oldukları 
önerge Komisyonumuzun, Geçici Komisyonun ge
tirdiği 28 nci maddede yapmış olduğu ve bilâha
re şimdi vermiş olduğu bir önerge ile de Geçici 
Kornişonun aynen iştirak etmiş olduğu bir tadille 
ilgilidir. Sayın Maliye Bakanı önergesine gerek
çesini de eklemiştir ve huzurunuzda okunmuştur. 
Burada derpiş edilen sistem, Geçici Komisyonun 
ilk metninden farklı olarak, Sayıştayla Hükümet 
arasında bütçe kanunlarının hazırlanması bakı
mından doğrudan doğruya bir ilgi kurulmasını 
derpiş etmemektedir. Hükümet, Sayın Maliye Ba
kanının gerekçesinde de açıklandığı üzere, Geçici 
Komisyonda ilk tesbit edilen metnin aksine, ha
zırladığı Bütçe Kanunu tasarısını Sayıştaya su
nacak değildir. Meclise sunmadan önce Sayışta
ya sunacak değildir, Meclise sunarken de Sayış
taya sunacak değildir. Burada Komisyonumuz 
metninde derpiş edilen şey şudur: Bütçe kanun
ları tasarıları Bütçe Karma Komisyonunda ince
lenirken, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda 
incelenirken, tekrar Bütçe Karma Komisyonunda 
incelenirken ve nihayet Millet Meclisi Genel Ku
rulunda incelenirken eğer Bütçe Karma Komis
yonu veya Senato veya Millet Meclisi Genel Ku
rullarından bir tanesi, Sayıştaym veya Sayışta-
ym orada bulundurulacak temsilcisinin mütalâa
sına ihtiyaç görürse, bu mütalâa Sayıştayca veya 
Sayıştay temsilcisince kendisine bildirilecek. Bu 
mütalâa neye aidolacaktır? Bu mütalâa, bütçenin 
ekonomik icaplara uygun olup olmadığına, plâna 
uygun olup olmadığına mütaallik değildir. Bu 
mütalâa, sadece bütçenin yürürlükteki gelir ve 
gider kanunlarına uygun olup olmadığına müta
allik bir mevzuata uygunluk mütalâasından iba
rettir. 

Şimdi arkadaşlarım, bu kanunda olsun, başka 
memleketlerin kanunlarında olsun, Sayıştaya teş
riî faaliyete yardımcı olmak ve yardımcı olabil
mek için de, Yasama Meclislerine malî işler hak
kında rapor vermek yetkisini verir. Bu raporlar
da yer alan mütalâalar tamamiyle istişari ve ay
dınlatıcı mahiyettedir. Bu raporlarda yer alan 
mütalâalar ne Hükümeti bağlar, ne de Yasama 
Meclislerini bağlar. Ancak, Anayasamız gereğin
ce Bütçe Kanunu diğer kanunlarımızdan farklı 
bâzı nitelikler taşır. Bunlardan bir tanesi şudur: 
Bütçe Kanunu Muhasebei Umumiye Kanunu de
nilen bir kanuna uygun olarak hazırlanmak mec-
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buriyetindedir. Bütçe Kanunu ile ne Muhasebei 
Umumiye. Kanununun hükümlerini, ne de Muha
sebei Umumiye Kanununda esasen atıfta bulunu
lan gelir ve giderlere mütaallik kanunların hü
kümlerini tadil etmek mümkün değildir. Bütçe 
Kanunları ile Muhasebei Umumiye Kanununa ve 
o kanunda kendisine atıfta bulunulan ve esasen 
bulunulması gerek diğer gelir ve gider kanunla
rına uygun olarak, hangi ölçüde harcama yapıla
cağı ve hangi ölçüde gelirlerin tahsil edileceği be
lirtilmektedir. Nitekim Anayasamızın 126 ncı 
maddesi «Genel ve katma bütçelerin nasıl yapıla
cağı ve uygulanacağı kanunla gösterilir,» demek
te ve buna ilâveten «Bütçe Kanununa bütçe ile 
ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.» 
demektedir. Şu halde, yasama meclisleri ve bu 
yasama meclislerine bütçe kanun tasarılarını su
nan Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma 
Komisyonunun dikkat etmeleri gereken bellibaş-
lı hususlardan bir tanesi de, bütçe kanun tasarı
larının Muhasebei Umumiye Kanununa ve yü
rürlükteki gelir ve gider kanunlarına uygun ola
rak hazırlanıp hazırlanmadığıdır. Bu teknik bir 
husustur. Bu uygunluğun mevcudolup olmadı
ğı hususunda, mevzuat denetlemesi yapmak, ken
di ihtisası olan ve esasen malî işlerde teşriî 
heyetlere istişari mütalâa vermek ve böylelikle 
anayardımcı olmak görevi, ananevi görevleri ara
sında bulunan Sayıştaydan, ne Hükümeti, ne de 
teşriî heyetleri bağlayıcı bir mahiyet olmaksızın 
istişari mütalâa almakta hiçbir sakınca yoktur, 
Anayasaya hiçbir aykırılık mevcut değildir. Bu 
istişari mütalâa Sayıştay tarafından bütçeyi ha
zırlamakla görevli Hükümete verecek değildir. 
Bu istişari mütalâa Sayıştay tarafından ananevi 
vazifeleri icabı yardımcısı ve müşaviri bulunduğu • 
teşriî heyetlere, o teşriî heyetlerin talebi üzerine 
verilecektir. Bu baknndan Anayasanın hiçbir 
hükmüne aykırılık mecut değildir. Bilâkis Türki
ye Büyük Millet Meclisinde yer alan teşriî he
yetlerin bütçeyi kanunlara uygun bir şekilde ha
zırlanmasındaki hassasiyetini artırıcı ve bütçenin 
daha mükemmel bir şekilde hazırlanmasını ko
laylaştırıcı bir hüküm getirmektedir. Bu itibarla 
zannediyorum ki, ziyadesiyle klâsik bir maliyeci 
anlayışı içerisinde kaleme alınmış bulunan Sayın 
Maliye Bakanının önergesinin reddedilmesini ve 
Komisyon metninin aynen kabul edilmesini istir
ham ederim. 
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BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Ahmet 

Tevf ik Alparslan. 
MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GE

NEL MÜDÜRÜ AHMET TEVFÎK ALPARS
LAN — Müsaade buyuruhırsa efendim, iki kı
sımda maruzatta bulunmak istiyorum. Birincisi, 
Saym Maliye Bakanının önergelerinde belirti
len Anayasa maddelerini Yüksek Huzurunuzda 
sadece okumak ve bu suretle Maliye Bakanının 
önergesine destek ittihaz ettiği maddeleri tek
rar nazarlarınıza arz etmek şeklinde olacaktır. 
İkincisi, Sayın Kırca'nın biraz önce bu kürsü
den beyan ettikleri yeni hususlara taallûk ede
cektir. 

Müsaadenizle evvelâ Anayasamızın 91 nci 
maddesini okuyayım efendim. 

Anayasanın 91 nci maddesi şöyle der : «Ka
nun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve T. B. M. 
Meclisi üyeleri yetkilidirler...» 

Bütçe Kanunu da, bir kanun olması itibariy
le bu Anayasa hükmünün çerçevesi dâhilinde 
elbette mütalâa edilecektir. Şimdi görüşülmekte 
olan Sayıştay kanunu tasarısındaki, Maliye Ba
kanının çıkarılmasını teklif ettiği hüküm baki 
kaldığı takdirde ise, bu yetki bir nevi tahdide 
tâbi tutulmaktadır kanaatimce. Çünkü burada
ki hüküm, takdir Duyurulacağı üzere, gayet 
mutlaktır. Hiçbir mercie örneğini, suretini da
hi vermeden Bakanlar Kurulu ve T. B. M. M. 
üyeleri kanun teklif etmeye yetkilidirler. Bina
enaleyh tasarıdaki hüküm sadece Hükümetin 
değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, 
yani milletvekillerinin ve senatörlerin de kanun 
teklif etme yetkileriyle ilgili bulunmaktadır. Ke
za, Anayasamızın 94 ncü maddesine göre «Ge
nel ve katma bütçe tasarıları ile millî bütçe tah
minlerini gösteren rapor, malî yılbaşından en 
az üç ay önce Bakanlar Kurulu tarafından, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.» Gö
rüldüğü üzere Bakanlar Kurulu tarafından ha
zırlanan genel ve katma bütçe tasarılarının su
nulacağı yegâne mercii Anayasamız göstermiş
tir; o da, Türkiye Büyük Millet Meclisinden iba
rettir. Kanaatimizce bunun yanına bilgi için 
dahi olsa, bu tasarıların sunulacağı, gönderile
ceği bir başka merci eklemek bu Anayasanın 
esprisine uygun düşmez. 

Sayın Maliye Bakanının önergesinin gerek
çesi ile ilgili Anayasa maddelerine bu şekilde 
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değindikten sonra, müsaadenizle Sayın Kırca'nnı 
biraz evvel burada temas buyurdukları yeni hu
suslarla ilgili fikirlerimizi arz edeyim. Bir ke
re buyuruyorlar ki, «Efendim Hükümet bütçe 
tasarısını önceden veya aynı zamanda Sayıştaya 
sunacak değildir.» Filvaki teklifin ilk metninde 
«sunmak» kelimesi vardı. Bilâhara bu kelime çı
kartılmış ve yerine «Sayıştaya sunulur» yerine 
«Sayıştaya gönderilir» hükmü konulmuştur. Bi
zim burada üzerinde durduğumuz mevzu, keli
melerin kendileri değildir. «Sunmak» veya «gön
derilmek» terimlerinin ifade ettiği mânalar üze
rinde durmak istemiyoruz. Biz işin mekanizma
sını yüksek ıttılalarmıza arz etmek istiyoruz. 
Yoksa ister «sunmak» kelimesi olsun, isterse 
«gönderilmek» kelimesi olsun... Biz şunu ifade 
etmek istiyoruz ki, Anayasaya göre katma ve 
genel bütçe tasarılarını -yapmak vazifesi Hükü
mete verilmiştir. Hükümet bu vazifenin ifası so
nucunda hazırladığı tasarıları münhasıran ve 
doğrudan doğruya T. B. M. M. ne sunar. Bina
enaleyh, kanaatimizce kelimenin değiştirilmiş ol
ması Hükümetin bu hükme karşı vâki itirazını 
bertaraf etmemek iktiza eder. Ve Sayın Kırca 
ilâve ediyorlar, diyorlar ki; «Burada yapılacak 
şey, gider ve gelir kanunlarına, Meclise sunu
lan bütçe tasarılarının uygunluk derecesi hak
kında, Sayıştaydan, bir teknik organdan veya 
onun mümessillerinden bilgi almaktan ibaret ka
lacaktır.» Filvaki meseleyi böyle mütalâa edince 
doğru ve yerinde bir fikir gibi görünüyor. Ama, 
meselenin bir de başka veçhesi vardır. Yine Sa
yın Kırca'nın ifade ettikleri üzere, genel ve kat
ma bütçe tasarılarını Hükümet, Anayasaya ve 
Muhasebei Umumiye Kanununa göre hazırlar. 
Muhasebei Umumiye Kanununa göre kanunen 
yapılması icabeden bilcümle masraflar için ye
terli ödeneğin önümüzdeki yıl bütçelerine ko
nulması şarttır, zaruridir ve bu Hükümetin va
zifesidir. Tıpkı bunun gibi, Hükümet yürürlük
teki gelir kanunlarına göre önümüzdeki bütçe 
yılı içerisinde tahsil edebileceği gelirleri de tah
min eder. 

Şimdi, bir bütçe gelir ve masraf kalemleri 
olmak üzere başlıca iki bölümden teşekkül etti
ğine göre bu Hükümetin bu bölümleri hazırlar
ken durumu nazarı itibara alındığı zaman, bu tek
nik müdahalenin zaruri olmadığı ve hattâ fuzu
li olduğu kendiliğinden tezahür etmektedir. Çün* 
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kü, bir kere gelirler yönünden düşünelim. Elbet
te Hükümet bütçenin gelirler kısmını yani (B) 
cetveli tanzim ederken yürürlükteki gelir kanun
larını nazarı itibara alacaktır. Mevzuları,- nisbet-
leri, mükellefleri itibariyle ve ekonomik durumu 
da nazarı itibara almak suretiyle, önümüzdeki yıl 
bu vergi kanunlarına göre, ne hâsılat elde edilir, 
diye bir hesap yapacaktır. Bu tamamen Hükü
metin kendi icraatına taallûk eden, kendi takdiri
ne taallûk eden bir keyfiyettir. Binaenaleyh, 
bilfarz Gelir Vergisi hâsılatı olarak önümüzdeki 
yıl 2 milyar, 2,5 milyar, 3 milyar hâsılat elde ede
ceğim, diye hesaplarını yapan bir Hükümetin 
karşısına, acaba Sayıştay veya bir başka teknik 
eleman çıkartıp bu Hükümetin hesapları yanlış 
mıdır, doğru mudur, diye, tâbir mazur görülsün, 
kontrol ettirilmek ne derece tasvibedilebilir bir 
keyfiyet olabilir? 

Gelirler yönünden zannederim arz etmiş ol
dum fikirlerimi. Masraflar yönünden durum da
ha vazıhtır. Çünkü, masraflar yönünden Hü
kümetin mesuliyeti mevzuubahistir. Muhasebei 
Umumiye Kanununa göre Hükümet yürürlükte
ki masraf kanunlarının icabetirdiği tahsisatı büt
çe tasarısına koymaya mecburdur. Koymadığı za
man mesul olur. O halde Hükümetin malî me
suliyetle karşı karşıya bulunduğu bir mevzuda 
yasama organının yanma bir teknik eleman ala
rak, Hükümet bu yürürlükteki masraf kanunla
rın icabettirdiği bütün tahsisatı koydu mu, koy
madı mı şu şeye, bir bakın sonradan mesul olma
sın, gibi bir ihtiyat yolunu tercih etmesi zanne
derim ki, fazlaca ihtiyat olur. Bu itibarla Sayın 
Maliye Bakanının takrirlerini kabul etmenizi 
Yüksek Heyetinizden istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonu Sözcüsü 
Sayın Kırca buyurunuz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Geçici Komis
yon Sözcüsü, Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, 28 nci maddede, 
Anayasa maddesini müzakere ediyoruz da onun 
için. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
lar, Hükümet adma biraz önce konuşan Sayın 
Maliye Bakanlığı Muhasebat Umum Müdürü bâ
zı bakımlardan Anayasa maddelerini tamamiyle 
yanlış şekilde, hattâ Hükümete tanınan ve imin-
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hasıran tanınan yetkileri biraz da ortadan kaldı
racak şekilde tefsir ettiler. Ve ayrıca burada ted
vin edilen 28 nci maddenin altıncı bendini de öy
le zannediyorum ki, yanlış anladılar. Şunu be
lirtmek isterim ki, huzurunuzda görüşülen Mali
ye Bakanı İhsan Gürsan'm takriri aleyhinde bu
lunurken bendeniz bugünün Maliye Bakanı İhsan 
Gürsan'm fikirleri aleyhinde bulunduğum kadar 
bu kanun teklifi Anayasa Komisyonunda müza
kere edildiği sırada aynı fiikrleri aynen müdafaa 
etmiş olan, aynı Muhasebat Genel Müdürüne at
fen eski Hükümetin Maliye Bakanının da o za
manki fikirlerinin karşısında bulunduğunu arz 
etmek istiyorum. Teknik bir konu üzerindeyiz, 
istihdaf ettiğim husus öyle zannediyorum ki, 
doğrudan doğruya şu veya bu Hükümetin Maliye 
Bakanı değil, fakat o Bakanın imzasiyle - ki, o 
Maliye Bakanı değil, bir başka Maliye Bakanı ol
saydı zannediyorum ki, maalesef aynı kanaatler 
buraya aksedecekti - tenkidettiğim, kabul etmedi
ğim ve istihdaf ettiğim görüşler maalesef Mali
ye Bakanlığı camiasının görüşleridir ve yanlıştır 
bu görüşler. Niçin yanlıştır? Bir kere ifade edi
len Anayasa maddelerinin tefsiri bakımından 
yanlıştır. Biraz evvel Saym Muhasebat Umum 
Müdürü ifade buyurdular ki, kanun teklifi ini
siyatifi tahdide tabi tutuluyor... Ne bakımdan? 
Anayasanın 91 nci maddesi kanun teklifi hakkı
nı Bakanlar Kurulu ve T. B. M. M. üyelerine ta
nımıştır. Ve bu kanun teklifleri yapılırken, bu 
Hükümetten geldiği zaman bunun adı tasarıdır, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden geldi
ği zaman tekliftir, bu tasarı ve teklifler yapılır
ken bu tasarı ve teklifleri yapanlar bunları baş
ka bir merciin tetkikinden geçirmek mecburiye
tinde değildirler. Elbette ki, değildirler. Ama 
acaba 28 nci maddenin 6 nci bendinde bütçe ka
nunu tasarısını sevk edecek olan Hükümete, bu 
tasarıyı hazırlarken mukaddema, önceden Sayış
tay in mutabakatını almak - bırakınız mutabaka
tını almak - istişari mütalâasını almak mecburi
yeti dahi yükletilmiş değildir. Hükümet, bu mad
denin şu bendi aynen kabul edilirse Bütçe kanu
nu tasarısını hazırlarken Sayıştaydan istişari mü
talâa dahi istemek mecburiyetinde değildir. Sa
yıştay in fikrini soracak olan merci kimdir? Hü
kümet değildir, arkadaşlarım, Sayıştaym bağlı 
olduğu mere'dir. Kimdir? Yasama organının 
heyetleridir. Muhterem Maliye Bakanlığı müsa-
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ade buyursunlar da, gerektiğinde malî işlere ve 
hesap usulleri ile, gelir tahakkuk sistemlerine da
ir Cumhuriyet Senatosuna ve Millet Meclisine ra
por verir, hükmünü kabul ettiklerine, bu esası ka
bul ettiklerine göre, yasama organı, yani Bütçe 
Karma Komisyonu, yani Cumhuriyet Senatosu 
yani Millet Meclisi kendisine bağlı olan Sayıştay-
dan bir hukukî mütalâayı istişari olarak talebe-
debilsin. Hükümeti böyle bir mecburiyet altına 
sokmak istiyen yok. Ama Meclisi de böyle bir 
mecburiyet altına sokmak istiyen yok. Fakat 
Meclisler isterlerse talebetsinler, demekte, Ana
yasaya aykırlık nedir? Bütçe kanunu tasarısını 
hazırlarken bu tasarıyı hazırlıyacak olan Bakan
lar Kurulunun yetkisini velev Sayıştaydan mu
kaddema istişari mütalâa istemek mecburiyetini 
yüklemek gibi, şu metinde asla mevcudolmıyan 
bir hususu, varmış gibi, göstermektedir. Alâkası 
yok. 

Şimdi şunu da belirteyim: Bu kanun tasarısı 
ve teklifleri Millet Meclisi Başkanlığına verildi
ğinde birer örneğini de Sayıştay Başkanlığına 
gönderilir, denilince; kanun tasarı ve teklifle
rinin sunulması gereken tek merci T. B. M. Mec
lisi iken bir de Sayıştaya sunuyoruz, tarzındaki 
mütalâa, bir kere doğru değildir. Çünkü Millet 
Meclisi Başkanlığına verilir. Evet Millet Mec
lisi Başkanı kendisine bağlı olan Sayıştaya o 
tasarının bir örneğini gönderecektir. Neden? Çün
kü, eğer Bütçe Karma Komisyonu karar verirse, 
eğer Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu karar 
verirse, eğer Millet Meclisi Genel Kurulu karar 
verirse Sayıştaydan bir hukukî mütalâa istene
bilecektir. Onun için Sayıştay sırf hukukî nok-
tai nazardan bunu tetkik etsin diye. 

Şimdi ayrıca, Maliye Bakanlığının bu hük
mün muhtevasını da tamamiyle yanlış bir şekil
de anladığı belli olmuştur. Neden? Deniyor ki, 
neyi tetkik edecek Sayıştay, Yasama heyetleri ar
zu ettilkeri takdirde ne hususta istişari mütalâa 
verecek? Masraf yekûnlarını, muhammenatmı mı 
tetkik edecek?.. Millî Eğitim sahasındaki yatırım
ların yekûnu şudur, veyahut Karayolları saha
sındaki yatırımların yekûnu şudur, gibi masraf
lara mezuniyet veren, hükümlerde yer alan ve bu 
mezuniyetin hududunu gösteren rakamları mı 
tetkik edecektir? Böyle bir hükme Anayasa Ko
misyonunun getirdiği ve Geçici Komisyonun ilti-

24 . 6 . 1985 O : 2 
hak ettiği 28 nci maddenin altıncı bendinde ras-
lamak mümkün değildir. Ne diyor burada? «Yü
rürlükteki bütçe tasarılarının, yürürlükteki ge
lir ve gider kanunlarına uygun olup olmadıkları 
hakkında..» Bütçe Kanununu tanzim ederken 
Hükümetin tamamiyle muhtar olduğu hususlar 
vardır, muhtar olmadığı hususlar vardır. Muh
tar olmadığı husus şudur: Hükümet bütçe kanu
nu tasarısını tanzim ederken, bu tasarının Muha
sebe! Umumiye Kanununa uygunluğunu bu ta
sarının yürürlükteki gelir ve gider kanunlarına 
uygunluğunu sağlamakla mükelleftir ve Anaya
sa hükmü icabı, yasama organına eğer Hükümet 
bütçe kanunu tasarısını bu uygunluk içerisinde 
hazırla mamışsa, o tasarıyı bu uygunluğun içine 
ithal etmekle mükelleftir. Bunun dışında, elbet
te ki, falanca gider kaleminden şu kadar mas
raf mı yapsın? Eğer gider kanunları o hususta 
masrafın ne ölçüde olduğunu tesbit eden - mese
lâ memur maaşları gibi - tesbit eden sarih ve ke
sin kıstaslar getirmemişse, tıpkı ilkokul yatırım 
miktarını tesbit etmekte olduğu gibi getirmemiş
se, Hükümetin bu muhtariyeti esasen Muhasebei 
Umumiye Kanununa göre zaten yürürlükteki ge
lir ve gider kanunları muvacehesinde mevcut
tur ve binaenaleyh böyle bir hususa - ki, bu bir 
siyasi tercihtir, bir siyasi takdirdir - böyle bir 
hususa Sayıştaym karışması mevzuubahis değil
dir. Çünkü, böyle bir hususun, tamamiyle takdir 
yetkisine girmesi bakımından yürürlükteki gelir 
ve gider kanunlarına ezcümle Muhasebei Umumi
ye Kanununa aykırı olması bahis konusu değildir, 
olamaz. 

Yine ileriye sürülen fikir; gelir tahminlerine 
mi karışacak? Gelirlerin tamamiyle tahminden 
ibaret olduğu aşikâr bir husustur. Muhasebei Umu
miye Kanunu da bunu tasrih eder. Tasrih etmesi
ne de lüzum yoktur. Bir bütçe içerisinde elbette 
ki, o bütçe yılında sonradan tahsil edilecek gelirle
rin ne miktara varacağına dair rakamlar münha
sıran tahmine istinadeder, rakamlardır. Hiç şüp
hesiz. Hattâ o kadar tahmine istinadeden rakam
lardır ki, bu tahmini aşan miktarda gelir tahak
kuk ettiği takdirde, Bütçe Kanununda daha az 
gelir tahmin edilmişti diye vergi mükelleflerine 
o fazlalığın iadesi asla bahis konusu değildir. 
Çünkü gelir tahminlerinin tahminden ibaret ol
duğu.. hiçbir hukukî neticesi olmadığı zaten 
bütçe tekniğinde, bütçe denilen vesikanın, büt-
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çc denilen mefhumun içinde mündemiç bir hu
sustur. Maalesef rekenüerı için böyle değildir. 
Masraf rakamlarının bir hukukî vasfı vardır. 
O da şudur ki, masraf kalemlerinde gösterilen 
mezuniyetin üzerindeki masrafı idare yapmaz. 
Arada tamamiyle fark mevcuttur. Yalnız, ge
rek İçtüzükde. gerekse Anayasanın 126 ncı 
maddesinin son fıkrasının son cümlesinde «büt
çe kanunlarında bütçe ile ilgili hususlar dışın
da hüküm konulamaz» denişinin bir sebebi var
dır. Ve bunun eski İçtüzükte de yer almasına 
rağmen, maalesef Maliye Bakanlığında hazır
lanmış olan bütçelerde, bugün dahi bütçe ka
nunu ile, aslında bütçe Kanununun da uygun 
olması gereken, devamlı kanunların, yani sü
resi bir yılı aşan kanunların hükümlerini de
ğiştirici hükümlerin (II) cetvelinde sevk edil
diği görülmemiş olaylardan değildir. İşte bu 
gibi teknik hususlarda yasama heyetlerinin el
bette ki, aydınlanmaya ihtiyaçları vardır. Ma
dem ki, Sayıştay Türkiye Büyük Millet Mecli
sine bağlı olan bir organdır, hangi hakla Ana
yasa gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisini 
kendisine bağlı olan bir organdan münhasıran 
isticarı ve münhasıran hukukî hususlarda mü
talâa istetvıiye Hükümet, daha doğrusu Maliye 
Bakanlığı camiası menetmek istemektedir? Bu
nu anlamaya imkân yoktur. Görülüyor ki. bu
rada Sayıştaydan istenilen mütalâa şudur; büt
çe Anayasamız gereğince bir kanuna uygun 
olarak hazırlanmak gerekir. Bu kanuna uygun 
olarak hazırlanmış mıdır, hazırlanmamışmı-
dvr"? Muhasebei Umumiye Kanunu esasen Hü
kümete pek çok hususlarda geniş takdir yet
kileri verir. Bu takdir yetkilerinin mevcudol-
duğu hususlarda elbette ki Sayıştay in mütalâ
ası bahis konusu değildir. Ama farzedin ki, 
memur maaşları istenildiği ölçüde, yani gider 
kanunlarının kesin olarak teshil ettiği ölçüde 
derpiş edilmemiştir. O zaman Muhasebei Umu
miye Kanunu ihlâl edilmiş olur; Bütçe Kanunu 
dolayısiyle. Madem ki, Bütçe Kanunu, Muha
sebei Umumiye" Kanununa uygun olmak zorun
dadır. Anayasa gereğince böyledir, o zaman 
Anayasa da ihlâl edilmiş olur. İşte, elbette ki, 
yasama organı, yasama heyetleri Hükümetle
rin, Muhasebei Umumiye Kanunu ile ve sair 
gelir ve gider kanunları ile konmuş mecburi
yetlere uyup uymadığını sorması bakımından, 
bir istişari, hukukî mütalâayı kendi başkanlığı 
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altında bir müesseseden, yani Sayıştaydan ala
bilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, pek çok bütçelerde 
görüyoruz. Zaman zaman Muhasebei Umumiye 
Kanununda yer alan acık hükümlere rağmen 
kesin mahkeme ilâmına bağlanmış borçların 
karşılığının dahi bütçelere konmadığı görül
müştür. Binaenaleyh, bugün Hükümetler me
suliyetini muktedir, Hükümetler nasıl olsa bu
nu yapar demek kâfi bir müdafaa değildir. Hü
kümetlerin elbette ki mesuliyetini müdrik ol
ması gerekir. Elbette ki, Hükümetlerin mesu
liyetleri müdrik olmaları da esastır. Karine bu
dur. Ama Hükümetlerin bâzan mesuliyetlerini 
müdrik olamıyacakları düşüncesidir ki, Dünya
nın her yerinde demokratik rejimin esasları 
olarak, Hükümetleri murakabe eden bir takım 
yasama organlarının, yasama heyetlerinin ve 
Sayıştay gibi o yasama heyetlerine objektif 
mütalâa veren heyetlerin kurulmasını gerek
tirmiştir. Bu itibarla Geçici Komisyon metnin
de yer alan ve hakikaten bâzı bakımlardan, 
sırf şekli noktadan da olsa Anayasaya, kuv
vetler ayrılığı prensibine aykırı telâkki edile
bilecek hususlar, Anayasa Komisyonunun şu 
metninde - Geçici Komisyonda buna iltihak et
miştir - mevcut değildir. 

Tekrar ediyorum; istişari mütalâa Hükü
met tarafından Sayıştaydan alınacak değildir. 
İstişari mütalâa yasama organı tarafından ken
disine bağlı olan Sayıştaydan - alınmak mec
buriyeti olmaksızın - Bütçe Karma Komisyonu
nun, Cumhuriyet Senatosunun veya Millet 
Meclisinin ayrıca kendileri lüzum gördüğü tak
dirde, istedikleri takdirde alacakları bir isti
şari mütalâadan ibarettir. Bu istişari mütalâa 
münhasıran hukukî hususlara aittir ve elbette 
ki Hükümetlerin, mevcut kanunlara göre, büt
çelerin yapılmasını tanzim eden kanunlara gö
re haiz oldukları takdir yetkilerine tecavüz bu 
istişari mütalâanın içerisinde düşünülmesi da
hi mümkün olmıyan bir husustur. Bu itibarla 
Meclisin murakabesini kolaylaştırıcı, muraka
be hakkını tarsin edici ve Anayasaya aykırı 
hiçbir taraf ihtiva etmiyen bu maddenin ay
nen kabul edilmesini Yüce Meclisten saygiyle 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Belediyelerin ve belediyelere 
bağlı müessese ve işletmelerin bir kısım borç-
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lamım Hazinece terkin ve tahkimi hakkında
ki kanım tasarısına oy kullanmıyan arkadaşı
mız var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Maliye Bakanı adına Muhasebat Genel Mü
dürü Sayın Alparslan, buyurunuz. 

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GE
NEL MÜDÜRÜ AHMET TEVFİK ALPARS
LAN — Efendim, Sayın Kırca ile ihtilâf halin
de bulunduğumuz fikirlerin, öyle görüyorum ki, 
büyük kısmı, bu 6 numaralı bendin son kısmına 
verdiğimiz mânada ayrılmış olmaklığımızdan ile
ri geliyor. Müsaade buyurursanız bunu okuya
cağım : 

«Bu kanun tasarısı ve teklifleri Millet Mec
lisi Başkanlığına verildiğinde birer örneği de 
Sayıştay Başkanlığına gönderilir.» 

Biz bu fıkrayı okuduğumuz zaman bu «gön
derme» fiilinin Hükümet ve Parlâmento üyele
ri tarafından yerine getirileceği mânasını ver
dik hükme. Eğer bunda yanılıyorsak, biraz ön
ce şu kürsüde beyan ettikleri üzere, bu teklif
leri yapan senatör, milletvekilleri ve hükümet
ler değil, Millet Meclisi Başkanlığı bu önergeleri 
Sayıştaya gönderecektir, şeklinde ise hükmün 
gayesi ve tensiplerinize göre, bu fıkranın o mak
sadı hakikaten ifade eder hale getirilmesi veya 
zabıtlara geçecek surette tavzih edilmesi takdi
rinde ihtilâfımızın büyük kısmı halledilmiş olu
yor efendim. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kırca. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (istanbul) — ihtilâfın halli ba
kımından arz edeceğim. Sayın Muhasebat Umum 
Müdürünün gösterdiği anlayışa teşekkür ederim, 
kendileri ile tanı bir mutabakat haline gelebil
mek zımnında, mevzuubahis altıncı bendin son 
fıkrasının şu şekilde tadilen oya sunulmasını is
tirham ederim : «Bu kanun tasarısı ve teklifle
ri Millet Meclisi Başkanlığına verildiğinde, birer 
örneği de (şimdi ilâve ediyoruz) Millet Meclisi 
Başkanlığınca Sayıştay Başkanlığına gönderi
lir.» Bu şekilde oylanmasını istirham ediyorum. 

Bu arada fırsat bulmuşken her hangi bir 
yanlışlık olmaması bakımından bir hususu zabıt
lara geçirmek isterim. 

Anayasamızın 94 ncü maddesi gereğince, büt
çe kanunlarını teklif etmek ve bu kanunlarda 
tadili mutazammm kanunları teklif etmek yet-
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kişi münhasıran Bakanlar Kuruluna aittir. Mil
letvekili ve senatörlerin böyle bir yetkileri yok
tur. Dikkat buyurulıırsa, 91 nci maddede kanun 
teklifi ve tasarılarından bahsedildiği halde, 
94 ncü maddede sadece kanun tasarılarından 
bahsedilmektedir. Tasarı da münhasıran Hükü
metten gelen bir vesikadır. Dünyanın her yerin
de de bu, böyledir. Sadece yasama organının 
kendi kolluk işlerini kendisinin yürütmesine mü
taallik olan özel Anayasa hükmü icabı, yasama 
organının bütçesi evvelâ idare âmirleri ve Baş
kanlık divanları tarafından hazırlanıp bütçe 
kanununa ithal edilmek üzere Hükümete gön
derilir ve Hükümet bunun üzerinde tasarrufta 
bulunamaz, bilâhara Genel Bütçe Kanunu yü
rürlüğe girdikten sonra da, Genel Bütçe Kanu
nunun yasama organına mütaallik tertiplerinde 
değişiklik yapılmasını öngören kanunlar da, Hü
kümet tarafından sevk edilemez. Lalettayin mil
letvekili ve senatörler tarafından da verilemez, 
fakat Başkanlık divanlarının kararlarına uy
gun hareket eden ve Başkanlık divanlarını tem
sil eden idareci üyeler tarafından verilebilir. 
Bu madde de esasen buna göre tanzim edilmiş
tir. Umumiyetle bu konunun görüşülmesi sırasın
da «kanun teklifi» ibaresi de sık sık geçtiği için 
bu hususu tasrih etmeyi uygun gördüm... 

BAŞKAN — Sayın Kırca, bir dakika, soru 
var. Buyurun Sayın Filiz. 

FİKRET FİLİZ (Kırklareli) — Sayıştay 
bütçe müzakereleri sırasında gelir ve giderde 
kanuna aykırılık gördüm derse ne olacak? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (Devamla) — Sayıştay kendili
ğinden böyle bir mütalâa ileri süremiyecektir; 
bizim tesbit ettiğimiz metne göre. Sayıştay böy
le bir mütalâayı ancak, Bütçe Karma Komisyo
nunun bir karan üzerine Bütçe Karma Komis
yonunda veya Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun bir kararı üzerine Cumhuriyet Senato
su Genel Kurulunda ve nihayet Millet Meclisi 
Genel Kurulunun bir kararı üzerine Millet Mec
lisine bildirecek. Sayıştay kendiliğinden... 

FİKRET FİLİZ (Kırklareli) — tstişari ve
yahut talep vukuunda verdiği böyle bir karar
dan sonra ne olacaktır? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (Devamla) — Şimdi, her halü
kârda şu veya bu yönden Sayıştay böyle bir 
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mütalâa dcrmeyan ettiği zaman, biraz evvel be
lirttiğim gibi bu mütalâanın hiçbir bağlayıcı 
vasfı yoktur. Bu istişari bir mütalâadır, uyarıcı 
bir mütalâadır. Her istişari mütalâa gibi ilzam 
edici bir tarafı yoktur. Yani bu istişari müta
lâayı alan yasama organı yine de Bütçe Kanu
nunu bildiği gibi yapma yetkisine sahiptir. 
(«Sebebi hikmeti nedir?» sesleri ) Sebebi hik
meti şu ki; meselâ kanun tasarılarını yaparken 
de Hükümet isterse, Anayasamıza göre, Danış-
taydan istişari mütalâa alır. istişari mütalâa 
alırsa ne olur? Uymak mecburiyetinde midir? 
Elbette ki değildir. Ama bir aksaklık varsa, fa
raza Anayasaya bir aykırılık varsa Danıştaym 
bu mütalâası belki Hükümeti uyarır. Ve ileride 
birtakım kargaşalıkların, keşmekeşin doğması 
önlenir. Ama Hükümet buna uymayabilir, uy
mamak hakkına da sahiptir. İstişari bir mütalâa 
vermek daima uyarıcı bir mahiyette olarak alın
mıştır. Ama istişarenin de demokratik müessese
lerin işlemesinde elbette ki büyük bir payı var
dır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Kırca, demin buyurduğunuz hususu 

bir önerge ile lütfen Divana sununuz. Ondan 
sonra Hükümete önergesinde ısrar edip etmedi
ğini soracağım. 

Sayın Dizman. 
ALt DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım, evvelâ bir noktada aydınlanmak ihti
yacını hissettim. Zannediyorum ki, dün Ana
yasa Komisyonu raporunun müzakereye esas 
alınması teklif edilmiş ve Yüce Meclisçe redde
dilmişti. Bugün ise Anayasa Komisyonu rapo
runun metnine ilgili komisyon iltihak ettiğini 
beyan etti ve bu şekilde müzakere devam ediyor. 
Eğer, anlayışımda bir hata yoksa, Anayasa Ko
ndisyonu halen bu tasarının müdafii değildir, 
Geçici Komisyondur müdafii. Bu itibarla Sa
yın Kırca'mn, Komisyonun öncelik hakkından 
istifade etmemesi gerekir. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sa
yın Dizman. Anayasa Komisyonu teklifin tümü 
hakkında değil bâzı maddeleri üzerinde tasarruf
ta bulunmuştur ve tasarrufta bulunduğu mad
deleri de Karma Komisyon benimsemiştir, onla
ra iltihak etmiştir. Anayasa Komisyonunun 
metni okunduğu zaman da müdafaası hazır bu
lunan tarafından yapılmaktadır. 
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Buyurun efendim. 
ALİ DİZMAN (Devamla) — Peki efendim, 

işin esasına geçelim. 

Sayın Coşkun Kırca müdekkikliği ve her şe
yin mükemmeliyetini istiyen bir yaratılışa sa-
hibolma görünüşü ile her zaman hayranlığımızı 
celbeden bir muhterem arkadaşımızdır. Zanne
derim, bu konuda da aynı hassasiyetin bir ne
ticesini görmekteyiz. Bütçe kanunlarının, diğer 
kanunlara uygunluğunu daha bidayette sağla
mak amaciylc istişari mahiyette bir organı dai
ma işler vaziyette tutmak ister. Her kanunun 
Anayasaya uygunluğu ve açıkça diğer bir ka
nunu ilga ettiğini beyan etmedikçe veya ilga 
etmek kastı gütmedikçe diğer kanunlara uy
gunluğu esastır. Eğer bu görüş zaviyesinden ha
reket etmek istediğimiz zaman, bütçe kanunları 
ile diğer kanunlar arasında fark pek az olsa ge
rektir. Bu defa ne yapmamız lâzım? Bütçe ka
nunlarını ilgili teknik yer olması hasebiyle, Sa-
yıştaydan mütalâa sormak suretiyle tetkike baş
lamak, onun haricindeki kanunlar da umumi
yetle Danıştaydan ve diğer teknik kanunlar 
varsa onları da diğer teknik yerlerden sormak 
suretiyle ve her halükârda Danıştaydan müta
lâa istemek suretiyle halletmek yoluna gitmemiz 
lâzımdır. Gayet tabiîdir ki, böyle bir durumu 
Sayın Kırca akadaşımız da arzu etmezler. Bir 
Meclis ki, her yapacağı kanunun, diğer kanun
lara ve Anayasaya aykırı olduğundan hâli şüp
he içindedir, bu itibarla tekliflerin ve tasarıla
rın meclislere sunuluşundan itibaren hemen bir 
nüshası da ilgili mercilere gönderilmekte, onla
rın istişari hazırlıklı bulunmalarını sağlamakta 
ve bilâhara da, Komisyon arzu ederse bu istişa
re istemektedirler. Böyle garip bir tutum içi
ne Meclisi sokmıya hakkımız olmasa gerektir. 
Komisyonlar normal olarak ellerindeki tetkike 
gelmiş metni Anayasaya ve diğer kanunlara ay
kırı mıdır, değil midir; tetkik edebilecek ehli
yettedirler. Bu ehliyetlerine rağmen bir şüphe
ye düşerse, bu şüphelerinin izalesi için, değil 
Sayıştay, bu mevzunun ilmini yapan şahısları 
celbeder, dinler, istedikleri derecede vuzuha ka
vuşurlar. Bunun haricinde Sayıştay a ayrıca 
bütçe kanunlarını göndermek -her ne kadar is
tişare talcbedildiği zaman cevap verecekse de-
onları bu kanunlar üzerinde derin bir tetkik 
sarf etmiye mecbur bırakır. Çünkü gönderil-
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•mistir bir nüshası, komisyonun veya genel ku
rulun her an bu hususta bir mütalâa sorması 
melhuzdur. Daha evvel gönderilmesine rağmen, 
kanun metninde böyle bir vazifesi beyan edil
mesine rağmen Yüce Meclisin karşısına hazır
lıksız çıkması da mümkün ve muteber olamıya- , 
cağından, bütün işlerini terk edecek, bütçe ka-
nunu gibi gayet hacimli bir mevzuatı hemen 
tetkika koyulacaktır Evvelâ Sayıştayı bu fazla 
yorar. Kaldı ki, bizim usullerimizin bazan aksi 
neticeler verdiği görülmektedir. Her ne kadar 
istişari mahiyette ise de, biz bunu derhal nor
mal bir usul içerisine sokarız. Bütçe kanunları
mız gelir gelmez hemen bir nüshası Riyasetçe 
Sayıştaya gönderiliı ve komisyonlar Sayıştay-
dan mütalâa istemeyi âdet haline getirirler ve 
bakarsınız ki, yeni bir bürokrasi usulünü Mec
liste doğurmuş oluruz. Bu şekilde işlerin biraz 
daha ağır gitmesine sebebolmuş olabiliriz. Şu
rası kesindir ki, Meclisin komisyonları her han
gi bir konuda vuzuha kavuşmak isterlerse Sa
yıştay da dâhil her türlü yerden bilgi almak 
hakkını haizdirler. Ve bugüne kadarla tatbikat 
da bu yolda cereyan etmektedir. Daha dün Pet
rol Kanunu görüşülürken gördük ki, İstanbul 
Teknik Üniversitesinden profesörler celbedilmiş-
tir, fikirlerini beyan etmektedirler. Ona mün
hasır değildir, diğer kanunlarda da her türlü 
ehil kimsenin fikirlerini komisyonlar talebet-
mekte ve bundan faydalanmaktadırlar. Bütçe 
kanunlarında da bu yola gitmeleri her zaman 
için mümkündür. Ama kanuna böyle bir mad
de koyarsak, dediğim gibi, bir fena durumu da, 
diğer kanunlarda da Danıştayın mütalâasını al
mak gibi bir yola gitmeye de bizi sevk edebilir. 
Hem bu usule gitmemek, hem de yeni bir for
malite, yeni bir yoldan geçit usulü koymak su
retiyle işlerin ağırlaşmasına meydan vermemek ı 
üzere Maliye Bakanlığının önergesine iltihak 
Duyurulması, böylece altıncı bendin metinden çı
karılması muvafık olur, mütalâasındayım. Say
gılarımla. I 

BAŞKAN — Buyurun Anayasa Komisyonu 
Sözcüsü Sayın Kırca. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ-
KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş- i 
larım, huzurunuzu işgal, ederken, söylediğim j 
sözlerin de bir mesnedi olmasına dikkat ettiğim j 
gibi sırf huzurunuzu işgal edişimin bir mesnedi I 
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I olmasına da dikkat ederim. İçtüzüğümüz 35 nci 

maddesinin "2 nci fıkrası şöyle der : «Diğer bir 
veya daha ziyade encümende aynı lâyiha veya 
teklif hakkında müzakere geçmiş ve mazbata 
tanzim kılınmış ise, o encümenler yalnız kendi-

I lerinc aidolan madde veya kısımları müdafaa 
ederler.» Zannederim bu durumda naçiz huzuru
mun... 

BAŞKAN — Bunu ben ifade ettim, Sayın 
Kırca. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (Devamla) — Bundan kuvvet 
alarak şu hususu belirtmek isterim ki, diğer ka
nunların görüşülmesi sırasında eğer bütçe için 
Sayıştaya böyle bir imkân verilirse, ki aslında 
Sayıştaya bu imkân verilmiyor, sâdece Bütçe 
Karma Komisyonu, Senato ve Millet Meclisi 
kendileri isterlerse Sayıştaydan veya onun bir 
temsilcisinden istişari bir mütalâa alıyor. Sayış
tay gelip de ben illâ ki istişari mütalâa verece
ğim, diyemiyor. Ama isterse verir. Ama Sayış
tay bakımından, böyle bir hususu kabul eder
sek, o zaman diğer kanunlar için de, diğer ko
misyonlar bakımından Danıştay için aynı şey 
imkân dâhiline girer... Hemen Dizman arkadaşı
nım endişesini bertaraf etmek isterim; Danıştay 
bakımından böyle bir imkânı Anayasamız nez'et
miştir. Danıştay, Anayasamız gereğince kanun 
tasarıları hakkında, Hükümet istediği takdirde 
Hükümete mütalâa verir. Damştaya, eğer Mil
let Meclisi, Senato veya onların Jsomisyonlarm-
dan bir tanesi, «Elimde şöyle bir kanun teklifi 
veya tasarısı var, bu hususta Danıştayın müta
lâasını istiyorum» diye müracaat ederse Anaya
sa gereğince Danıştayın vazifesi, bu müracaatı 
cevapsız bırakmaktır. Danıştay kanun teklif ve
ya tasarıları üzerinde Hükümetin talebi olmak-
sızın Hükümeti aşarak velev yasama organının 
talebi üzerine hiçbir mercie mütalâa veremez. 
Anayasa buna mânidir. 

1 ALI DİZMAN (Tokat) — Hükümet kana-
liyle sordurulursa. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ-
KUN KIRCA (Devamla) — Efendim, Hükü-

( mete de sordurtturaınazsmız, Sayın Ali Dizman. 
i Çünkü • kuvvetler ayrılığı prensibinin bir icabı 
I olarak İçtüzükte yer alan bir hüküm vardır. Te-
| menni takrirleri oylanmaz, der. Hükümetin 
I münhasıran yetkisine giren bir hususta yasama 
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organları kuvvetler ayrılığı prensibi ve o pren
sipten doğan İçtüzüğün bu mahsus maddesi mu
vacehesinde karar dairi alamazlar. Millet Mecli
sinin de, Cumhuriyet Senatosunun da, hiçbir 
teşriî heyetin ve komisyonun da Hükümeti bir 
teklif veya tasarı üzerinde Danıştaydan mütalâa 
istemeye mecbur kılıcı bir yetkisi mevcut değil
dir. Binaenaleyh böyle bir endişe yoktur. Sayış
tay ve Danıştay birbirlerinden farklı müessese
lerdir. Anayasamızın 127 nci maddesi gereğince 
Sayıştay Danıştaydan tamamiyle farklı olarak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı olan bir 
müessesedir. 

FİKRET FİLİZ (Kırklareli) — Danıştay 
değildir. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (Devamla) — Bunu belirtmek is
tiyorum Sayın Filiz. Danıştay Türkiye Büyük 
Millet Meclisine asla bağlı değildir. Ama Sayış
tay bağlıdır, Sayıştay Türkiye Büyük Millet 
Meclisine bağlıdır. Bağlı olduğuna göre, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin içinde yer alan teş
riî heyetleri ve Bütçe Karma Komisyonunu, 
Anayasa gereğince kendisine bağlı olan bir mü
esseseden kendileri istedikleri zaman (o müesse
se yani Sayıştay istediği zaman değil) kendileri, 
teşriî heyetler istedikleri zaman, istişari mütalâa 
istemekten menetmeye Anayasa gereğince hakkı
mız olmamak lâzımdır. Çünkü orası bize bağlı
dır. O kadar bağlıdır ki, Hükümet Sayıştay hak
kında kanun tasarısı teklif edemez. Sayıştay 
hakkındaki kanun teklifleri ya milletvekillerin
den gelir, veyahut Sayıştayea hazırlandıktan 
sonra Başkanlık Divanına intikal eder. Ve Baş
kanlık Divanı adına idareci üyeler tarafından 
Yüce Meclise takdim edilir. Bu, Sayıştay]n teşriî 
organa bağlı bir uzuv olmasından ileri gelir. Ma
demki Sayıştay teşriî organa bağlıdır, teşriî or
gan istediği takdirde elbetteki Sayıştaydan isti
şari mütalâa talebedebilir ve edebilmelidir. Bu
nun aksini düşünmek; hayır, böyle bir mütalâa
yı, böyle bir istişari mütalâayı istiyemeyiz de
mek Anayasanın bize verdiği bir hakkı kullan
maktan vazgeçmek demektir. Buna bizim dahi | 
hakkımız yoktur. I 

Biz haklarımızı kullanmaktan vazgeçemeyiz. 
Buna yetkimiz yoktur. Bu durumda Sayıştay] 
Danıştaya benzeterek neticeye ulaşmak katiyen 
doğru değildir. Biraz evvelki mütalâalarım da I 
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doğrudan doğruya Anayasaya uygunlukla ilgili 
görülmüştür, doğrudur. Mulıasebei Umumiye 
Kanununa aykırı bir bütçe kanunu maddesi 
Anayasa, bütçelerin Mulıasebei Umumiye Kanu
nuna uygun olması mecburiyetini vaz'ettiği için
dir ki, Anayasaya aykırı olabilir. İşte bu gibi 
bütçenin nasıl yapılacağını gösteren kanun hü
kümlerine bütçe tasarısının uygun olup olmadığı 
hususunda bir ihtisas organının, T. B. M. M. ne 
bağlı bir ihtisas organının sadece bir istişari mü
talâa vererek, hiçbir suretle meclisleri bağla-
maksızm bir istişari mütalâa vererek yardımcı 
rolünü, uyarıcı rolünü oynamalarında hiçbir sa
kınca yoktur, fayda vardır. Ve bunda Sayıştay 
meclislere bağlı olduğu içindir ki; hiçbir şekilde 
Anayasaya aykırılık da mütalâa edilemez. Da
nıştay için de emsal olamaz. Tekrar arz edeyim, 
Meclisler ve onların komisyonları Danıştaydan 
mütalâa talebetmek yetkisine sahibolmadıkları 
gibi, Hükümeti Danıştaydan mütalâa istemeye 
icbar etmek yetkisine de sahip değildirler. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayıştay Kanunu vesilesiyle bugüne 
kadar mevzuatımızda, kanunlarımızda yer alını-
yan bir prosedür üzerinde müzakere ediyoruz. 
Bu müzakere sırasında Anayasa Komisyonunun 
değerli sözcüsü arkadaşım Kırca bir mütalâa 
serd ettiler. Ve dediler ki, bu hüküm bundan ev
velki Hükümet sırasında da Maliye Bakanlığın
ca aynen bugün Maliye Bakanlığının benimsedi
ği şekilde ve bu usulün reddi yolunda Komisyo
na gelmişti; bu da gösteriyor ki, bu görüş, bu 
kanaat Maliye Bakanlığı camiasının kanaatidir. 
Sayın arkadaşımızın bu noktai nazarına iştirak 
etmek mümkün değildir. Çünkü burada Hükü
met veya bakan imza koyduğu andan itibaren o 
görüş, o kanaat teklif veya tasarı tamamen Hü
kümetin malı telâkki edilir. Onun arkasında ca
mianın malı olarak değerlendirilmez. 

Bu itibarla bu husustaki Anayasa hukuku 
görüşünü böylece tesbit ettikten sonra, yine bu 
konuda sayın arkadaşımızdan bir hususun açık
lanmasını rica edeceğim. Çünkü bu müessese çok 
endişe ediyorum ki, ilk görüşte şahsan katıldı
ğım bir müessese olmakla beraber hükümetle 
parlâmento arasında esasen mevcudolan birçok 
siyasi ihtilâflar içinde yeni bir ihtilâf kaynağı 
olmak imkânını bahşediverecektir. Meselâ, biz gi
der kalemlerinde bâzı özel kanunlarla bütçe ıın-
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kânlarını o anda düşünmeden, kanunda yıllık 
bütçe varidatının yüzde şu kadarı bu müessese
nin işlemesi için tahsisat olarak kuruma veril
sin deriz. Meselâ Sivil Savunma Kanunu, mese
lâ Orman Kanunu, bâzı kanunlarımız var ki, 
Yurtlar Kanunu, Kredi Kanunu, bu kanunlar 
çıkarken bütçe imkânlarının ne olacağı hesaba 
katılmadan şu kadar miktar her yıl bütçesine 
tahsisat verilir denir. Hükümet bütçeyi tanzim 
ederken o yılın imkânları içerisinde arar, tarar, 
o özel kanunun emrettiği tahsisatı koymanın im
kânsızlığı karşısında bir madde ile Bütçe Kanu
nuna, kanunun o hükmünü o yıl tatbik etmek
ten sarfınazar ettiğini ifade eder, Meclis kabul 
eder, ve iş halledilir. Yahut kanunun emrettiği 
miktarda tahsisat koyamaz, ne koyarsa onu be
lirtir. Bütçe Kanunu Meclisten geçer ve o kanu-
niyet kazanır, tatbik edilir. Masraflar da böyle 
olduğu gibi gelirde de bir başka yolla bütçeler 
Yüksek Huzurunuza sevk olunmaktadır. Filhaki
ka mer'i kanunlara göre bütçeyi tanzim etmek, 
esas olmakla beraber, hükümetler bütçenin tan
zimi sırasında varidat imkânlarını artırmak için 
tasarladıkları, fakat henüz Meclise dahi sevk et
medikleri kanun tasarılarını varidat tasarılarını 
sanki kanuniyet kazanmışçasma bütçeye intikal 
ettirir ve bütçe muhterem heyetinizin huzunına 
İıöyle gelir. Bu iyi mi, kötü mü? Buna girmi
yorum. Ama Türkiye'nin bir gerçeğini muhte
rem Heyetinizin gözleri önünde canlandırmak 
istiyorum. Şimdi Sayıştay istişari mütalâasını ve
rirken, şu sayılı kanun her yıl; meselâ Orman 
Kanununun şu maddesi gereğince bütçesinin şu 
faslına şu miktar tahsisat koymayı gerektirirken, 
Yurtlar ve Krediler Umum Müdürlüğü bütçe
sine şu miktar tahsisat koymayı gerektirirken 
bütçe tasarısı bunu koymamıştır. Ve varidat ka
lemleri de mer'i kanunlara göre, tanzim edilmek 
lâzımgelirken, henüz Hükümet Yüksek Meclise 
dahi sevk etmediği ve fakat tasarladığı birçok 
yeni vergi kaynaklarını veya artırmak istediği 
varidat kalemlerini sanki kanuniyet kazanmış
çasma bütçesine almış, bütçesini öyle tanzim et
miştir diyecek olursa bu daha bütçenin ilk mü
zakeresi ânında Hükümetle Yüksek Meclisi kar
şı karşıya getirecek, Sayıştay gibi memlekette 
Anayasamızda Meclis adına murakabe vazifesini 
gören ehemmiyetli bir organın görüşü olarak 
ağırlık taşıyacaktır. Bunun Meclisle Hükümet 
arasında daha bütçenin müzakeresine girişme-
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dan yeni bir çatışma kaynağı olması endişesini 
taşıdığım için, huzurunuza getirdim. Yoksa işin 
aslı hakikaten doğru bir karakter taşıyan görüş
tür, bunu reddetmeye imkân yoktur. Fakat 
memleketin içinde bulunduğu şartlar, bütçenin 
tanziminde bugünden yarma, bütün bu imkân
ları derpiş ederek Muhterem Heyetinizin huzu
runa Sayıştaym mutabakat mütalâasını ihtiva 
edecek şeküde bütçe tanzim etmek imkânlarının 
ne kadar güç olduğunu Hükümette vazifeli olan 

I arkadaşlar görmüş olacaklardır ki; bu mevzuda 
açlk vaziyet almışlardır. 

Şimdi bu konuda tanı bir kanaate varabil
mek için huzurunuzda varidat ve masarifat hu
susunda arz ettiğim konularda Sayıştay muta-
bakatinin ne ölçüde ve nelere taallûk edeceği hu
susunun Anayasa Komisyonunun değerli sözcüsü 
sayın arkadaşım Kırca tarafından açıklanmasın
da fayda mülâhaza ediyorum. Bu açıklamadan 
sonra lüzum hissedersem huzurunuzu tekrar işgal 
edeceğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kırca. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Çelikbaş huzurunuzda uzun 
bir Devlet adamlığı tecrübesinden ilham alarak, 
bir hususu müdafaa etti. Müdafaa ettiği husus 
ile, bendenizin ve zannediyorum Anayasa Ko
misyonunun hiçbir suretle prensipte mutabık ol
ması mümkün değildir. Hükümet işlerinde uzun 
ve mühim rol almış insanlarda, dünyanın her 
yerinde, yalnız Türkiye'de, değil, her yerde 
«Raison D'Stat» «mahzı hükümet» nazariyesi 
zihinlerde daima mühim bir yer tutmuştur. Na
çiz parlömanteıicrin ve halen Anayasa Komis
yonu sözcülerinin vazifeleri ise, hele bir memle
ketin Anayasası da o memleketin devleti hukuk 
devleti olmak niteliği ile tavsif edilmişse ne ka
dar zaruri görülürse görülsün, devlet ve hükü
met işlerinde «mahzı hükümet» «Raison D'Stat» 
nazariyesine yer olmadığını müdafaa mecburi
yetindedir. Anayasamız ne diyor?. Anayasamızın 
126 ncı maddesi pek sarihtir, 

Anayasamızın 126 neı maddesinin son fıkra
sı diyor ki : «Genel ve katma bütçelerin nasıl 
yapılacağı ve uygulanacağı kanunla gösterilir. 
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Bütçe Kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışın
da hiçbir hüküm konulamaz.» 

Şimdi genel ve katma bütçelerin nasıl yapı
lacağı kanunla gösterilir; bu kanun hangisidir? 
Muhasebei Umumiye Kanunudur. Muhasebei 
Umumiye Kanunu hükümlerine bütçenin uygun 
olması lâzımdır. Neden? Çünkü Muhasebei Umu
miye Kanunu Anayasa gereğince bütçenin nasıl 
yapılacağını gösteren kanundur. 

Şu halde bütçeyi yapmakla görevli heyet
ler hangileridir ? Hükümettir ve Hükümetten 
sonra Meclislerdir. Hükümetler de. Meclisler 
de bütçeyi yaparken o bütçenin Muhasebei 
Umumiye Kanununa uygun olmasını sağlamak
la Anayasa hükmü icabı olarak mükelleftirler. 
Şimdi iki yoldan bir tanesini seçmek lâzımdır 
muhterem arkadaşlar. Hangi yolu seçmek lâ
zımdır? Hukuka uygun yolu seçmek lâzımdır. 
Kendilerine şunu temin etmek isterim ki, mahzı 
Hükümeti tahakkuk ettirmek, hukuka riynyet-
le de daima mümkündür. Vaktiyle bâzı ka
nunlar çıkmış, denmiş ki, falanca teşekküle her 
yıl şu kadar varidat ayrılır, şu kadar tahsisat 
verilir. Konmamış konulamamış. Neden? Ger
çeklere aykırı, hakikaten gerçeklere aykırı. 
Çünkü, modern bir Devletin maliye hukukuna 
mütaallik yapılması gerekir ıslahata dair ne 
kadar rapor verilmişse Türkiye'de öyle sanı
yorum bir kısmım görmüşümdür, bu raporla
rın hepsinde muayyen bir tahsisatın bir kanunla 
evvelden belirtilerek şu yekûnla bütçeye ko
nulmasına müteallik hükümler izah edilmeli
dir, der. Muayyen bir oranda falanca gelirin 
bohamehal filânca yere tahsisine müteallik bü
tün hükümler modern maliyecilik esaslarına, 
plânlama esaslarına aykırıdır, ilga edilmelidir, 
der. Hâlâ ilga etmemişsek, bu, yasama organı 
olarak bizim kusurumuzdur. Doğru olan ne
dir? Doğru olan şey bu gibi hükümleri kanun
larda muhafaza edip, ondan sonra kanuniyet 
kesbettiği halde, kanuniyetini muhafaza ettiği 
halde, ama ben bu kanunu tatbik edemiyorum, 
çünkü gerçeklere aykırıdır. Binaenaleyh, büt
çeyi o kanunlara aykırı olarak tanzim ederim 
demek değildir. Doğru olan şey bütçenin, mem
leket gerçeklerine, iktisadi plânlamanın icap
larına uygun olarak yapılması imkânını sel-
beden o kanunları kaldırmaktır. O kanunları 
kaldırırsanız bütçeyi de samimiyetle yapabilir-
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siniz. Yoksa bu gibi yersiz ve zararlı kaiîtıtî-
lar vardır diye, Anayasanın bir hükmünün* 
ihlâli cihetine gidemezsiniz. Bu gibi zararlı ve 
yersiz hükümler varsa o hükümleri bertaraf 
etmenin yolu Bütçe Kanununa, o hükümlerin 
yürürlükte olmasına rağmen, tahsisat koymak» 
tan istinkâf etmek değildir. Memleket gerçek
lerine uymanın yolu, Anayasaya da uymakla 
birlikte kaimdir. Pekâlâ mümkündür. Hem 
Anayasaya uygun olan yol, hem kanuna uygun 
olan yol, hem de memleket gerçeklerine uygun 
olan yol işte Sayın Fethi Çclikbaş bahsettiği 
tarzda kanunları ilga etmektir. Bu yola git
miyoruz, ne yapıyoruz? Anayasanın bir hük
münü ilga ediyoruz. Çünkü o kanunlar vardır 
diye. Bu kanunları ilga edelim efendim. İşte 
o kanunları ilga etmekte bir ihmalkârlık gös
terdiğimiz içindir ki, Maliye Bakanlığı eaMV» 
ası da bu gibi bir nevi hilei şeriyelere başvur
mak durumunda kalıyor. Haklıdır, ,bir an
lamda haklı, ne yapsın? Haklıdır. Ama, Bütçe 
Kanunu bütçe ile ilgili hükümler konulmaz 
derken, falanca kanunun hükmü bu yıl uygu
lanmaz demek bu hükmün içine girmez, arka
daşlar. Bir kanun hükmü varsa, o kanun hük
mü her zaman uygulanır. Daima bir kanun
dur. Bunu bütçe ile tadil edemezsiniz. Bütçe 
ne yapar? Bütçe masraflara mezuniyet verir. 
Bâzı ölçüde bu mezuniyeti vermeye mecbur
dur. Eğer kanun bir masrafın yapılmasını ke
sin olarak emretmişse, memura maaşını vere
ceksin, memurlara şu kadar maaş vermek ka
nun icabı ise bütçeye bunun icaplarından az 
tahsisat vermek Anayasaya aykırıdır. Çünki, 
Muhasebei Umumiye Kanunu, şu kadar maa
şı koymak zorundasın, demiştir. Şimdi, bunun 
gibi gelirlerin tahsiline müteallik hususlara 
gelince; Sayın Çelikbaş malî idaremizin ve 
malî işlerimizin yürütülüşünün en vahîm nok
talarından birisine temas ettiler. Hiçbir Hükü
meti itham etmiyor, Türkiye Cumhuriyeti ku
rulduğu günden beri gelip geçmiş bütün Hü
kümetler Bütçe Kanununu sevk ederken da
ha önce mevcudolmamış vergi kanunlarını 
çıkarmış gibi, bunları ilgili cetvellerde göster
mek gibi son derece yanlış ve son derece de 
gayrihukukî yollara başvurmuşlarıdır. Bu-
nunla şu veya bu Maliye Bakanını niye it-. 
ham etmiyorum; mecbur olmuşlardır, onun 
için yapmışlardır, Ama doğru değildir. Doğ-
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ru bir Devlet idaresinde yapılması icabeden 
şey, Hükümetlerin Parlâmentdaki ekseriyetle^ 
riyle mutabakat halinde, teşriî heyetlerin çalış
malarını bilerek programları ve gerekli vergi 
kanunlarını Bütçe Kanunu çıkmadan evvel 
kanunlaştırmalarıdır. Bütçe Kanunlaşacak, ora
da henüz mer'i olmıyan, mevcudolmıyan, bir 
vergi kanununa atıfda bulunulacak, Yürürlükte 
olan bir kanunla yürürlükte bulunmıyar. bir 
kanuna atıf yapmak, hukuk Devleti ilkesine 
sığacak şeylerden değildir, arkadaşlar. 

Bunlar yapılmış mıdır? Yapılmıştır. Kimler 
tarafından? Her iktidar tarafından. Kendi men-
subolduğum partinin iktidarı dahi. Hiçbir iktida
rın bu gibi yollara gitmesini modern maliye idare
si anlayı siyle, hukuk Devleti ilkesiyle kabili telif 
addetmek mümkün değildir. Memleket gerçekleri 
bunu gerektiriyormuş-. Memleket gerçekleri ile 
kanuni ve Anayasaya uygun bir idarenin icapla
rını bağdaştırmak mümkündür. Ciddî Devlet ida
reciliği bu mânaya gelir. Yoksa mahzı Hükümet 
bunu gerektiriyor diye, Anayasanın açık hüküm
lerini, bütçe denilen mefhumun icaplarını dahi 
bir tarafa bırakarak, ihlâl etmek doğru bir şey 
değildir. Sayın Çelikbaş'ın ileri sürdüğü husus 
nedir? Böyle bir şey olacak, yani bir bütçe ka
nunu ^gelirken, o bütçe kanunu içinde mevcud
olmıyan bir vergi kanununun mütaallik tahsilat 
yapılması için mezuniyet hükmü yer alacak ve o 
bütçe kanunu çıkacak, çıktıktan sonra da bu 
vergi kanunu çıkacak. Bunun yolu var. O vergi 
kanunu bütçeden sonra çıkar. Bütçenin içinde 
o kanuna, yani mevcudolmıyan bir kanuna hiç
bir suretle atıfta bulunulamaz. Çıktıktan sonra 
Hükümet bütçe kanununun ilgili cetvelini tadil 
eden bir tasarı getirir ve öylelikle vergi kanunu 
çıktıktan sonra, o verginin tahsiline mütaallik 
mezuniyet hükmü de böylelikle bütçede yer al
mış olur. Ama hukukî olan yoldur. Hem huku
kî yoldur, hem de memleket gerçeklerine uygun 
olan yoldur. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçede samimiyet 
ilkesinden uzun süre bahsedilir. Anayasamızın 
biraz evvel okuduğum hükmü, bütçede samimi
yet diye maliye literatüründe çocuklara okutu
lan hükmün Anayasa müeyyidesini getirmekte
dir. Şimdi bu böyle ise şayet, niçin Sayıştay ya
sama organı ile Hükümet arasına girmiş olsun? 
Bir hukukî mütalâa verecek Sayıştay. Bir Hü-
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kümet bir bütçe kanun tasarısını sevk etmiş ve 
o tasarının ilgili cetvelinde o anda çıkmamış 
olan bir vergi kanununa mütaallik olarak tah
silat yapılmasına mezuniyet veren bir hükmü 
koymuş. Sayıştay kendiliğinden bu böyledir de-
miyecek. Ama bir sayın milletvekili veya sena
tör Bütçe Karma Komisyonunda, burada veya 
Senatoda bunun farkına varır da; böyle bir şey 
var galiba arkadaşlar, Sayıştaydan bir hukukî 
istişari mütalâa istiyelim derse, Meclis, komis
yon ve Senato buna iltihak ederse, Sayıştay o 
zaman çıkacak, «Evet henüz çıkmamış bir vergi 
kanununa istinaden tahsilat yapılmasına mezu
niyet veren bir hüküm Muhasebei Umumiye Ka
nununa uygun değildir. Anayasaya uygun de
ğildir.» diye bir hukukî mütalâa Meclisi bağla
madan verecektir. Bunu verdiği zaman bundan 
ziyan nedir? Hükümetle Meclis karşı karşıya ge
lir. Gelir efendim. Gelmemesini sağlamak hükü
metlerin bu yola gitmemesi ile olur. Ve aslolan 
da budur. Sağlanması icabeden şey de budur. 
Ne zaman Sayıştaym Hükümetle Meclis arasına 
girmesinde hakikaten mahzur vardır? Hem mas
lahat bakımından mahzuru vardır ve hem de 
Anayasa bakımından mahzuru vardır, onu da 
arz etmek isterim. 

Bakınız muhterem arkadaşlarım, Geçici Ko
misyonun hazırladığı metinde, Anayasa Komis
yonunun kabul etmediği bir husus vardır. Ge
çici Komisyon metninde Sayıştay bütçe tasarısı
nın iktisadi niteliği hakkında da mütalâa ver
mek yetkisine sahip kılmıyor. İstişari mütalâa 
ama yine de mütalâadır. Yani bu bütçe enflâs-
yonist tesirler doğurur, hayır deflasyonist te
sirler doğurur, plâna uygundur veya değildir... 
Ekonomik niteliği hakkında da mütalâa vere
cek. Geçici Komisyonun bu metnini Anayasa 
Komisyonu uygun bulmamıştır. İşte Sayıştaym 
buna yetkisi yoktur. Şu Hükümetin getirdiği 
bütçe enflâsyonist bir bütçedir. Yahut da deflas
yonist bir bütçedir demiye Sayıştaym yetkisi 
yoktur, arkadaşlar. Çünkü bu, bütçenin, Ana
yasa icabı bütçenin nasıl yapılacağına mütaallik 
olan mevzuata uygun olmasiyle veya olmama-
siyle ilgili bir konu değildir. 

Bu tamamiyle bir siyasi tercihle ilgili bir ko
nudur. Bu tamamiyle meclisin takdir edeceği 
bir keyfiyettir. Bir Hükümet, bir Meclis, siya
si tercihleri yapar. Ne ölçüde bir bütçe ile en-
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lar. Dediler ki, Sayıştaym vereceği mütalâa ne 
ölçüde olacaktır? Bunun ölçüsünü biraz evvel arz 
etmeye çalştım. Bütçenin ekonomik niteliği hak
kında bir mütalâa değildir. Mevzuata uygunluk 
mütalâasıdır. Şu noktayı tekrar tasrih etmek is
terim ki, Muhasebei Umumiye Kanunu bütçenin 
hazırlanmasında Hükümete ve Meclislere birta
kım takdir yetkileri de tanımıştır. Arazi Vergi 
Kanunu aklıma geliyor da misal diye söyledim-. 
Bilcümle vergilerin tahsiline şahsan ziyadesiyle 
taraftarım. Ama Meclis pekâlâ der ki, bu yıl 
Arazi Vergisi Kanununa göre vergi tahsilâtına 
mezuniyet vermiyorum. Bunu nasıl der? Vergi 
tahsilâtına mezuniyet veren o vergi kanunlarının 
adlarını zikreden listeden Arazi Vergisi Kanu
nunu çıkartır. O zaman o kanun meriyetten kalk
mış değildir. Sadece o büçe yılı içinde Arazi Ver
gisi Kanununa göre tahsilat yapılmasına mezuni
yet verilmemiş demektir. O ayrı. Bunu yapabi
lir. Bu Hükümetin takdir yetkisine girer. Bunun 
gibi ilkokul yapımı için şu kadar tahsisat koyu
yorum der ve istediği kadar koyar. Zaten Muha
sebei Umumiye Kanununda bâzı tahsisat vardır 
ki, behemehal kanunun gerektirdiği ölçüde kon
ması lâzımdır. Meselâ, memur maaşları gibi. Her 
memura maaşını ay başında kanunen hak ettiği 
ölçüde vereceksin ve onun gerektirdiği tahsisatı 
kuruşu kuruşuna koymaya mecbursunuz. Hükü
met de mecburdur, biz de mecburuz. Anayasa ba
kımından mecburuz. Ama böyle mecburiyet yük-
lenmiyen masraflar da var. İlkokul yapımı, ilko
kul yapımı şu kadar olur, veya bu kadar olur; 
kanunlarda bu bakımdan hukukî bir mecburiyet 
yer almaz. 
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flâsyoncu tepkileri artırmak veya deflasyoncu ted
birleri, tepkileri artırmak lâzımdır? Hükümet bu
nu takdir eder. Ona göre bir bütçe açığı veya 
fazlası yapar veya bütçeyi denk olarak getirir. 
Oünün ekonomik konjonktürü içerisinde ve plân 
muvacehesinde bütçe açık mı olmalı, bütçe denk 
mi olmalı veya bütçe bir fazlalık mı arz etmeli, 
bu fazla ne şekilde kullanılmalıdır? Bütün bun
lar iktisadi nitelikte siyasi tercihleri gerektirir. 
Meclis siyasi tercihleri beğenmezse o bütçeyi red
deder. Yerine kendi siyasi tercihlerine uygun 
bir bütçe getirecek bir Hükümet getirir. O Hü
kümete itimat oyu verir. Bunlar hukukî husus
lar değildir. Bunlar siyasi tercihlerdir. İşte bu 
gibi siyasi tercihler sırasında Sayıştaya mütalâa 
verdirtmek hakikaten Sayıştaym Hükümetle 
Meclis arasında, daha doğru bir tâbirle muha
lefetle iktidar arasında taraf tutan bir organ ha
line getirir. Çünkü bu bir siyasi tercih hakkında 
bir mütalâa vermektir. Muhalefet diyor ki, bu 
bütçe enflâsyonist bir bütçedir. Ve bu devirde 
enflâsyonist tepkileri artırmamak lâzımdır. İk
tidar da aksi kanaattedir. Sayıştay diyor ki, evet 
muhalefet haklıdır. Buna Sayıştaym yetkisi yok
tur, arkadaşlar. Bu sebepten dolayıdır ki, Ana
yasa Komisyonumuz, Gîeçici Komisyon metninde 
yer alan ve Sayıştaya bütçenin ekonomik niteli
ği hakkında da mütalâa etmek imkânını veren 
hükmü kabul etmemiştir. Sayıştaym burada ve
receği mütalâa, bütçenin mevzuata uygun olup 
olmadığına müteallik bir hukukî mütalâadan iba
rettir, bir teknik mütalâadan ibarettir. Yoksa 
Hükümetin siyasi tercihi ile muhalefetin siyasi 
tercihi arasında netice itibariyle bir taraf tutma
yı gerektiren bir siyasi tercihi müstelzim bir mü
talâa değildir. Arada ziyadesiyle fark vardır. 

Hulasaten tekrar arz edeyim ki, aslında sakîm 
olan şey, bir bütçe tasarısı sevk edilirken o büt
çenin ilgili cetvelinde, o anda mevcudolmıyan ver
gi kanunlarının zikredilmesidir. Aslında yapıl
maması gereken şey, birtakım masrafların yapıl
masını bâzı kanunlar emrediyorsa ve o kanunlar 
memleket gerçeklerine aykırı ise o kanunları il
ga etmek yerine o kanunları ihlâl etmektir. Ya
pılması lâzımgelen şey bu kanunların ilgasıdır, 
ihlâli değildir arkadaşlarım. Bu suretle hem Dev
leti idare etmenin zaruretleri ve hem de Anayasa 
prensiplerine ve hukuk Devleti ilkesine uymanın 
zaruretleri birbiriyle bağdaştırılmış olur. 

Binaenaleyh Meclisler plâna uygunluğunu da 
mütalâa ettikten sonra bütçelere her yıl ilko
kul yapımı için şu kadar yahutta bu kadar tah
sisat koyarlar ve bu bakımdan Sayıştaym bir is-
tişari mütalâa dermeyan etmesini gerektirecek, 
esasen Sayıştaydan böyle bir istişari mütalâayı 
talebetmeyi gerektirecek bir husus da yoktur. 
Çünkü bu zaten Muhasebei Umumiye Kanunu 
ve umumiyetle gelir ve gider kanunları bakımın
dan Hükümetin ve teşriî heyetin takdir yetkisi 
içerisine giren bir husustur. Tahsisat şu kadar 
da olsa, bu kadar da olsa, bütçenin yapılmasını 
tanzim eden kanunların ihlâl edilmiş olması ba
his konusu olmaz. Tamamiyle aksine memur ma-
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aşları veya ilâma bağlanmış borçlar için durum 
farklıdır. Bunlar olduğu gibi bütçede yer almak 
ieabeder. Ama tekrar arkadaşlarıma hatırlatı
rım* Şimdi tarihini hatırlıyamıyacağım, litera
türde yer alır, maalesef kimin yazdığını da şu 
anda hatırlıyamıyorum, ama Türkiye'de öyle 
bütçeler görülmüştür ki, sevgili, arkadaşlarım, 
Muhasebei Umumiye Kanunu kesin olarak ge
rektirdiği halde, «paramız yok ne yapalım, mem
leket gerçekleri bunu gerektiriyor» mülâhazasiy-
le kesin ilâma bağlanmış Devlet borçları için da
hi kâfi tahsisat konulmadığı görülmüştür. Hâlâ 
demiyorum. Zaman zaman olmuştur, hiçbir ikti
darı da itham etmiyorum. Her iktidar devresin
de olmuştur. Zannediyorum, şöyle bir altı yedi 
senelik bütçelerde buna raslanmaz; ama Say m 
Çelikbaş'm verdiği misaller varittir. Ziraat Ban
kasına şu kadar para verilecektir. Verilmemiş
tir: Ziraat Bankası Kanunu bu paranın verilme
sini gerektirdiği halde verilmemiştir. Şimdi ya
pılması icabeden şey nedir? Ya Ziraat Banka
sı Kanunu memleket gerçeklerine uyar, ama 
bütçe bu gerçeklere uygun olan kanuna aykırı 
çıkar, binaenaleyh, Anayasaya da aykırı olur. 
Çünkü o kanuna bütçe Anayasanın icabı olarak 
uymak zorundadır. Veya o Ziraat Bankası Ka
nununun bu hükümleri memleket gerçeklerine 
aykırıdır. Doğru olan şey nedir? Doğru olan şey, 
Ziraat Bankası Kanununun hükümleri eğer 
memleket gerçeklerine aykırı ise, o hükümleri 
değiştirmektir. Yoksa o hükümleri hem meri bı
rakacaksınız, hem de Anayasanın sarih hükmü
ne rağmen bütçede o tahsisat yer alması gerek
tiği halde, onu koymıyacaksmız. Bu olmaz. Bu
na lüzum da yok. Doğru olan şey Ziraat Ban
kası Kanununun bu hükümleri memleket gerçek
lerine aykırı ise onu değiştirirsiniz. Yapılacak 
şey bundan ibarettir. Binaenaleyh bendeniz bu 
bakımdan Sayıştaym iktidar ve muhalefet ara
sında taraf tutar bir durum alacağı kanaatinde 
değilim. Sayıştaym bu konuda vereceği istişari 
mütalâanın niteliği münhasıran bütçenin yapıl
masına mütaallik mevzuata uygunluğunu veya 
uygun olmadığını tesbit eden bir hukukî müta
lâadan ibaret kalacaktır. Bu kanunlara göre Hü
kümetin ve Meclislerin haiz olduğu takdir yet
kilerine de müdahale asla mevzuubahis değildir. 
Ve bunun gibi bütçenin siyasi ve iktisadi nite
liği hakkında Sayıştaym her hangi bir mütalâa 
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dermeyan etmesi de bahis konusu değildir. Bu 
hususlar zaten maddede esas itibariyle münde
miçtir. , Böylece zabıtlara da geçmiş oluyor. Bu 
itibarla tekrar Yüce Heyetinizin salâhiyetlerinin 
daha.iyi ve daha bilinçli bir şekilde kullanılma
sına imkân verecek bu hükmün kabulünü istir-̂  
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı temsilcisi Sa
yın Alpaslan buyurunuz. 

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GE
NEL MÜDÜRÜ AHMET TEVFİK ALPAS
LAN — Efendim, görüşmelerin bu safhasında 
kısa bir teknik izahat vermek lüzumunu hissedi
yorum, bağışlıyacağmızı umarım. Çünkü bu iza
hatı vermeye beni hattâ mecbur eden husus, çok 
muhterem Kırca Beyefendinin mensubolduğum 
Maliye Bakanlığı camiası için hileyi şeriyeye 
başvuruyor, lâfından duyduğum teessürdür, ay
nı zamanda. Nitekim mekanizmayı izah edersem, 
bunun hile olmadığı kendiliğinden tezahür ede
cektir. 

Yürürlükte bulunan bir kısım masraf kanun
larının icabettirdiği tahsisatın bütçe kanun ta
sarılarına konulmaması halinde, buyurdukları 
gibi ne Anayasa ve ne de Muhasebei Umumiye 
Kanunu ihlâl edilmemektedir. Çünkü, her sene 
bütçe kanunlarına bir ayrı madde ilâve edilmek
tedir. Nitekim bu senenin bütçe kanunu tasarısı
nın 22 nci maddesinde şöyle bir hüküm vardır: 

«a) 31 . 8". 1956 tarihli ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 13 ncü ve 64 ncü maddelerinin 
her yıl Tarım Bakanlığı bütçesine ve aynı ka
nunun 35 nci maddesinin her yıl Orman Genel 
Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenek miktar
larına ait hükümleri-, 

b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik 
yapılması hakkındaki 25 . 5 . 1955 tarihli ve 
6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (ç) fık
rası hükmü; 

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası hükmü;» dedikten sonra madde devam 
ediyor, vaktinizi fazla almamak için okumuyo
rum, bu hükümler 1965 bütçe yılında bu kanu
na bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvel
lerin ilgili tertiplerine konulmuş miktarlar dâ
hilinde tatbik olunur. Demek ki, Anayasaya ve
ya Muhasebei Umumiye Kanununa ve masraf
lar kanunlarına aykırı bir hareketi, Hükümetin 
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mevzuubahis değildir. Ancak, o kanunların ica-
bettirdiği ödeneği koyamıyor. Koyamazken de 
bu kanunların hükmünün bir yıl için bütçe ka
nununa konulan ödenek miktarınea yürürlükte 
olmasını teklif ediyor yüksek Yasama Organına. 
Yasama Organınca da bu husus kabul edilip 
kanunlaşınca bir yandan yasama organının malı 
oluyor hüküm, bir yandan da ortada bir hile 
veya başkaca bir muamele kalmıyor efendim. 
Masraflar yönünden durum budur. 

Varidat yönünden keza bir kısa izahatıma 
müsaade buyurmanızı istirham edeceğim. Şöyle 
bir tâbir kullanıldı; yürürlükte olmıyan kanun
lar, gelirlerin dayandığı hükümleri gösteren 
cetvelde, yani (C) cetvelinde gösteriliyor şeklin
de bir zehap uyandı, görüşmelerde. Böyle bir şey 
de varit değildir. Hiçbir suretle (C) cetvelinde 
bilâhara yürürlüğe gireceği düşünülen, Hükü
metçe tahmin edilen kanunlar gösterilmez. An
cak yapılan şey şudur : Gelir tahmini yapılır
ken, bilfarz mevcut kanunda Hükümetin yap
mayı derpiş ettiği değişiklikten mütevellit gelir 
fazlası tahmin edip bu bütçenin gelir rakamları 
içinde bir kabartıcı unsur olarak rol oynıyabi-
lir. Yoksa Hükümet hiçbir zaman tasarı halin
de bulunan, kanunlaşmamış metinleri (C) cet
veline almaz efendim. 

Tevzihan arz ederim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkan, ye
rimden bir hususu arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Bendeniz bugünkü 
Bütçe Kanununda, bütçenin yapılmasına müta-
allik kanunlara aykırı hükümler vardır diye bir 
husus söylemek istemedim. İzahatım, münhası
ran umumi bir izahattı ve Sayın Çelikbaş'm 
verdiği misallerle de sabit olmuştur. Şimdi Sa-
yjştay ilgilileri muhtelif misallerle bendenizi 
ikaz etmişlerdir ki, Türkiye'nin bütçe tarihinde 
bu gibi aksaklıklar görülmüştür. İzahatım umu
mi mahiyettedir, muayyen bir bütçe kanunu ile 
ilgili değildir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Dizman. 
ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım, Sayın Kırca, Sayıştay Kanununa ko
nan bir hükme muvazi başka bir hükümle Da-
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nıştaya da böyle tekliflerin gidip gidemiyeceği 
konusunda kesin olarak «hayır» dedi, kuvvetler 
aykırılığı prensibi buna mânidir, dedi. Şüphe
siz ki, kesin olarak hayır mıdır, evet midir, bu
nun inceleme yeri burası değildir. Ama şu da 
bir gerçektir ki, kuvvetler ayrılığı prensibi da
hi cemiyetin yararına olacak diye konmuştur. 
Vaz'ının sebebi budur, kabulünün sebebi budur. 
Şu halde bu sebeple konmuş bir prensibin, bu 
fonksİ3ronunu icra edebilmesi, yekdiğerinin işle
rine müdahale etmemesi kaydiyle birbirlerine 
yüzlerini dönmesi ve elele çalışmalariyle müm
kündür. Kaldı ki, Anayasamızın Danıştayla il
gili 140 ncı maddesinin 2 nci fıkrasından da ke
sin olarak Sayın Kırca'mn mütalâasına benzer 
bir neticeye ulaşmak da mümkün değil. Danış
tay idari uyuşmazlık dâvalarını görmek ve çö
zümlemek, Bakanlar Kurulunca gönderilen ka
nun tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, 
tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve söz
leşmelerini incelemek ve kanunla gösterilen di
ğer işleri yapmakla görevlidir. Bu hükümler 
tadadı değildir. Muayyen ölçüler dâhilinde Da-
nıştaym isminden de anlaşılacağı üzere danış
ma organı ve hem de Anayasadaki yeri bakı
mından yargı organı esaslarını muhafaza etmek 

kaydiyle pekâlâ böyle bir hükmün şevkinin 
mümkün olup olmıyacağı - hiç değilse - bir tar
tışma konusu yapılabilir. Bu itibarla kesin ola
rak hayır denmesini yersiz bulurum. Kaldı ki, 
benim asli gayem Danıştaya illâ gitsin şeklin
de değildir. Böyle bir yol açtığımız takdirde, 
nasıl bütçe kanunlarının Anayasaya ve diğer ka
nunlara uygunluğunu, Anaj7asa Mahkemesine 
bırakmadan peşinen Meclisin kendi imkânları 
dışında, bâzı imkânlarla araştırmak yoluna gi
diyor isek, bu usulü tuttuğumuz takdirde yarın 
diğer kanunlar yolunda da böyle usullere gide
biliriz, bu ise formalite doğurur, işi aksatır; 
ama Meclis Danıştaya gidemezmiş, başka bir ye
re gider, herhalde Yüce Meclis eğer dilerse 
kendisine bir istişari organı bulur, yoksa yara
tır. Şu hale göre esas prensip böyle bir forma
lite yoluna gitmemektir, lüzum yoktur. Komis
yonlar aydınlanmak isterlerse, bunun muhtelif 
yolları ve tısulleri vardır. 

Sayın Çelikbaş'm belirttiği husus ise, her za
man karşımıza çıkabilecek Hükümetle Meclis 
arasında bir üçüncü mercii müşkül duruma köy-
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ması ve karşılaşmayı daha hırçmlaştırması ba
kımından doğru değildir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti

nin oya arzını teklif ederim. Saygılarımla. 
Adıyaman 
Ali Turanlı 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyonun bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
28 nci maddenin 6 ncı bendinin son fıkra

sındaki «birer örneği de» ibaresiyle «Sayıştay» 
ibaresi arasına Millet Meclisi Başkanlığınca ke
limelerinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa Komisyonu Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Aykırı teklif olan Sayın ihsan 
Gürsan'm teklifini oylarınıza sunacağım. Ondan 
sonra bu teklifi sunacağım. 

İhsan Gürsan arkadaşımızın üzerinde müza
kere açtığımız önergesine Komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA RAMAZAN 
DEMİRSOY (Nevşehir) — Efendim, Hüküme
tin endişelerini anlamıyorum. Bu sebeple takri
re iştirak etmiyoruz. Bundan evvel Hükümet ile 
mutabık kalmıştık. 

BAŞKAN — Hükümetle mutabık kaldıkları 
için önergeye katılmıyorlar, önergenin nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum» Kabul eden
ler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Filhal iştirak ediyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA RAMAZAN 

DEMİRSOY (Nevşehir) — Filhal iştirak etmi
yoruz, 

BAŞKAN — Filhal iştirak etmedikleri için 
madde Komisyona verilmiştir. 

29 ncu maddeyi okutuyorum. 
Sayıştayın yetkileri: 

MADDE 29. — Sayıştay, bu kanunla veya 
diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine 
getirilmesi sırasında Bakanhk, kurul re ktırum-
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larla, idare âmirlikleriyle, sayman ve diğer so
rumlularla doğrudan yazışmaya, gerekli gördü
ğü belge, defter ve kayıtları göndereceği men
supları vasıtasiyle görmeye veya dilediği yere 
getirtmeye ve sözlü bilgi almak üzere her dere
ce ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, ba
kanlık, daire ve kurumlardan temsilci istemeye 
yetkilidir. 

Sayıştay denetimine giren işlemlerle ilgili 
her türlü bilgi ve belgeyi, Devlet, özel idare, be
lediye ve sair bütün resmî kurum ve kurullarla 
diğer gerçek ve tüzel kişilerden (Bankalar dâ
hil) istiyebilir. 

Sayıştay denetimine giren daire ve kurum
ların işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malla-. 
rı, işleri ve hizmetleri görevlendireceği mensup
ları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve iş
lem ve olayın her safhasında incelemeye yetki
lidir. Bilirkişinin hukukî durumu, yetkisi ve so
rumluluğu genel hükümlere tabidir. Bu madde
nin uygulanmasında izlenecek usul ve esaslar 
yönetmeliğinde belirtilir. 

Bu madde gereklerini haklı bir sebebe da-
j'anmaksızm tam olarak yerine getirmiyen bi
rinci ve ikinci fıkralarda yazılı ilgililer hak
kında, Sayıştayın istemi üzerine dairelerince 
disiplin kovuşturması yapılmakla beraber bu 
gibiler için ayrıca genel ve özel hükümler dai
resinde işlem de yapılır. 

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

ALTINCI BÖLÜM 

Vize 

MADDE 30. — Bu kanunla veya diğer ka
nunlarla istisna edilenler haricolmak üzere, ge
nel ve katma bütçelerden Sayıştayın vizesi ol
maksızın hiçbir suretle harcama yapılamaz. 

Genel ve katma bütçelerden sarftan önce vi
zeden istisna edilen işlemlerin belgeleri sarftan 
sonra vizeye tabidir. 

Sarftan sonra vizeye verilen evraktan kabu
lü uygun görülenleri vize edilir. Kabulü uygun 
görülmiyenleri önceden hesaptan çıkarılmayıp 
bunların düzeltilmesi veya geri alınması daire
sine bir takrirle bildirilir. Hesap devresi sonuna 
kadar düzeltilmiyen veya geri alınmiyan kıymet-
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lerin tazmini idare hesapları üzerine yapılacak 
incelemelerle hüküm altına alınır. 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz istiyent. 
Yok. llyas Seçkin arkadaşımızın bir takriri var
dır, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci madde ve 14 ncü maddede yapılan de

ğişiklikler karşısında vize işleriyle ilgili 30, 31, 
32, 33, 34, 35 nci maddeler yeniden düzenlen
miştir. 

Bu maddelerin ekli şekilde kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Ankara 
llyas Seçkin 

BAŞKAN — 30 nen madde üzerindeki öner
geyi okutuyorum. 

Madde 30. — Merkezde ve Sayıştay Genel 
Kurulunca harcamadan önce (denetimin) uygu
lanmasına karar verilen yerlerde bu kanunla is
tisna edilenler hariç genel ve katma bütçeler
den Sayıştaym vizesi olmaksızın harcama yapı
lamaz, kredi açılamaz ve avans ödenemez. 

Kadroların dağıtım işleri de önceden Sayış
taym vizesine bağlıdır. 

Harcamadan önce denetim yapılmasına karar 
verilen yerlerde Sayıştay Başkanlığınca teşkilât 
kurulabilir veya denetim grupları görevlendiri
lebilir. 

Genel ve katma bütçelerden önce vize işle
mine tabi tutulmıyan harcamaları sonradan vi
ze işlemine tabidir. 

Harcamadan sonra vizeye verilen belgeler
den kabule uygun görülenleri vize edilir, kabu
le uygun görülmiyenleri önceden hesaptan çıka
rılmayıp bunların düzeltilmesi veya geri alınma
sı dairesine bir önergeyle bildirilir. Hesap dev
resi sonuna kadar düzeltilmiyen veya geri alm-
mıyan kıymetlerin ödettirilmesi sayman hesap
ları üzerinde yapılacak incelemelerle hükme 
bağlanır. 

BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen ar
kadaşımız var mi l . Yok. Komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA RAMAZAN 
DEMİRSOY (Nevşehir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge kabul edilmiştir. 
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Kabul buyurduğunuz önergenin 30 ncu mad

de olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, öner
ge 30 ncu madde olarak metne alınacaktır. 

MADDE 31. — Birinci Başkan taraf indftn 
sarftan önce vize işlerine ayrılan denetçiler, vi
zeye; ayrılmış üyelerin nezareti altında vize iş
lerine bakar. 

Bunlar, sarftan önce vizeye sunulan belgele
ri kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerdeki 
esaslar ve usuller dairesinde inceliyerek vize 
eder. 

Tereddütlü görülen gider belgeleri denetçi 
ve üyenin yazılı düşünceleriyle birlikte dairesi
ne gönderilir. Alınacak karşılık üzerine bunlar 
ya vize edilir veya bir müzekkere ile Birinci 
Başkanlığa verilir. 

Bu belgeler, Birinci Başkanla üye tarafından 
verilecek kararla ya vize edilir veya dairesine 
geri gönderilir. 

Bunlardan gerekli gördüklerini Birinci Baş
kan, Sayıştay dairelerinden birine veya Genel 
Kurula verir ve karara bağlatır. 

Bu kararlara dayanılarak yapılan ret işlem
lerine, usulü dairesinde itirazda bulunulması ha
linde, keyfiyet tekrar incelenmek üzere, ilgili 
Sayıştay dairesine veya genel kurula verilir. 
Vizeye karar verildiği takdirde gider belgeleri, 
vize edilmek üzere, şubeye verilir. İtiraz kabul 
edilmediği takdirde, belgeler karar gereğince, 
dairesine geri gönderilir. 

Denetçi ve üyenin vizesinde tereddüdettiği 
sarftan sonra vizeye tabi evrak, önce bir karara 
bağlanmak üzere, Birinci Başkan tarafından dai
relerden birine verilir. 

Sayıştaym tescilinden veya vizesinden kaçı
nıp gerekçeli bir takrir ile dairesine geri çevir
diği evraktan, maddi hataya veya ödenek yeter
sizliğine veya kadro üstünde tâyin ve istihdam
lara ilişkin olanlar hakkındaki reddi kesindir. 
Ancak, Sayıştayca vizesinden kaçınılan kanun
ların açıkça yasaklamadığı her hangi bir har
cama işinde birinci derecedeki ita âmirlerinin 
yazılı diretmesi halinde bu kanunun (45) nci 
maddesi hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Bu madde hakkında llyas Seçkin arkada
şımızın önergesine bağlı metni okutuyorum. 

480 - -
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Madde 31. —- Merkezde ve harcamadan önce 

denetimin uygulandığı yerlerde 100.000 lira
dan daha fazla harcamayı gerektiren sözleşme
ler yerine getirilmeden önce Sayıştayca tescil 
edilir. Ancak ivedilik ve gizlilik sebebiyle ek
siltmeden istisnasına Bakanlar Kurulunca ka
rar verilen hususlarda yabancı memleketlerde 
yapılan satmalmalara ilişkin sözleşmeler bu 
hükmün dışındadır. 

BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen 
var mı?.. Hükümet adma Sayın Alparslan. • 

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GE
NEL MÜDÜRÜ AHMET TEVFİK ALPARS
LAN — Efendim, sadece mütalâa olarak arz et
mek istiyorum. Biraz önce Sayın Coşkun Kırca 
beyefendinin ifade buyurdukları üzere, bu ka
nunun tedvin maksatlarından birisi de Devlet 
harcamalarını mümkün mertebe kolaylaştırmak, 
bu itibarla bu şekilde yatırımları önleyici for
maliteleri mümkün olduğu kadar bertaraf et
mektir. Bu sebepledir ki, Hükümet Genel Mu
hasebe kanunu tasarısını hazırlarken, hem vize 
usulünü, hem mukavelâtın tescili usulünü kal
dırmıştır. Biraz önce kabul buyurduğunuz mad
de ile vize usulü ipka edildiği gibi, şimdi bu 
önerge ile de mukavelâtın tescüi usulü ihdas 
ediliyor. Yatırımları ve harcamaları köstekleyi
ci mahiyetini ıttılalarmıza arz ederim ve bu su
retle Genel Muhasebe kanun tasarısı ile Hükü
metçe istihdaf edilen gayenin de bertaraf edil
mekte olduğunu, keza nazarı dikkatlerinize su
narım. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Coş
kun Kırca, 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (istanbul) — Sözlerime başlar
ken, sayın Hükümet temsilcisinden bir sualim 
olacak. Sayıştay müessesesinin mevcudolduğu 
memleketlerde Sayıştaym mukaddem vize salâ
hiyeti mevcudolmıyan memleketler mevcut mu
dur? Bunu şunun için sormak ihtiyacı var. 
Çünkü, meseleyi halletmek o kadar basit de
ğildir. Acaba, vize usulü harcamaların yapıl
masını zorlaştırıyor mu, yoksa kolaylaştırıyor 
mü? İlk görünüşte Sayıştaym mukaddem vize 
usulü harcamaların yapılmasında bir merhale 
olması itibariyle zorlaştırıcı bir neticesi oldu
ğu söylenebilir. Hakikaten düşünülebilir ki, 
eğer vize ettirme -mecburiyeti olmasa tahakkuk. 
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edecek, ita âmiri imzalıyacak, sayman da Ödiye-
cek. Arada vize diye bir şey yok, kolaylıkla har
camalar yapılabilecek diye düşünmek mümkün
dü. Yalnız, meselenin üstüne biraz daha eğilin-
diği vakit başka mülâhazaların da akla geldiği 
varittir. Aslında harcamaların yapılmasının ko
lay olup olmaması, harcamalarda tahakkuk me
muru, ita âmiri ve sayman gibi harcamanın ka
nuna uygun olup olmadığı hakkında karar ver
mek mevkiinde olan kimselerin sorumluluktan 
korkma veya korkmama derecelerine bağlıdır. 
Eğer tahakkuk memuru, ita âmiri ve sayman, 
sorumluluktan ziyadesiyle çekinir bir halde 
ise, vize usulü mevcudolsa da olmasa da harca
maların yapılması çabuk olmak. Acaba vize so
rumluların sorumluluk korkusu dolayısiyle 
harcamaları geciktirmelerini telâfi edici bir 
usul müdür diye düşünmek lâzımdır. Gerçi bir 
harcamanın Sayıştayca vize edilmiş olmas. bi-
1 âhara ilgilinin, ilgili sorumlu kişinin hesap 
veya işleminin kanuna uygun olup olmaması 
bakımından Sayıştayca tekrar harcama yapıl
dıktan sonra incelemesini engellemez. Ama şu 
da pratik bakımdan bir hakikattir ki, eğer 
bir harcama önceden vize edilmiş ise, bilâhara 
o saymanın hesap veya işleminin kanuna ay
kırı bulunması ihtimali zayıflar. Bu bakımdan, 
asıl Yüce Meclisi tenvir etmenin yolu; vize di
ye oraya bir muamele giriyor, sırf araya böy
le bir muamele girdiği için harcamanın yapıl
ması uzuyor demek değildir. Acaba vize diye 
mukaddem bir muamelenin araya girmesi har
camayı yapmakla yetkili olan sorumluları, so
rumluluk duygusunun tesiri altında fazlasiyle 
kalarak harcamayı geciktirmekten vazgeçili
yor mu, vazgeçir miyor mu? Asıl üzerinde du
rulması lâzımgelen şey budur. Kesin olarak 
- bendeniz şu anda şahsım adına konuşuyorum -
kesin olarak vize usulü kalmalıdır yahut kalk
malıdır demek kolay bir şey değildir. Ama öyle 
zannediyorum ki, Sayıştay denilen müessesenin 
mevcudolduğu her memlekette bu müessesenin 
kullandığı bir yetki, Türkiye'de Sayıştay kuru
landan beri kullanılan bir yetki kaldırılmak is
tenirken, böylesine önemli bir meselenin üze
rinde çok daha derin bir şekilde durmak ica-
beder. Yıllar yılı başka memleketler uygula
mış bu usulü, biz de uygulamışız. Unutmamak 
lâzımdır ki, muhterem arkadaşlarım, bâzı mü
esseseler uygulanır uygulanır, senelerce uygu--
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îanır bazen asırlarca uygulanır ve insanlara 
bıkkınlık getirerek, nereden çıktı bu müessese 
denir, şu mahzurları vardır denir, şu oluyor, 
bu oluyor denir. Yalnız düşünülmez ki, çok ke
re o müessese ilga edilince belki de daha büyük 
başka mahzurlar doğar. Bir müessesenin uzun 
süre uygulanmış olması, umumiyetle o müesse
senin daha ziyade mahzurlarının görülmesi ne
ticesini doğurur. Ama şunu da düşünmek zo
rundayız ki, Sayıştay denilen şeyin, müessese-. 
nin mevcudolduğu aşağı - yukarı her yerde zan-
nımca mevcudolduğunu sandığım - bu bakım
dan bu suali soruyorum - bir yetkiyi kaldırırken 
bunun bu kadar uzun zamandır bizde ve muh
telif memleketlerde uygulanışının bir hikmeti 
olacağını hatırlatmakta fayda vardır. Bu dere
ce anane ile yerleşmiş müesseseseleri kaldırma
dan önce, kaldırmayı istemeden önce, muhte
rem Hükümetin, sorduğum bu suallere daha 
teferruatlı, daha derin ve mukayeseli hukuku 
daha esaslı bir şekilde zabıtlara geçirici izahat
ta bulunmasını istirham edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş buyurunuz 
önerge hakkında. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz önergenin lehinde ko
nuşmak için söz aldım. Sayın Coşkun Kırca 
arkadaşımız genişçe izahat verdi. Sayıştayın 
önceden vizesine tabi olmak veya tesciline tabi 
olmak keyfiyeti bilâhara çıkması muhtemel olan 
birçok kanunsuzlukları peşinen önliyecektir. Dü
şünmek lâzımgelir ki, malî hususatta bilhassa 
masrafçı dairelerimiz alelûmum en meşru, en mâ
kul hudutlar içerisinde dahi Sayıştaydan şikâyet
çi olagelmişlerdir. Bu şikâyetlerinin büyük bir 
kısmı da Sayıştay mevzuatının, malî murakabe 
mevzuatının esaslarına riayetkar olmamak sebe-. 
biyle bizzat bu dairelere terettübetmektedir. Şim
di bu, önce vize, mukaddem vize muamelesinden 
de bertaraf ettiğimiz takdirde, bilâhara bertaraf 
edilmesi katiyen mümkün olmıyan birçok malî hu
zursuzluklar ve kanunsuzluklar ortaya çıkacak. 
Bu da ayrıca cemiyette geniş huzursuzlukların 
kaynaklarından birini teşkil edecektir. İcrada so
rumluluk alan bir arkadaşınız sıfatiyle arz ede
yim ki, Sayıştayın bu çeşit murakabesinde icranın 
kanunlara riayeti bakımından, icraatını kanunla
ra intibak ettirmesi bakımından isabetli bir görüş 
vardır. Bunun zıddını iddia etmek mümkün de-
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ğildir. Bu bakımdan bu konu Umumi Muhasebe 
Kanununda aksine bir hükümle sevk edilmiş olsa 
dahi, 2, 3, 5 günlük gecikmeler büyük ihalelerin 
mevzuunu teşkil eden konularda sorumlu idarele
rin daha dikkatli davranmalarını ve binneticc 
murakabeye önceden tabi olmaları yolu ile sonun
da nahoş birtakım olayların yerli veya yersiz çık
masına da mâni olacak bir keyfiyettir. Bu iti
barla takririn desteklenmesini ben de rica ediyo
rum arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin. 
ILYAS SEÇKİN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım, vermiş olduğum takrirde mevcut ni
zamı değiştirici bir hüküm yoktur. Halen mer'i 
kanun hükümlerinde masrafların yapılmasından 
evvel on bin liradan yukarı olanlar sarftan evvel 
vize ve mukavelenin tescili hükmü var. Benim 
takririm, 100 bin liraya kadar olan mukaveleler
de sarftan evvel vize ve mukavelenin tescilini is
tihdaf ediyor. Bir. 

İkincisi; İstanbul, İzmir, Adana ve Erzurum 
gibi büyük illerde Divanı Muhasebat bu vize iş
lerini mahallinde kısa zamanda yapmak için mü
messillikler kuracak. vizeler orada yapılacak. Ye
nilik getiriyor, yatırımların hızlanmasını teşvik 
edici mahiyette yenilikler getiriyor. 

Sayın Maliye Vekâleti temsilcisi burada ifade 
ettiler ki, Genel Muhasebe Kanununda sarftan ev
vel vize ve tescil müessesesini kaldırıyoruz. Genel 
Muhasebe Kanunu ile, sarftan evvel vize ve ya
hut da masrafların, mukavelelerin tescili mües
sesesi bahis konusu değil. Eğer Maliye Bakan
lığı, Divanı Muhasebat Teşkilât Kanunu konuşu
lurken, bu sarftan evvel vize ve mukavelelerin tes
cili müessesesini hakikaten işlerin süratle gitmesi 
bakımından engelleyici bir mahiyette olduğunu 
tesbit etmiş olsa idi, daha evvel Maliye Vekâle-
fiyle Divanı Muhasebat arasında bu tartışılır, en
cümenlerde konuşulur ve ona göre bir karar ve
rilirdi. Sayın Kırca'nın hakkı vardır. Dünyanın 
neresinde Divanı Muhasebat varsa sarftan evvel 
vize vardır, mukavelenin tescili vardır. Mukave
leler tescil edildikten sonra bu mukavelelerin tat
biki sırasında stüasyonların ödenmesi, hizmetle
rin görülmesi, paraların tediyesi gibi işler çok da
ha süratlenir, önceden tescil edilmediği, önce
den kendisinin tasvibine sunulmadığı zaman, Di
vanı Muhasebatın her hangi bir dairesinde, tescil 
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dairesinde bir mukavelenin tatbikatında çıkacak 
ihtilâfların işleri sekteye uğratması ihtimali çok 
daha büyüktür. Başlangıçta bu tescili ve sarftan 
evvel vizeyi yaparsanız, çok daha selâmetle gider. 
Takririmin lütfen kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Hükümet mümessilinin fikri var 
mı efendim? 

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GE
NEL MÜDÜRÜ AHMET TEVFİK ALPASLAN 
— Hayır efendim. 

BAŞKAN — Belediyelerin ve belediyelere 
bağlı müessese ve işletmelerin bir kısım borçları
nın Hazineye terkin ve tahkimi hakkındaki kanun 

».6.1965 0:2 
tasarısının oylamasına (175) arkadaşımız katılmış, 
(168) kpbul, 5 çekinser, 2 ret oy çıkmıştır, ara
nılan nisap temin edilemediği için gelecek birle
şimde tekrarlanacaktır. 

Bu vaziyet dâhilinde çoğunluk olmadığı anla
şıldığından, saat 21 de başlıyacak gece mesaisin
de de yoklama ile çoğunluk temin edilebileceği 
tahmin edilemediği için, 25 Haziran Cuma gü
nü saat 10 da toplanılmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati: 18,45 
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Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının Hazinece terkin 

ve tahkimi hakkındaki kanun ta sarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yok. 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
A.hmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Şevki Güler 
ABim Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal K i n m 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
ibrahim Imirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
İJyas Seçkin 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınger 
Melâhat Gedik 

fiye Bayım : 450 
Oy verenler 175 

Kabul edenler :•• 168 
Reddedenler : 2 
Çekinserler 5 

Oya katümıyanlar : 251 
Açık üyelikler : 13 

Reşat o la rda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bol ak 
Fennî lslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi incesulu 

[Kabul edenler] 
DENİZLİ 

Mehmet Çobanoğlu 
tsmail Ertan 
tbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç. 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevfıt Dursunoğlu 
Sera f ettin Konu ray 
Adnan Şenyıırt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cem alçılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz ZeytinO'fclu 

GİRESUN 
Nizam ottin Erkmen 
tbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naiın Tirali 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İÇEL 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali îhaan Balım 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Cihad Baban 
Nurettin Bulak 
Ratip Tabir Burak 
Ömer Zekâi Dormaıı 
»rhan Evübofclu 

Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyansan 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Ad al 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Şinasî Osma 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 

Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Rıza Yalçın 
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KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERt 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Fikret Piliz 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ahımet Gürkan 
Mekki Keskin 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

ARTVİN 

Saffet Eminağaoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Adi Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay (İ.) 
AFYON KARAHISAR 
Halfûk Nur BâH 
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MALATYA 

H. Avni Akşit 
MANİSA 

Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos* 
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hur rem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazlt 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Bay dur 
Cevdfct Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami öztürk 
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NİĞDE 

Oğuzdemir Tüzün 
RİZE 

Arif Hikmet Güner 
SAKARYA 

Ekrem Alacan 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sansözen 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

f Reddedenler] 
İZMİR 

Necip Mirkelâmoğlu 

fÇekinserler] 

TOKAT 
H. AH Dizraan 

BURSA 

Hikmet Akalın 

İÇEL 

thsan önal 

[Oya katıhntyanlar] 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Turgut (B.) 

AĞRI 
Kerem Özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 

Bülent Ecevit (I.) 
Mustafa Kemal Erko-
yan 
Muhlis Ete 
tsmail Gence 
tbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı (t. Ü.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

TOKAT 
Reşit önder 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 

UEFA 
Kemal Badıllı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
tbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar İ? 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğltı 
Mehmet Ali Pestile! 
Yusuf Ziya Yücebilgiı» 

ORDU 
Ferda Gtiley 

SÜRT 
Adil Yaşa 

ANTALYA 

Hasan Fehmi Bortepe 
Ömer Eken 
Raf et Eker 
Nazmi Keriımoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 

Onhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

486 



BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tugml 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Hal it Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

EURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Ahdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Ora! 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Recai Iskenderoğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât, Asal 

Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
tlhami Ertem 
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^'ahir Giritlioğlu 
Vazmi öznfrnl 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil (t.) 
Kemal Satıı 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali thsan Göğüs 
Hüseyin Inceoğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu I.) 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlıı 
Sekip İnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Mehmet Ali Aralan 
Burhan Bozdoğan (t.) 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
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Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Tahsin Demi ray 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Göka 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
ismail Hakkı Tekine! 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
\hdnrraıhman Yazgan 

Mâlik Yolaç (t.) 

İZMİR 
^eref Bakşık 
Ali Naili Erdem (B.) 
/Aya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Ahdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ * 
Ahdurrahman Altug 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 
(t) 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Er de m ir 
Halil öamen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisü 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
irfan Baran (B.) 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Sezai Sarnasar 
Sadrettin Tosbi (t.) 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Del ikaya 
Ahmet Fırat (t.) 
ismet inönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Şefket Raşit Hatip-
oğltt 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoslu 
Hasan Fehmi Evliya (I. 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Rsat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu (î.) 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoglu 
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NÎGDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soy er 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Şâdi Pehlivan oğlu 
Sadi Pehlivanoğlu (t.) 
Ata Töpaloğlu 

RÎZB 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

M. Meclisi B : 134 
Nuri Bayar 
MuıSİihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Fevzi Ceylân (İ.) 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç (İ.) 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğhı 

SIÎRT 
Hayrettin özgen 

SÎNOP 
Mahmut Alicanoğlu (İ.)| 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 

Aydın 
Çanakkale 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
izmir 

24 . 6 . 1965 0 
1 Ahmet Kangal (I.) 

Cevad Odyakınaz 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova (I.) 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu (I.) 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

yelikler] 
Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

:2 

(t) 

t 
1 
1 
1 
2 

14 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlj 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel (I.) 

UŞAK 
Ahmet TaJhtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğar) 
(B.) 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
134. BİRLEŞİM 

24 . 6 . 1965 Perşembe 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Giresun Milletvekili I. Etem Kılıçoğlu-
nun, İstanbul Emniyet teşkilâtında kaçakçılık, 
hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın tica
reti ve bunlarla ilgili konularda inceleme yap
mak üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi (10/19) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia 
ve isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu 
incelemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/20) 

3. — Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un, 
petrol konusu ile ilgili tartışmaların vuzuha ka
vuşması için, Anayasanın, 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/21) 

4. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve Gümüşane Milletvekili Nureddin Öz-
demir'in memleketimiz petrol sanayiinin istih
salden tüketime kadar bugünkü durumu, bu 
sanayiin gelişme ve genişlemesi için birtakım 
kanuni tedbirlere zaruret olup olmadığı husu
sunda Anayasanın 88 nci maddesine göre bir 
Araştırma Komisyonu kurulmasına dair öner
gesi. (10/22) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabri Vardarlı ve 
2 arkadaşının Türkiye'nin petrol mevzuundaki 
durumunu ve politikasını açıklığa kavuşturmak 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi. (8/14) 

6. — Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'-
ın Türkiye'nin petrol meselesi hakkında, Ana

yasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel gö 
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/15) 

7. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga hak
kında Başkanlık Divanı kararı. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

1. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının 
Hazinece terkin ve tahkimi hakkında kanun 
tasarısı (1/490) (S. Sayısı : 935) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sayış
tay Kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
ile Anayasa Komisyonunun mütalâası (2/532) 
(S. Sayısı : 706 ve 706 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 7.5.1964; 12.5.1965] 

2. — 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] 

3. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

4. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi: 26 .2 .1964] 

5. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 



(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25 .2 .1964] 

6. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi: 13.5.1964] 

7. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfi
yesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/817) (S. Sayı
sı : 951) [Dağıtma tarihi : 14.5.1965] 

8. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/577) (S. 
Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 15 .7.1964] 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. O. Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ncü maddesinin (B) 
bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/757) (S. Sayısı : 972) [Dağıtma 
tarihi : 19.5.1965] 

10. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 
sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/766) (S. Sayısı : 
802) [Dağıtma tarihi : 26 .1.1965] 

11. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi 
hakkında kanun tasansı ve Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 974) [Dağıtma tarihi : 21.5 .1965] 

12. — Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve haber
leşme işlerinin olağanüstü hallerde ve seferde 
ne suretle yürütüleceğine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, Ulaştırma ve Plân komisyonları 
raporları (1/702) (S. Sayısı : 944) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 5 .1965] 

13. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/706) (S. Sayısı : 865) 
[Dağıtma tarihi : 23 .2 .1965] 

14. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ile 
Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu'nun, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askerî Tekaüt 
ve İstifa Kanunu ile Memurini Mülkiye Te
kaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanunu ve tadilâtı gereğince kendilerine emek
li, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının ayar
lanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/599) (S. Sayı
sı : 938) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1965] 

15. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 6 arkadaşının, gecekonduların düzenlenmesi 
hakkında, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ile Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, Gece
konduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkın
da ve İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 
3 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (2/605, 2/620, 
2/411) (S. Sayısı : 930) [Dağıtma tarihi : 
31. 3.1965] 

16. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve 
iki arkadaşının, İdarel Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 7021 »ayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair, Çankırı 
Milletvekili Kâzım Arar'm, İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 5348 sayılı Kanunla muad
del 116 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında, 
Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, idarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Ka
nunla muaddel 140 ncı maddesinin değiştirilme
si hakkında ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'-
nun, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 
sayılı Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 7396 sayılı Kanunla ay
nı kanunun değiştirilmesi hakkında kanun tek-



lifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/700, 2/664, 2/665, 2/680) (S. Sayısı : 973) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1965] 

17. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul'un, 657 sa
yılı Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 
8 nrf maddesinin değiştirilmesi ve bu kanana 
3 ncü bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (2/515) (S. Sayısı : 740) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 7.1964] 

X 18. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve 
makinalan ile kimyevi gübre ve ilâçların it
halât ve memlekette satışının münhasıran Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından yapıl
masına ve bu maddelerin Gümrük Vergisi, re
sim ve harçlardan muafiyetine dair kanun tek
lifi ile Geçici Komisyon raporu (2/731) (S. Sa
yısı : 784) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1964] 

19. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtı ve Memurları Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayıllı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonları raporları (1/856) (S. Sayısı : 984) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1965] 

20. — Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve Geçici Ko
misyon raporu ile Anayasa Komisyonunun mü
talâa raporu (1/549) (S. Sayısı : 978) [Da
ğıtma tarihi : 31 . 5 .1965] 

21. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporla
rı (1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 .1963] 

22. — Niğde Milletvekili Oğuzdemir, Tüzün'-
ün 2197 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yü
rürlükten kandırılmasına ve Aksaray'ın tekrar 

il haline getirilmesine dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (2/697) 
(S. Sayısı : 985) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1965] 

23. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
29 arkadaşının, Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında 5 . 6 . 1963 tarihlli ve 
2996 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/859) (S. Sayısı : 1011) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1965] 

24. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü uçucu personeline verilecek uçuş 
tazminatı hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Plân komisyonları raporları (1/718) (S. Sa
yısı : 1004) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1965] 

25. —; Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 5656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanllığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis
yonları raporları (1/782) (S. Sayısı : 1001) 
[Dağıtma tarihi : 11. 6 .1965] 

26. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer ve 
107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/287) (S. Sayısı : 1010) [Dağıtma tarihi : 
15 . 6.1965] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




