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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1965 yılı Bütçe kanunu tasarısının Büyük 
Millet Meclisince reddi ile Hükümetin istifası 
üzerine yeni Hükümetin teşekkülüne ve 1965 ma
lî yılı bütçeleri kanuniaşjncaya kadar Devlet har 
camalarma yetki veren kanun tasarısının görü
şülmesini teminen Genel Kurulun, 19 Şubat 1965 
Cuma günü saat 10,30 da toplanması kalbul edil
di. 

Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşınmasına muta-
allik milletlerarası Andlaşma (CIV) ve ekleriyle 
demiryolu ile eşya taşınmasına mütaallik millet
lerarası Andlaşma (CİM) ve eklerinin, Ek Pro
tokolün ve Nihai Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna; 

Birleşmiş Milletler Audlaşmasmm 23, 27 ve 
61 nci maddelerinin Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunun 17 Aralık 1963 tarihli ve 1991 
(XVIII) sayılı Karariyle değiştirilmiş olan şe
killerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
ve 

Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Dokunulmazlık
ları Genel Anlaşmasına Ek - 4 ncü Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarılarının açık oylama sonuçları tebliğ oluna
rak taşanların kanunlaşmalarının kabul edildi
ği bildirildi. 

Üyelerden Muallâ Akarca, Rifat öçten, Ömer 
Ucuzal, İbrahim Şevki Atasağun ve Ferit Al-
piskender'e izin verilmesi ve 

Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi İbrahim 
Şevki Atasağun'un tahsisatının verilmesi hak
kındaki Başkanlık tezekreleri okundu ve teklif
ler kabul edildi. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetveller
de değişiklik yapılmasına; 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılmasına; 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına; 

Milletlerarası Sivil Havacılık Andlaşmasma 
mükerrer 93 ncü madde eklenmesine dair proto
kollerin onaylanmasının uygun bulunduğuna; 

Cenevre'de imza edilmiş olan «Milletlerarası 
Telekomünikasyon Andlaşması» ve eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna ve 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
na dair kanun tasarıları görüşüldü ve tasarıların 
kanunlaşmaları açık oyla kabul edildi. 

Nüfus Plânlaması hakkındaki kanun tasarısı
nın Anayasa ve Adalet Komisyonuna verilmesi 
kabul olundu. 

Anayasa Mahkemesine asıl üye ve 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçimi ya

pıldı ve her iki seçimde de üyeler yeter sayı
da oy alamadıklarından seçime gelecek birleşimde 
devam olunacağı bildirildi. 

19 Şubat 1965 Cuma günü saat 10,30 da top
lanılmak üzere birleşime saat 16,45 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
B'aşkanvekili Niğde 

İhsan E amit Tigrel Kudret Baykan 
Kâtip 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

RAPOR 

1. — 1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşınca-
ya kadar Devlet harcamalarına yetki veren 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/814; Cumhuriyet Sena
tosu 1/502) (S. Sayısı : 558) 
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B I R Î N C I OTURUM 
Açılma Saati : 10.30 

BAŞKAN — BaşkanveMli Muhittin Kılıç (Konya) 

KÂTİPLER : Sakıp Önal (Adana), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır'. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, günde
me geçiyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Gündemde Anayasa Mahkeme
sine asıl üye seçimi, Yüksek Hâkimler Kurulu
na üye seçimi işleri vardır. Fakat gündem hak
kında bir takrir vardır, okutuyorum. 

7. — 1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşınca-
ya kadar Devlet harcamalarına yetki veren ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi L/814; Cumhuriyet Senato
su 1/502) (8. Sayısı : 553) (1) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan 553 sıra sayılı Kanun 

tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış bulun
maktadır. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Kars Milletvekili 

Kemal Okyay 

1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşıncaya ka
dar Devlet harcamalarına yetki veren kanun ta
sarısı. 

BAŞKAN — Takrirde küçük bir hata var
dır. Evvelâ onu arz ediyorum. Bizim tüzüğümü
ze göre bütçe zaten ivedilikle görüşülür, bir de
fa konuşulur. Onun için kıymetli arkadaşımız 
Kemal Beyefendinin verdiği takririn ivedilik 
kısmının kıymeti yoktur; ivedilik kısmına nıa-

(1) 553 S. sayılı basmayazı 
nundadır. 

tutanağın .vo

kal yoktur. Bu itibarla, gündeme alınarak önce
likle konuşulmasını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının gerekçesinin okunup okunmaması
na, mahal olup olmadığını oylarınıza arz etmem 
icabeder. Okunmasını kabul edenler... Kabul et
miyenler... Tasarının gerekçesinin okunmaması 
kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Sayın Yıldız bu
yurun. 

Bakan da istiyor aynı zamanda... Herkesten 
önce mi konuşmak istersiniz Sayın Melen"? 

MALÎYE BAKANI FERİD MELEN (Van) 
— Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (Van) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 1965 
yılı bütçe tasarısının Hükümeti istifaya mecbur 
etmek amaciyle Mecliste reddedildiği malûmu
nuzdur. Bütçenin reddi filvaki başka memleket
lerde raslanmıyan bir hâdisedir. Çünkü bütçe
nin reddinden vahim neticeler doğar. Bu sebeple 
Hükümetler, Meclisler sorumluluk şuuru içeri
sinde bütçeleri ret yerine, eğer beğenmiyorlar
sa, bütçeleri ıslâh ederler. Ya, doğrudan doğruya 
Mecliste takrirler vermek suretiyle veyahut Ko
misyona iade etmek suretiyle. Fakat biz de Mec
lisimiz beriki yolu tercih etmiş ve bir politik ka
rarla bütçeyi reddetmiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar; bütçenin reddini, 
Devlet hayatında doğuracağı tehlikeyi tebarüz 
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i. Senatosu B : 44 
ettirmeye pek ihtiyaç duymuyorum. Filvaki büt
çenin reddi keyfiyeti, eğer zamanında tedbir 
alınmazsa maaşların ödenmememi, bütün harca
maların durması ve bir kelime ile âmme hayatı
nın durmasına muadil bir hâlisedir. Bu sebeple 
geçici Hükümetiniz bir sorumluluk şuuru içinde 
1 Martta, memleketin başına gelebilecek felâ
keti yakînen görerek, düşünerek, yeni Hüküme
te, bütçeyi yeniden tanzime imkân sağlamak üze
re bir tasarı hazırlamayı, daha istifasının ertesi 
gününden itibaren karar vermiş ve bu tasarının 
ihzarına başlamıştır. Maliye Bakanlığı, bugün 
huzurunuza gelen tasarıyı birkaç gün çalışmak 
suretiyle meydana getirmiştir. Bu tasarıyı Hü
kümetin kurulup sevk etmesini bekliyorduk. Ve 
düne kadar buna intizar ettik. Hiç şüphesiz ye
ni Hükümetin sevk etmesi daha doğru olurdu. 
Ancak düne kadar yeni Hükümet kurulamadı. 
Artık vademiz de son gününe gelmiş bulunuyor. 
Çünkü bugün kurulamazdı. Aksi halde Hükümet 
kurulduğu andan itibaren Karma Bütçe Komis
yonunun vazifesi nihayet bulacağından, yeni bir 
Karma Komisyon teşkil edilmesi Hükümetin iti
mat oyu almasına bağlı bulunuyordu. Bu da an
cak ay sonunu bulup, belki Mart sonuna kadar 
varacaktı. Bu itibarla Hükümetiniz, yeni Hükü
metin Başkan adayı ile de mutabakata vararak 
bu tasarıyı huzurunuza getirmeye karar vermiş
tir. 

Bu tasarı aslında bir bütçe değildir, muhte
rem arkadaşlarım. Muvakkat bütçe de değildir. 
Çünkü Anayasamız bir bütçe derpiş etmiş ve 
o bütçenin de Mart ayma kadar çıkarılmasını 
emretmiştir. Bu itibarla Mart ayma kadar biz. 
belki bir gelenek teessüs edecektir düşüncesi ile, 
harcama yetkisi veren bir kanunu huzurunuza 
getirmiş bulunıryoruz. Bu bütçe, müstakbel büt
çeden mahsubedilmek üzere Hükümete harcama 
yetkisi verecek bir kanundur ve 3 ay için mu
teber olacaktır. 3 ay içinde ve bütçe çıkıncaya 
kadar aylıkların, ücretlerin ve diğer masrafların, 
mukannen dediğimiz masrafların karşılanması 
için, 1965 yılı bütçesinin 1/12 sini harcamak 
üzere, Hükümete yetki veriliyor. Bunun dışın
da yatırımlardan stüasyonlar mevcut bu kayda 
tabi olmadan ödenecek 3 aylık kayda tabi; emek
li, yetim, aylıkları mobns ödenekleri verilecek, 
sonra vergi kanunları gereğince cibayeti lâzım-
gelen vergilerin tahsiline lüzum görülmektedir. 
Ve yatırımların geri kalmaması için, bilhassa gö-
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zümüz kadar önem verdiğimiz plânın yatırımla
rın geri kalmaması için do yeni Hükümete taah
hüde girme yetkisini vermektedir. Bu tasarı, arz 
ettiğimz sebeplerle ve muhtevasiyle huzurunuza 
gelmiştir, kabulünü rica ederim. Hürmetlerim
le. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım, önümüze gelen kanunun 
biran evvel çıkarılması zorunluğunu hepimiz ka
bul ederiz. Esasen başka türlü bir hareket tarzı 
da düşünülemez. Yalnız ben tasarıda ve Sayın 
Bakanın açıklamasında üzerinde durulması ve 
çözümü nasıl olacağı hususunda aydınlığa uğra
mamız gereken bir iki noktayı belirtmek istiyo
rum. Evvelâ Anayasanın 94 ncü maddesinin 1 nci 
fıkrası: «Genel ve Katma bütçe tasarıları ile mil
lî bütçe tahminlerini gösteren rapor, malî yılba
şından en az üç ay önce, Bakanlar Kurulu tara
fından, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur.» der. 

Şimdi, bir bütçe reddedildi. Bunu sunmak 
mümkün değil. Yeni bir bütçe sunulabilir belki. 
Ona karışmıyorum. Fakat yeni bir bütçe gelecek 
demektir. Hükümet yeni bir bütçe hazırlıyarak 
bu bütçe raporunu Büyük Millet Meclisine su
nacak. Anayasanın bu hükmü değişmedikçe, bu 
bütçe sunulduğundan en az üç ay sonra kabul 
edilebilir. Çünkü, malî yıldan üç ay evvel di
yor, burada kesin olarak malî yıl 1 Mart ve 
1 Mart'tan sonra belki geçici, bilmem ama bir 
malî yıl daha getiriyoruz. Anayasa elbette malî 
yılı şu ay diye söylemiş; kanunda belirtilen ma
lî yıl ne ise ondan 3 ay önce diyor. 

Şimdi ileride belli olmıyan bir tarihte bir ma
lî yıl olması lâzımdır ki, ondan önce Hükümetin 
getirdiği bütçeyi görüşelim. Bu durumda yeni 
bir malî yıl mı kabul edilecektir? Her halde ye
ni Hükümet geçici olarak buna bir çözüm yolu 
bulacaktır. 

Şimdi görülüyor ki; Anayasa hükmü böyle 
ise ve Anayasa hükmü değişmiyeceğine göre, ma
lî yılın değişeceğini umuyorum. Değişmesi de 
zannederim Haziran'dan sonraya kalacak. Bu 
Anayasa hükmü var oldukça Haziran'dan önce 
bir malî yıl başı kabul etmeye imkân yok. E, 
sonra açıkça rakamlarını bulabiliriz. Hükümetin 
getirdiği bu geçici bütçeyi kabul ettik veyahut 
daha doğrusu Sayın Bakanın buyurduğu gibi bu 
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Ö. Senatosu B : 44 
yetki kanununu kabul ettik. Hükümet kurulduk- l 

tan sonra bugün, yarın programını okuyacak, 
güven oyu alacak sonra Hükümet Mart ayı için- I 
de bütçeyi mecburen birşey hazırlıyacak. Bu iş- j 
ler Mart'm içinde olacağına göre en erken Ha
ziran içinde bütçe kanunlaşabilir. Belki Hazi
ranın sonuna kalır. 

Bu güçlüğün çözümünü sanırım ki; bizim 
komisyon bu noktada pek iyi düşünmeden üç ay 
demiş, 1 Hazirana kadar. Bu konuda evvelâ sa
mimî inancımı ifade edeyim, Anayasanın 94 
ncü maddesinin 1 nci fıkrası yürürlükte kaldığı 
sürece ve bugünkü organizasyon şu şekliyle de
vam ettiği müddetçe, 1 Hazirana kadar bütçeyi 
çıkarmaya imkân yok. 1 Hazirana kadar bütçeyi 
çıkarmaya imkân olmadığına göre, kanunu böyle 
üç aylık değil de, Hükümet tasarısında olduğu 
gibi, her ay şeklinde kabul edersek; belki de 4 ay 
olur. Bu hükümlere, daha doğrusu benim bu mâ
ruzâtıma cevap verebilecek bir çözüme ihtiyacı
mız olduğu inancındayım. 

Tekrar ediyorum, yeni bir bütçe hazırlan
ması zorunluğu var veya eski bütçe aynen geti
rilir, buna bir lâfım yok. Eğer yeni bir bütçe ha
zırlanacaksa, Hükümet bundan başka bir bütçe 
hazırlıyacak demektir. 

Güven oyu aldıktan sonra, programını oku
yup güven oyu aldıktan sonra yeni bütçe en az 
üç ay sonra bu Anayasa maddesine göre kanun-
laşabilecektir. Buna göre; bu üç ay yetmiyecek. 
Evvelâ nasıl yeter hale konacaktır? Sanırım ki; 
Bütçe Komisyonu sabırsızlanıyor, söz alacak. Bu 
hususlarda bizi aydınlatırsa memnun kalırız. 
Ama bu bütçenin kabulü şıklarını söylemek şar
tı ile. 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu buyurun. 
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 

BAŞKANI ALÎ ŞAKlR AĞANOĞLU (Trab
zon Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun sayın üyeleri, Yüksek Huzurunuza 
getirilmiş olan kanun tasarısı bir bütçe kanunu 
değildir. Bu tasarı, halen yürürlükte bulunan 
1964 malî yılı bütçe kanunu esasları üzerinde 
Hükümete 1965 malî yılında da tasarrufta bu
lunmak yetkisini vermektedir. Bu itibarla her 
hangi bir malî kanun olarak bütçe kanunu öl
çüleriyle mütalâa edilmemektedir. Bu husus 
Karma Bütçe ve Plân Komisyonunda da uzun 
uzun tartışılmıştır. Ve bütçe kanunu ölçülerin
de mütalâa edilmemesi neticesine varılmıştır. 
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Sayın Yıldız, Anayasamızın 94 ncü maddesi

ne göre, yıllık bütçelerin malî yıl başından en az 
üç ay evvel Parlâmentoya sunulması gerektiği 
hususu üzerinde durdular. Bu bir Anayasa em
ridir. Yalnız, bugün içinde bulunduğumuz şart
lar; bir Hükümet malî yıl başına 10 gün kala 
kuruluyor. Bu durum karşısında Amayasanm bu 
hükmünü tatbike imkân yok, demektir. Bu konu, 
Karma Bütçe Encümeninde görüşülmüştür. Yeni 
Hükümet kurulduktan sonra, bugünün şartları
na göre bir yeni bütçe hazırlıyacaktır. ilgililerin 
fikirleri alınmıştır. En çok üç ay içinde bir yeni 
bütçenin hazırlanabileceği düşünülmüş, 1 Hazi
rana kadar kendilerine mühlet tanınmıştır. Ka
nun tasarısının 1 nci maddesinde bu husus der
piş edilmiş bulunuyor. Tasarıyı her hangi bir 
yetki veren malî bir kanun tasarısı olarak mü
talâa buyurmanızı istirham ediyorum. 

Saygılarımı arz ederim. 

VASFI GERGER (Urfa) — Bir soru efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu, bir soru var 
efendim. Buyurunuz. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Bir bütçe tasa
rısı mahiyetinde telâkki buyurmadığımza göre. 
bu tasarı neden evvelâ Senatoya geliyor? 

KARMA BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU 
BAŞKANI ALI ŞAKlR AĞANOĞLU (Devam
la) — Efendim, mevcut bir bütçe kanunu üze
rinde değişiklik veya yeni yetkiler verilmesini 
icabettiren kanun tasarıları bütçenin yolunu ta-
kibeder de onun için, evvelâ Yüce Senatoya ge
lir, ondan sonra eğer bir değişiklik olursa tekrar 
Komisyona gider, daha sonra da Millet Meclisi
ne sunulur. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Inceoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ INCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlarım, burada Anayasamızın 
94 ncü maddesinde belirtilen bir gerçeği bir de
fa daha huzurunuzda açıklamak için söz almış 
bulunuyorum. 

Anayasanın 94 ncü maddesinde bütçenin ma
lî yıl başına yetiştirilmesini âmir bir hüküm 
vardır. Malî yıl değişmediğine göre, Anayasa-
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O. Senatosu B : 4A 
mız muvacehesinde bütçenin reddi ve malî yıl 
başına yetiştirilememesi Anayasamıza aykırıdır, 
arkadaşlar. Evet Anayasamıza aykırıdır. (A. P. 
sıralarından, «Çare nedir?» sesleri) Çare; Bütçe 
komisyonlarda ve Cumhuriyet Senatosunda ka
bul edilmiş olduğu için, Millet Meclisinde lü
zumlu teklifler, ıslah edici teklifler yapılmak su
retiyle bütçenin 1 Marta kadar yetiştirilmesi 
icabederdi. Bu teklif dahi, şimdi Hükümetin ge
tirdiği bu tasarı dahi yine Anayasamıza aykırı
dır ve onunla bağdaşamaz. Bunun acaba hangi 
usul ile Millet Meclisinden kanun teklifi ile gel
mesi icabederdi?.. Bu hususun dahi bir düşünü
lüp karara bağlanması icabeder. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü, siz grup adı

na mı söz istiyorsunuz? 
SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Tuna müsaade ederseniz 
evvelâ Sarıgöllü'ye söz verelim. 

Buyurunuz. 
A. P. SENATO GRUPU ADINA OSMAN 

SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem 
Başkan, muhterem Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri; Sayın Maliye Bakanı şu anda geti
rilmiş olan kanunun bir bütçe kanunu, bir büt
çe tasarısı olmadığını, 1964 malî yılında cari 
müddeti düşmüş olan bütçeden üç aylık bir har
cama yetkisinin ve vergileri tahsil için gereken 
hususun huzurunuza getirildiğini beyan ettiler. 
Bunun Hükümet, ki, halen istifa etmiş bulunan 
Hükümet vazife başındadır, hazırlığını yapmış, 
yeni seçilen Hükümet Başkanı ile mutabakata 
varmış olarak getirmişlerdir. Bir noktaya cevap 
vermek isterim: 

Buyuruyorlar ki, «Anayasanın 94 ncü mad
desine göre bütçe reddedilemez.» Anaya
sanın 94 ncü maddesi ve 92 nci maddesi 
kanunların ve bütçe kanunlarının ne suretle mu
ameleye tabi tutulacağını ve prosedürünü sara
hatle tâyin ve beyan etmiştir. Bütçe kanununda 
bir oylama mevzuubahistir. Ve bir oyun mevzu u-
bahsolduğu yerde, onun bir neticeye varıp, var
maması oyların neticesine bağlıdır. Anayasanın 
94 ncü maddesinin malî yılı kastetmesi, Hükü
meti, iktidarda bulunan Hükümeti, bu müddet 
zarfında bütçeyi hazırlayıp getirmeye mecbur 
tutmaktır. Yoksa bütçe, gerekli oyu almamışsa 
'bunu itimat oyu mütalâa ederek isti-

19 . 2 . 1965 O : 1 
fa eden Hükümetten sonra gelecek Hü
kümetin o yıl için bütçe hazırlıyamıya-
cağı neticesine varmaya imkân yoktur. Bu iti
barla mevzuubahsolan şey, şu: Gereken harca
maları ve aynı zamanda vergi tahsiline yetki ve
ren bir kanundur. Bu verildikten sonradır ki. 
Yeni Hükümet belki bugün öğleden sonra, belki 
akşam ilân edilecektir, Bütçe Komisyonu için 
gruplar zaten gerekli hazırlığı yapmışlardır. 
Derhal Bütçe Karma Komisyonu, Plân Komis
yonu teşekkül ederek Hükümetin hazırlıyacağı 
yeni bütçenin müzakeresine geçilecek. Ve yine 
Anayasanın âmir hükmü olarak bu bütçeyi geti
rip sizlerin oylarınıza tasdikinize arz edecekler
dir. Binaenaleyh Anayasaya aykırı bir cihet 
yoktur. Geçirdiğimiz demokratik bir merhaledir. 
Türkiye için belki tarihte nadir günlerden biri
dir. Binaenaleyh, hepimizin bu güzel anlayış 
içinde bu işi bir neticeye vardırmamızın zarure
tine grupum adına inanıyor, hepinize saygıları
mı sunuyorum, muhterem Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 
AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar; sevk edilen kanunun 
Anayasaya uymadığı, bütçe reddinin Anayasa 
ile telifinin mümkün olmadığı hususundaki mü
talâalar üzerine şahsım adına söz almaya mec
bur oldum. 

Muhterem arkadaşlar, Meclisler bir tescil or
ganı, bir tastik organı değildir. Bir Meclisten, 
bütçenin geçmesi isteniyor, kabulü talebediliyor-
sa onun reddi, bu hâdisenin bünyesinde münde
miçtir. Yoksa bütçe Meclise gelecek ve muhak
kak nihai olarak tasdik edilecek. Öyle ise oyla
mayı niçin yapıyoruz? Madem ki, oylama vardır, 
bu oylamanın içerisinde ret keyfiyeti de mevcut
tur. 

Şimdi üç ay evvel, Meclise sunulması keyfi
yeti Anayasa uygun olarak üç ay evvel Parlâ
mentoya Hükümet bütçeyi göndermiştir. Salahi
yetli organlarında tasarının Anayasaya uygun 
olarak, gerekli tetkikatı yapılmıştır. Bu bütçe, 
Senatodan Millet Meclisine gittiği zaman en son 
günü oylanıp reddedilebilirdi. Madem ki; oyla
ma vardır, kabul kadar ret de tabiîdir. Şimdi 
bu kısımda sarahat olmaması Anayasanın her 
hâdiseye teferruatına kadar götürmiyeeeğinin 
tabiî neticesidir. Mademki, en sonunda oylama 
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vardır; mademki en son malî yılın başlıyacağı I 
gün bütçe kabul edilecektir. O halde o anda da I 
reddedilebilirdi. Reddedildiği takdirde Devlet I 
'bütçesiz mi kalacak? Bittabi 1065 bütçesi yani I 
malî yılın İlaçlamasından 3 ay evvel sunulan büt- I 
çe değişikliklerle, yeni bir bütçe halinde. Meclise I 
sevk edilecektir. Binaenaleyh «Anayasaya mu- I 
lıaliftir. Anayasayı ihlâl etmektedir efendim, I 
bütçe kabul edilmediğine göre, bu şekilde gelen I 
sarf kanunu Anayasa muhalif düşmektedir» sek- I 
ündeki mütalâalar bu işin bünyesindeki durumu 
nazara almamaktan ileri gelmektedir. Mademki 
kabul edilmeye sunulmuştur, kabulü mümkün ol
duğu gibi reddedilmesi de mümkündür. Redde
dilmiştir. I 

«Şimdiye kadar dünyanın hiçbir yerinde gö
rülmemiştir» diye bir tâbir geçti. Bütçe kaimle 
sunuldu, reddi de mümkündür. Bu, ilk defa ras-
lanan bir hâdise değildir. Muhtelif memleketler- I 
de, muhtelif defalar reddedildiği, matbuatımızda I 
raslanan haberlerdendir. Binaenaleyh, yeni bir I 
bütçe yapılacaktır. Bütçenin yapılmasına kadar 
böyle bir sarf kanununa ihtiva*: vardır. Eski Hü
kümet, bu ihtiyacı karşılamak üzere ve Anayasa- I 
ııın ruhuna uygun olarak bu tasarıyı getirmiştir. I 
ti t i f at buyurulmasını hürmetlerimle rica ede- I 
rim. I 

BAŞKAN — Sayın Coşkuııoğlu. 
KÂMİL C()ŞKTTNOĞLlT (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlarım, bizim hukukumuzda, eski bir 
deyim vardır. Sarahat, açıklık varken takibedile- I 
rek hüküm çıkarmak caiz değildir. I 

Bendeni-/, burada konuşan arkadaşlarımdan I 
bilhassa Osman Saim Sarıgöllü ve Ahmet Nıısret i 
Tuna arkadaşımın noktai nazarlarına iştirak et- I 
mediğim için söz almış bulunuyorum, Evvelâ I 
94 ncü maddeyi bir okuyalım, müsaade (»dersi1- I 
niz. I 

«Madde 94. — (lenel ve katma bütçe tasa
rıları ile millî bütçe tahminlerini gösteren ra
por, malî yıl başından 'en az üç ay önce Bakan
lar Kurulu tarafından, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunul ur.» I 

Sunuldu ve kaim! edilmedi, reddedildi. Şu I 
halde yeni bir bütçe hazırlanması lâzım. Yeni I 
bütçe hazırlanacak. Bu sarf salâhiyeti veren I 
kanun neye müsteniden çıkarılıyor; arkadaşlar? I 
Eski bütçe ise, eski bütçenin devamı olmaz. Yeni I 
çıkacak, şurada gayet açık, yeni çıkarılacak I 
bütçeye mahsuben sarf edilm'ek üzere. Yeni çı- | 
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karılacak bütçeye mahsuben sarf edilmek üzere 
diye bir tasarının sevk edileceği hakkında şu 
Anayasada bana bir hüküm göstersinler, bir. 

İkincisi, bunun evvelâ Senatoya geleceği 
hakkındaki noktai nazarı kabul tmiyorum. Çün
kü bütçe Senatoda kabul edilmiştir. Kabul 
edildiğine göre Millet Meclisinde reddedildi. 
Millet Meclisinde tadil edilebilir, şu olur, bu 
olur. Bunun takibedeceği usul orada tesbit edi
lir. Binaenaleyh, burada bütçenin tekrar gele
cek sene bütçesine mahsuben bir sarf salâhiyeti 
veren kanunun müzakeresini Anayasaya uygun 
bulmuyorum. 

Efendim, bir zaruret varmış, zaruret olabi
lir. Ama zaruret varsa zarureti yine meşru 
yollardan halletmenin çaresine bakmalıdır. Be
nim şahsi görüşüm şudur : Bütçe oylaması Millet 
Meclisinde olur. Oy meselesi olduğuna göre ka
bul olduğu gibi ret de olabilir. Olur, ama ret 
dahi kendi formalitesini takibederek, orada 
bütçenin ne şekillerde değişeceği veya red
dedileceği, ve sairesinin Anayasaya tabi olarak 
usule göre Millet Meclisinde tüm halinde tet
kik edilmesi gerekir. 

Bu itibarla, burada bu mevzuun ele alınma
sını bendeniz Anayasa ile bağdaştıramıyorum. 
Efendim zaruret vardır, falan. Zaruret var
dır ama Anayasanın da sarahati vardır. Buna 
başka misaller verebiliriz.. Efendim Millet Mec
lisi o gün toplanamadı, ne olacak? Bu fevka
lâde hallerde, Anayasada hüküm yokken ken
diliğinden halledilecek değildir. 

Tekrar arz ediyorum arkadaşlarım, biz Se
natoda bütçeyi kabul etmişiz. Kabul ettiğimiz 
bir mevzuun tekrar bize gelmesi bahis konusu 
değildir. Hiçbir ikamın tekrar bize gelmez. Se
nato aynen kabul, tadilen kabul şu veya bu 
şekilde kabul eder. Millet Meclisinde artık ne 
şekilde halledileceği bellidir, malûmdur. Di
yeceksiniz ki; bu müstakil bir kanundur. Müs
takil bir kanun değildir. Müstakil bir teklif, bir 
tasarı değildir. Bu gelecek bütçeye tahakkuk 
edecek bütçeye mahsuben sarf yetkisi veren 
bir tasarıdır, (delecek sene bütçesini kabul et
tik. Biz bunu Anayasayla kabili telif görmü
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay siz Bakan ola
rak mı söz istiyorsunuz? 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır şahsım 

adına. 
BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu. 

KARMA PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trab
zon Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; memleketimizde malî yılbaşı 1 Marttır. 
Malî yıl sonu da 23 Şubattır. Anayasamızın 
9-i- ncü maddesinin üçüncü fıkrası., «sonunda 
Millet Meclisinde görüşülür ve malî yılbaşına 
kadar karara bağlanır» diyor. «Kabul edilir» de
miyor. Karara bağlanmak, kabul etmek şeklinde 
olabileceği gibi reddetmek şeklinde de olabilir. 

Şimdi, 28 Şubat günü son yörüşülmesi ya
pılan Bütçe, ret şeklinde karara bağ.anırsa; 
Anayasam:zda bundan sonran için bir hüküm 
yoktu:*. N'o yapacağız? Devlet hayatı devam eder. 
Devam eden ithiyaçları karşılamak üzere Yüce 
Parlâmentonun hemen bir karar alması lâzım. 
Alacağı karar her halde yeni bir bütçe yap
mak olmıyacak. Alacağı karar tatbik elilmertp 
olar. kanunların devanı1, hususunda Hükümete 
yetki vermel: olacaktır. Yüce huzurunuza ge
tirilmiş olan kanun tasarısı halen yürürlükte 
olan, s-", anla yürürlükte olan 1964 malî yılı 
Bütçe Kanununun 1965 malî yılında da yürü
tülmesi hususunda Hükümete yetki vermektir. 

Bu itibarla, daha evvel görüşülmesi yapılmış 
olan ve fakat Millet Meclisinde reddedilmiş 
olan 1965 malî yılı Bütçe kanun tasarısı ile bir 
ilgisi yoktur. Bu itibarla bir Malî kanun tasa
rısı olan ve Hükümete yetki tanıyan bu tasarı
nın kabul buyurulmasını istirham ediyoruz. 
Çünkü, filhakika ay sonuna kadar daha 9 gün 
vardır ama Hükümet, yeni kurulacak Hükümet 
hemen birtakım tedbirler alıp memleketin eri 
ücra köşelerinde mal müdürlerine kadar talimat 
verecektir. Bugünler içinde Maliye Bakanlığı 
teşkilâtının vazifelerini yapabilmesi için Hükü
mete birtakım yetkilerin tanınması hV.ımgelir. 
Kanun tasarısının bu bakımdan sunulduğu şe
kilde kabul edilmesini arz ve istirham ediyoruz 
efendim, hürmetlerimle. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Say-n Ağırnaslı. 
NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Değer

li arkadaşlarım, elbette bugün karşı karşıya bu
lunduğumuz meselenin halli lâzım. Yani bir 
Hükümet değişikliği vardır, masrafların yapıla-
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Dilmesi, maaşların verilebilmesi ve Devletin 
devamlılığının sağlanabilmesi için bir formül 
düşünülecektir. Bu zarureti evvelâ peşinen ka
bul etmeliyiz, bunu koymalıyız. Bunun yanın
da, benim asıl bahis konusu etmek istediğim me
seleleri, ilerisi için bize ışık tutsun diye vaz'ede
lim, koyalım ve zabıtlara geçsin diye söz al
dım. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda ne ile kar
şı karşıyayız? Karma Bütçe Komisyonu bir 
bütçe yapmıştır ve Anayasanın icabına göre 
Cumhuriyet Senatosuna sevk etmiştir. Cumhu
riyet Senatosu, ufak tefek iki tâdille bütçeyi 
onamıştır, kabul etmiştir. Tekrar Karma Büt
çe Komisyonuna gitmiştir. Yapılan tadilleri 
Karma Bütçe Komisyonu olduğu gibi kabul et
miş ve o küçük değişiklikle bütçeyi Millet Mecli
sine sevk etmiştir. Millet Meclisi bu bütçenin 
görüşülmesinin müzakeresine başlamadan red
detmiştir. Ve işin garibi; Karma Bütçe Komis
yonunda senatör olarak Cumhuriyet Senatosunu 
temsil eden arkadaşlar hiç şüphesiz bir çelişme
ye düşmediler, çoğunlukla kabul ettikleri büt-
cp burada da ufak tefek değişikliklerle kabul 
edilmiş ve tekrar Karma Bütçe Komisyonuna 
gitmiş ve orada da kabul edilmiştir. Milletve
kili arkadaşlarımız Karma Bütçe Komisyonun
daki tutumlariyle ; Millet Meclisindeki tutum
ları arasında bir çelişmeye düştüler. Nasıl?... 
Karma Bütçe Komisyonunda bütçeyi kabul etti
ler, oy verdiler, aşağıya gelince gruplarının, par
tilerinin başkanları bu vesile ile Hükümeti dü
şürelim dediği için kırmızı oy verdiler. Arka
daşlar, ben Millet Meclisindeki bu değerli arka
da darıma, bu tezadı nasıl kendi vicdanlarında 
bağdaştırdıklarını tekrar kendi vicdanlarından 
sormalarını temenni edeceğim. Ben şahsan yu
karıda ne rey verdimse; bir prensibe dayanıyor
sam; o reyi muhafaza ederim. Partinin grupu 
ve başkanı şöyle demiş, böyle demiş diye, de
ğiştirmem, ne idiyse onu muhafaza ederim. 
Cumhuriyet Scnatosundaki üye arkadaşlarımın 
böyle bir çelişmesi olmamaştır. Arz ettiğim gibi, 
ne rey verdilerse sonuna kadar onda devam et
tiler. Sadece milletvekili arkadaşlarıma, bu 
tenakuzlarını kendi vicdanlarında halletmek fır
satını, imkânını vermek bakımından bu sözü, 
bu konuşmayı yapmak lüzumunu duydum. 
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Değerli arkadaşlarım, ikinci bir mesele; Kar

ma Bütçe Komisyonunun durumudur. Karma 
Bütçe Komisyonunun dünkü müzakerelerinde de 
arkadaşlarıma arz ettim; bizim yaptığımız bütçe 
Millet Meclisince tetkik edilmeksizin reddedil 
m'işiiir. Reddedilince Hükümet bunu güvensizlik 
telâkki ederek istifa etmiştir. Tıpkı Karma Büt
çe Komisyonunun durumu da Hükümetinki gi
bidir. Biz Karma Bütçe Komisyonuna toptan 
güvensizlik tesbit edilmeksizin kırmızı oy veril
miş oldu. O halde tüm olarak Karma Bütçe Ko
misyonu istifa etmeli idi ve yeni seçilecek Kar
ma Bütçe Komisyonunda değişiklik yapılmalı 
idi. Efendim zaman acele. Acelesini bilmem. Bu
nu yapanlar bu aceleyi de düşünmüş olmalılar. 
Bunun birtakım hukukî neticeler doğuracağı 
üzerinde, haklı olarak düşünülür. Kaldı ki, kır
mızı oy ile eski Hükümete güvensizlik beyan 
eden muhterem ar'krrlaşlar aynı bütçeyi, şahıs
lar değiştiği zaman belki beyaz oy vereceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Parlâmento, bâzı pren
siplerle hareket eder ve o prensiplere sim sıkı 
sarılı:*. Ben aynı kanunu veya aynı tedbirleri 
falan şahıs getirirse kabul etmem, falan şahıs 
getirirse ka.bul ederim veya aynı kanunu, aynı 
masrafları falan yaparsa kabul etmem, falan ya
parsa kabul ederim gibi bir prensiple bağdaştı
ramıyorum. Elbette çaresini bulacağız ve kanun 
geçecek, ama bu vesile ile bunları tescil etmeli
yiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu bütçenin müzake
relerinin uzaması veya ka.bul edilmemesi hali. 
Anayasamız şunu veya bunu demiş olsun veya 
mezkûr kalsın, demokrat memleketlerde sık sık 
görülen hâdiselerdendir. Bunu kabul etmeliyiz. 
«Deuxieme provisoire» diyorlar; Fransa'da, Bel-
ç-ikada, Benelüx memleketlerinde sık sık bu yola 
başvurulur. Yani bilmem bütçe gecikirse; bir 
aylık muvakkat sarf mezuniyetleri veya iki ay
lık muvakkat sarf mezuniyetleri getirilir. 
Deuxiemo provisoire, 1/12 mânasına. Onun için 
buna, Anayasamızın metninde eksik kalmış bir 
noktadan hareket ederek «olmaz» demek belki 
güç. Bir çare, belki bir formül düşünülecektir. 
Elbette Parlâmentonun öbür organı Millet Mec
lisi bu yola gittiğine göre, bunu bir açmazla, 
- çünkü kül halinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisiyiz - Parlâmentonun iki kanadından birinin, 
öbürünü bir çıkmaza düşürmesi gibi bir yola 
gitmesi el'betteki doğru olmaz. Ve buna bir çare 
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bulunacaktır, bulunmalıdır.. Ama muhterem ar
kadaşlarım, arz ettiğim gibi Karma Bütçe Ko
misyonunun, yerine yeni Karma Bütçe Komis
yonu seçeceğiz ki; zaten terekküp tarzı da deği
şecektir, iktidar değiştiğine göre yeni komisyo
nun ekseriyetinin yeni iktidara mensubolması 
lâzımgeliı*. Ben burada müstafi hükümetin mem
leket hayrına göstermiş olduğu gayroti takdir 
ile anmayı bir borç bilirim. Hükümetten istifa 
etmiş, «yeni Hükümet ne yaparsa yapsın.» de
memiş, gayrete gelmiş, aman onlara sarf imkân
ları bulunsun diye 3reni bütçe gelinceye kadar 
bir aylık, iki aylık sarfa mezuniyet veren bir 
kanunu da sevk etmiş ve o kanunun müdafaası
nı da yine eski Hükümet üzerine almıştır. Bu 
hareketi takdir ile anmamak kadirnaşinaslık 
olur. Kendilerine teşekkür ederim. Ama Cumhu
riyet Senatosu da Karma Bütçe Komisyonu gibi 
hu'kukî bir durumla karşı karşıyadır, yüz yüze
dir. Biz ne yaptık? Bütçeyi kabul ettik. O ıbüt-
çede bir değişiklik yaparak mı bize gönderdiler 
ki, biz tekrar bu değişiklikler doğru mudur, de-
ğel midir diyelim? Yoo, hangi sebeple olduğunu 
bilmiyoruz, «Bütçeyi toptan reddediyoruz.» di
yorlar. Kusura bakmayın ama, başka kelime kul
lanmayı arzu ötmediğim için söylemiyorum, doğ
ru bii' yol olmamıştır. 

Hükümet elbette ki, güvensizlikle karşı kar
şıya gelir, elbette ki, yurt sevgisi, vatan sevgisi 
ne bir şr.ıhsın, ne bir zümrenin, ne de 'bir parti
nin imtiyazı altında değildir. Hiç şüphesiz ki, 
yeni gelecek Hükümet de eskisi gibi bu memle
ketin dertleri üzerine bütün ciddiyetiyle eğilecek
tir. H':ç şüphesiz kti, bu memleket bir arpalık, 
bir yemlik haline hiçbir şekilde düşürülemİye-
cektir ve gelecek arkadaşlarımızda da aynı va
tanperverlik gayreti elbetteki vardır. Bundan 
hiç şüphemiz yoktur. Ama statü bakımından, bir 
yanlışlıkla karşı karşıya olduğumuzu tesbit ot-
mok durumundayız. O halde, belki; ne yapalım 
Ağırna.slı? Bir çözüm yolu da sen getir, diyecek
iniz . Ve benden belki bir çözüm yolu, bir şey
ler bekliyeceksiniz. Yani Cumhuriyet Senatosu, 
- benim anlayışıma göre - bütçenin niçin ve neden 
değiştiğini bilmediğine göre, yeni Deuxiemo 
ProvisDİro'm müzakeresine geçmesinin, ben aley-
hindeyim ve muhterem Karma Bütçe Komisyo
nunda da; biz istifa edelim, yeni hükümetin te-
•pkkülünc göre; komisyon kurulsun, o kabul etsin, 
bu prensibe daha uygundur» diye müdafaa yap-
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tim. El betteki Cumhuriyet Senatosu toptan is- j 
ti fa, etsin, çünkü bütçesi reddedilmiş oluyor. 
yeni Senato seçilsin gibi, bir şey düşünülemez, 
akla da gelme/. Aımı bu muvakka t mezuniyetin 
karak te r inde , büt ,;e olnuıktan daha. çok malî 
sarf iyat cephesi ; ğır basacağına göre ; hiç ol
mazsa Millet Meclisinde Cumhuriyet Senato
sundan evvel, görüşülmek suretiyle ve bir pro
sedür değişikliği yapmak suretiyle bu iş halle
dilmiş olmalı idi. Bu mümkün idi. Çünkü bu, 
Anayasanın emret t iği şekilde bir bütçe olsaydı 
evvelâ Cumhuriyet Senatosundan, sonra da Mil
let Meclisinden geçecekti. İt öyle değildir. Malî j 
kanunlar , vergi, k umular ı v. s. hepsi diğer ka
nunların prosedür ine tabidir . Yani evvelâ Mil
let Meclisinde görüşülür, sonra Cumhuriyet Se
natosuna gelir. Bunu böyle yapsaydı lar da 
Cumhuriyet Senatosuna sonradan getirmiş ol
salardı , bu bütçe şimdilik mual lâkta ve müzake
resi gecikmiş olduğu için bu m u v a k k a t mezuni
yet kanununu kabul edelim ve buna oy verelim 
ki, işler, ic raa t geri kalmasın, derdim. İ m it ibar- j 
la Cumhuriyet Senatosuna, âdeta bir hatası var
mış, bir yanlışlığı varmışta, bunun tamir i ve 
tashihi için gelinmiş gibi bir sevk durumu ile 
karşı karşıyayız. Ben bu sebeple şahsan elbet-
tek i Devlet işlerinin yürümesini yürek ten iste
mekle beraber, zarure t var, maaş a l ınacakt ı r ; 
sırf bu prensi]) bakımından kırmızı oy vermek 
mecburiyetinde kalacağımı ifade etmek için söz 
aldım. Bu açıklamaların tescili için. söz aldım, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN" — İÜr kifayet t akr i r i vardır . Sa
yın Yıldız, Sayın Tunçkana t , Sayın Sarıgöllü, 
Sayın Tuna, Sayın Üoşkunoğlu, Sayın Ağırnaslı 
ile altı kişi konuşmuştur . 

ADALRT BAKANI SİRRİ AT ALAY (Kars) 
Anayasaya aykırıl ığı bakımından Hükümet adı
na söz rica ediyorum. 

BAŞKAN" — Bir dakika efendim, benim za
ten muhterem arkadaş lar ımın da pekâla bildik
leri veçhile teamülüm şudur , t u t tuğum yol şu
dur"? B u gibi ahvalde komisyona, söz istediği 
zaman Hükümete , bir g rup söz istediği zaman 
ona söz veririm. Gruplardan biri söz istemiş
tir . E n evvel buna söz veririm ve daha sonra 
kifayet i oylatır ım. Bu sırayı t ak ibederek ko- i 
misyona. Hükümet adına Sayın Atalay 'a , bir de î 
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son söz için sırada olan senatöre söz vereceği
mi arz ederek, kifayeti okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmışt ı r . Müzakerenin kifaye

tine ka ra r verilmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Osman (lümüşoğlu 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) 
Takri r in aleyhinde söz ist iyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tunçkana t . 
H A Y D A R TUNÇKANAT (Tabiî Üye) -

Muhterem arkadaşlarım, çok önemli bir hâdise 
ile karşı karşıya bulunuyoruz. Senatoda kabul 
edilmiş olan, Karma Bütçe Komisyonunda ve 
Senatoda kaimi edilmiş olan bütçe, Millet Mecli
sinde reddedilmiştir. Ve şimdi Hükümete sarf 
yetkisi veren bir kanunla karşı karşıya bulunu
yoruz. Bu hususta, henüz yapılan konuşmalarla 
kâfi derecede fikir birliğine varılanıadığı için, 
dün müspet olarak çıkarılan bu kanuna bugün 
Anayasanın daha henüz vuzuha kavuşturulmamış 
maddesi içinde bir neticeye bağlanmadan kifayet 
takriri ile konuşmaların kesilmesi gelecek için 
iyi değildir arkadaşlar. Çünkü bir teamül ya
ratılacaktır. Bu bakımdan enine boyuna konu
şulmasında fayda vardır . Bütün a rkadaş la r ay
dınlansınlar, ondan sonra karara varalım. Bina
enaleyh, kifayet takririn aleyhinde oy kullan
manızı arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN --• Kifayet takrir ini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 23 çe 
karşı 70 oyla kifayet kabul edilmiştir. Şimdi Ko
misyon Sözcüsü Sayın Kemal Okyay'a. söz veri
yorum. Buyurun Sayın Okyay. 

KARMA BÜTÇE YK PLÂN KOMİSYON! ' 
SÖZCÜSÜ KKMAL OKYAY (Kars Milletve
kili) —- Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın 
Ağırnaslı 'nın Komisyonumuzla ilgili düşüncele
rine cevap arz etmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. Sayın Ağırnaslı, biliyorlar ki, 
Karma Bütçe ve Plân Komisyonu yenisi seçilin
ceye kadar* vazifesi başındadır ve vazifesine de
vam edecektir . Vazife gördüğü müddetçe ken
disine gelen her meseleyi inceleyip bir kara ra 
bağlayıp ve Meclislere sunacaktır. K a r m a Büt
çe ve Plân Komisyonunun kabul etmiş olduğu 
Bütçe kanun tasarısı Senatodan geçtikten sonra 
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Mecliste reddedilmiştir, diyor. Kendisinin kabul 
ettiği bir kanun tasarısı reddedildiğine göre, ka
bul ettiği tasarının aleyhinde bir başka kanunu 
görüşmesin, istifa etsin, yeni bir komisyon gelsin 
bu kanun tasarısını görüşsün diyor. Karma Ko
misyonda görüşülüp karara bağlanan bir kanun 
metni Meclislerde mutlaka müspet çıkacaktır di
ye bir kaide yoktur. Komisyonumuzda pek çok 
kanunlar müspet olarak mütalâa edilmiş, karara 
bağlanmış ama; aşağıda, Meclislerde reddedil
miştir veya değişikliğe uğramıştır. Reddedildi 
veya değişikliğe uğratıldı diye Komisyon hiç te 
istifayı düşünmemiştir. Millet Meclisinde bütçe 
tasarısının tümü üzerindeki müzakere devam et
miş, tümü görüşüldükten sonra reddedilmiştir. 
Orada reddedilmesi Komisyonumuzun çekilmesini 
icabettirmezdi. 

Sonra, bu Bütçe kanunu tasarısı reddedildi
ğine göre, diyorlar bu yeni teklif edilen kanun 
tasarısının Senatoda görüşülmemesi lâzımdır. 
Şimdi bu sayın Hükümetin de, sayın komisyon 
Başkanının da ifade ettiği gibi bir bütçe kanu
nu veya muvakkat bütçe kanun tasarısı değil
dir. Biliyorsunuz ki, yukarda kabul edilmiş, 
Karma Bütçe Komisyonunda kabul edilmiş büt
çe ile ilişkili kanunlar önceden Senatoya gel
mekte, Cumhuriyet Senatosunda 'karara bağ
landıktan sonra Millet Meclisine gitmektedir. 
Pek çok aktarma kanunları bu prosedür içinde 
yürütülmektedir. Bu kanun mahiyeti itibariyle 
şudur: Mevcut bir kanun vardır, 1964 yılı Büt
çe Kanunu vardır. Bu kanunun müddeti 28 
Şubatta sona erimektedir, önümüzdeki kanun 
bütün diğer kanunlar gibi bir kanundur, bütçe 
kanunu değildir. Bir şey getiriyoruz, diyoruz ki ; 
28 Şubatta müddeti bitecek kanun tasarısının 
müddetini daha ileri bir tarihe götürüyoruz. 
Hükümet, 1964 teki harcamaları ay ay yapabil
mesine yetki tanıyan bir kanun tasarısı getir
miş bulunuyor ve bu üç aylık zaman içinde bir 
müddet tehirini kapsıyan bir kanun teklifidir. 
Bunun için Senatoya gelmiştir. Diğer bütçe 
ile doğrudan doğruya ilgili kanun metni oldu
ğu için Senatoya gelmiştir. Senatodan çıkacak 
karara göre de Meclise gidecektir. Bunu arz 
etmek için rahatsız ettim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Atalay. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Bir sorum 

var efendim. 
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Bu kanun bir usul kanunu mudur, yoksa 

harcamalara yetki veren bir kanun mudur? Ko
misyon bunu nasıl mütalâa ediyor.? 

KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KEMAL OKYAY (Devamla) — 
Bu kanun, 1964 yılı Bütçe Kanununun müdde
tini uzatan ve onun harcamalarına üç aylık bir 
süre içinde Hükümete yetki tanıyan bir kanun
dur. Bu esasa mütealliktir. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Bu esasa 
mütaallik olduğuna göre, Anayasanın 126 ncı 
maddesinde «Devletin ve Kamu iktisadi Teşeb
büsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harca
maları yıllık bütçelerle yapılır» diyor. Yani 
bütçe ile harcama yapmak demektir. Ama bir 
de şu durum vardır ki; bütçe kabul de edilebilir, 
ret de edilebilir. O halde ikinci fıkrasında da 
diyor ki, «Kanun kalkınma plânları ile ilgili 
yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve 
hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir.» 
işte bu madde zaten keyfî bir elastikiyet taşı
yor. Demek ki, usul kanunu ihtiyacmdadır. Yeni
den tahaddüs eden Anayasanın normal işlemesi
nin meydana çıkardığı şu durum için bir usul ka
nununa ihtiyaç vardır. Komisyon ne diyor bu 
husus hakkında? 

KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KEMAL OKYAY (Devamla) — 
Efendim, diğer kanunlar gibi bütçe kanun ta
sarısı bir yıllık olarak hazırlanır. Eğer bir yıl 
sonunda yeni hükümler gösterilmezse, bu mem
lekette yeni vergiler tahsil edilemez, yeniden 
harcama yapılamaz. Meclisler, bu bir yıllık müd
deti uzatmak yetkisine sahiptir. Şimdi de yap
tığı .1964 programına ve plânına uygun bir büt
çe kanunu yürürlüktedir. Bu müddet 28 Şu
batta sona ermektedir. Bunu görüyor ve bu 
müddet bitmeden yeni bir kanun çıkaracak. 
Bu müddeti bir yıl yerine 15 aya çıkarıyor. 
Bu Meclislerin hakkı olsa gerektir. Yani 1964 
bütçe kanun tasarısı 15 aylık bir müddet içinde 
yürütülecek. Onda 'kabul edilmiş olan pren
sipler dâhilinde, harcamalarda, yatırımlarda, 
sermaye teşkillerinde Hükümet aynı prensip
lerle hareket ederek yeni harcamalarda bulu
nabilecektir. Neden onda 1964 ıbütçesi esas alı
nıyor? Çünkü, 1965 bütçesi diye bir bütçe yok
tur. Kanuniyet kesbetmediği için 1965 bütçesi 
ortada yoktur, böyle bir bütçe yoktur. Yok 
olan bütçeyi esas alamıyacak. Esasen bugün 
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Türk ye'de bütün maliye teşkilâtında 1964 büt
çesi mevcuttur. Tamamiyle bu .bütçe üzerinde 
harcama, yatırım masraflar: yapa'bllir. Eğer 
bunu kabul etmeyip, 1965 bütçesine göre bi/ 
şey hazırlanırsa, bunr.n yenilen bastırılması, 
yeniden dağıtılması büyük zamana ihtiyaç glis-
terir ve mümkün olmaz. Bu bakımdan 1934 
Bütçe Kanununun müddeti uzatılır ve bu d i 
Anayasanın 126 ne. maddesine aykırı olmıyan 
bir kanun tasarısıdır. Komisyon 'bunu böyb 
mütalâa etmektedir. 

KADRÎ KAPLAN — (Tabiî Üye) — Efen
dim, burada meydana çıkan Anayasamıı işlemesi 
için zaruri olan şu müesseseye imkân verecek 
bir usul kanunu mütalâa etmektedir bu tas ın . 
Böyle olduğuna göre, 94 ncü maddenin 1 rci 
fıkrasında yazılı kayıt, usul kanunların terbit 
etmiştir. Komisyon bu hususta ne düşürmekte
dir? Usul 'kanunları ,bu prosedüre göre Senato 
ve Millet Meclisince mi tesbit cdilm'ştir, yoksa 
normal 'bir kanun mudur.? 

KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KEMAL OKYAY (D-vamla) — 
Bütçe ile ilgili bütün kamın teklifleri pyrr 
prosedüre tabidir. Esasen 04 ncü maddede, 
demin arkadaşımın i"ah ettiği gibi. Mcdisto 
görüşülür ve ma'î yd ba/vna kadar karara bal
lanır deniyor. Mutlak tasdik ve tasvip diye 
bir hüküm yoktur. Karara bağlan1!'. Red
detmekte bir karardır ve rot karar na bağlan
mıştır. Bunun için 94 ncü ma "İdede mutfak bu 
kanun tasarısı tasdik edilerek çd^ar diye bir 
hüküm yoktur. 

BAŞKAN — Saym Ata\ay arkalarlar ben 
bir hata ya^t'm. Hatadan d"nnok İ r r zaman 
caizdir. Farlcna varmadan b 'Ve nühim bir 
kanunun müzakeresi yapdmam itibariyle Sa
yın Kaplan'a soru için söz verdim. Halbuki 
kifayet sonlara da şâmildir. Ama konuşma
nın yarısında hatayı hatırladım. Konuşmayı 
yarıda kesmek daha büyük ırmViHük olacağı 
için soruyu bitlrttim. Başka kimseye... 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Fa rbnda 
olmadan devam ettiğim için özür di'erim efen
dim. 

BAŞKAN — Ben de farkınla olamadım, 
ben sizden ve bütün arkadaşlardan özür dile
rim. Bu itibarla söz vermiştim. Şimdi kimse
ye söz veremiyeceğim. 

19 . 2 . 1935 O : 1 
Saym Atalay buyurun. 
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY — 

(Kars) — Muhterem arkadaşlarım, kanun ta
s a r ı s ı n Anayasaya şeklî bakımdan aykırı ol
duğu iddia edildi. 

Kıymetli arkadaşlarım, Davlet hayatı de
vamlıdır, Devlet hayatı devamlı olacaktır. 
Mesıdiye^crimiz, geçici hükümetlerde de ol
sa, nerede olursa olsun, bütün siyasi mülfı-
ha^abar n, endişelerin, çat şmalarm üzerinde 
olmaıı lâzımd'r ve öy'e olacaktır. Bir noktayı 
tesbit edeceğim. 1065 Bütçe kanun tasarıs-mn 
şu andaki hukukî mah'yeti nedir? 1965 Büt-
ç-> kanun tasarısı bugün artık mevcut de^i1-
dir. Eğer /nava^.anm 9-1 rcü nîi.,1,1','':,ı'1',1'i 
S3kil o1 masada. Anayasanın 92 nci maddesinde
ki tatYk şekli olsa idi bir kanun ta tars ı olarak 
hüv'yHi vardr j*ncak Anayasan n 9 4 ncü 
r\a İdesinin tatbik sekli sudur: B"t"e kanun 
taıansı. Curıhııriyct Senatosuna g<^ir, kabul 
edilir, değişiklik olur veya olma";. Kar""1 a Büt
çe lOmisy nrna >?ider. ^ıvlan sonra M^let 
Mcdis'ne g'der, Mi'lct Meclis'n"'e redde lildi-
ği tnl'dir le. aH'k Chu~dıuriv^t Smıaf snna dön 
n.oııni ge-ektlre^ek bir cihet vıktur. Orada 
i", b'tmi'.tir. reddedilmiştir. B*11 t a - a r redde-
d'ürıe. a"tık ^ tasan rı^vmt d^ği'^'r. Simdi 
Niyazi Ağ^rnasb arka laı ırrzm, 1065 bütçesi
nin bu maliyeti se^eb'y^o rev vo-'m'y^e"'^1 en-
dhesi mev^ubahı^la^a^. Oünkü 1965 Bütçe 
trrar 'smm Minet MecPsmdc tümü irerinde ya
ndan görüıme1 er sonunda madde^re geçilmesi 
kabul edilmeden reddedilmesi cihetiyle Anaya
sa muva^lıesin 'e artık hiçbir hukukî vasfı ve 
hüviyeti kakmadığına göre ve Devlet hayat-mn 

devambbk arz etmesi bakımmdan. Karma Bir
ce K >misvmı Sözcüsünün de ifade ettiği n-ibi, 
1964 Bütçesi 28 Şubat akşamı hitam bulacağı 
cihetle, bir hal yolu bulunması mecburiyeti var
dır. Bu yol da; ya bir geçici bütçe veyahut 
şimdi bizim kanun tasarımızda ifade ettiğimiz 
gibi sarfa yetki, tahsil devamı izninin veril
mesidir. Bu hiçbir şekilde Anayasaya aykırı 
bir mahiyette değildir. Bütçe kanunları bir 
yıllıktır. Sayın Kaplan'm ifade ettiği 126 ncı 
madde plânla ilgili ve bütçenin bir ydbk hüvi
yeti, bir yıllık ömrü olan ck]î bir kanun ola
rak hangi şartlarla bir yıldan da \a fazla hü
kümler taşıdığı derpiş edilmelidir, şeklindedir. 
Bâzı hususlarda bir yıl, esasen bütçe bir yıllık 
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şeklî bir kanundur. Bir yıllık müddeti aştığı 
takdirde, Anayasanın 126 ncı maddesine göre 
bütçenin gelecek yıllara sâri nasıl bir hüviyet 
arz edebileceğini derpiş eden hükümdür. 

Sayın Yıkkz'm ifade ettiği Anayasaırn 
94 neü maddesinde malî yıl başından üç, ay ön
ce hazırlamak ve malî yılın bitme tarihine ka
dar bütçenin kanunlaşmasının sağlanması mev
zuuna gelince: Anayasa bunu derpiş etmemiş
tir. 94 ncü maddede tesbit edilen hususharn 
Meclisler riayet etmediği takdirde, bütçenin 
reddi halinde ne gibi muarae^ yapılacakta? 
Bunu derpiş etmemiştir. Etmcdiğ'ne göre. Ana
yasa bunu almadığına göre redded^en bir büt
çe iherme yapılacak işlemlerin tekrar 94 n^v 
maddedeki, mehil ile is7emcsi mümkün de^'1-
dir. Cimini: artdv gecm^s bir samandın dö
nün bir ma^î yMan ön "eki ü> a y p-et/rm c'rc im
kân y>ktnr. Bn imkânsızlık aşikâr. Bu se
bepledir ki; Oec'ei Hükümet en uyrun ve ev 
süratli, en sıhhatli bir sekli getirmiş bıdnnnn1-. 
tadır. B'r kısım arkadaşlarımız der ki. n :eî-
bunda 94 ncü maddeye göre bir usul tatVh 
odiHvu' da 97 nci maddeye göre tatbik edil
miyor. 

Şimdi, bütçeye ilişkin her hangi bir evrak
ta değişiklik yapılmasında, Bütçe KanunrnV 
tatbik ettiği usnl tatbik edilir de. üç ay dair 
olan, uzatma imkânı veren 1964 Bütçesine iliş
kin meselelerde 92 nci madddeeki kanunun usr-
lü nasd tatbik edilir? Elbette geçmiş, 106' 
Bütçesindeki ee-itdi harcamalara ve tahsi11err 
daha bir müddet yetki veren bir kanım tasa
rısının Irç şüphe yok ki. 92 nci maddedeki ^e1*-
le deg'l, 94 n°ü maddedeki, bütçenin g^'rüsü1 

mesindeki scl^c u y m n bir şekilde getirilmes" • 
"aşireti vardır. Ve bütün bnnkan dibü^c1^ 
Hükümet bunda Anayasaya a v V r b k ciheti 
nrörmemis. usuh'ine rv^nn ve yöremi bu mem
leketin yarmı için titreyen bir hassasiyetle ge
tirmiş buhınvıaktad^. 

Takdir Yüksek Heyot'nizmdir. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
FEHMt ALPASLAN (Artvin) — Muhte-

rem arkadaşlarım, gerçekten Anayasamız büt
çenin mahza hükümetleri düşürmek için redd'-
ni terviceder mahivette d'benVnm's delildir. 
Bu defa vukubulan hareketin bizim Parlâmen
to hayatımızda bir daha tekerrür etmemesini 
can ve gönülden temenni ederim. Yalnız Millet 
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Meclisinin haiz olduğu kanuni haklara istina
den bütçeyi reddetmiş olduğuna ve o zaruret 
içerisinde bu tasarı önümüze geldiğine göre, me
seleyi daha g-niş bir açıdan ele almak zarureti 
vardır. Plep biliyoruz ki; bütçe Devi t in bir 
yıllık sarfiyatı ve tahsilâtına aidolan kanunla-
^ n tatbiki ve bunun iein hükümetlere yetki ve
rilmesini tazammun eden bir kanundur. Şim
di, bütçe reddedildiğine göre; ne yapmak lâ
zımdır? İstifa eden Hükümet, meseleyi yeni 
Hükümete bırakır ve yer-..: Hükümet ne yapa
caksa yapsuı. d^yM^ir. Ama Hükümet, Dev
letin devamlılık prensibi içerisinde kendisine 
düşen vazifeyi, hattâ bu vazifen'n sanırlarını 
aşmak suretiyh? mese7eyi büyük bir hassasiyet-
l/> ele almış ve yeni gelecek Hükümetin, tat
bikat safhasında müşkül bir duruma düşmeme
sini temin için böy'e bir tasarıyı hazırlamış
tır. Benim naçiz kanaatim; bu tasarıyı mut
lak mânada bir Bütçe kanun tasarısı gibi gör
mek mümkün değildir. Bu bir tedbir tasarı-
s-'dır. Arkadaşlar, vâzıı kanun, hüküm ol-
mıyan ahvaVle hâkime dahi tınla bir vâzıı ka
nun imiş gibi düşünüp tatbikatta bulunmak 
yetkisi veriyor. Bu yetkiyi veren vâzıı kanun 
'-te simdi hitabctmckle şeref duyduğum yük
sek şahsiyetlerinizden müteşekkil ve müret-
tebolmaktadır. Karşınıza mühim bir mesele 
gelmiş. Devletin hayatını durdurabilecek bu 
demokratik nizam içerisinde bir sürü pürüzler 
meydana getirebilecek bir vaziyeti bertaraf et
mek maksadiyle hazırlanmış olan bu tedbir ta
sarısının Anayasaya aykırılığı veyahut Ana
yasanın tamamiyle içerisinde olduğu görüşünde 
değil, bunun dışına çıkmak suretiyle millî 
hayatm, Devlet hayatının devamlılığı prensi
bi içerisinde bir tedbir kanunu olarak görmek 
ve buna göre mütalâa edip üzerinde durulması 
yer'nde olur kanısındayım. 

Şimdi kanun acaba sarfa mezuniyet veren 
diğer kanunlar gibi Millet Meclisinden mi gel
sin; yoksa Bütçe kanun tasarılarının görüşül
düğü esas üzerinden hareket edilmek suretiyle 
bu yoldan evvelâ Senatodan mı geçsin mcnc-
Vsi düşünüldüğü zaman bizim teklifimiz red
dedilmiş olan, ve bizi boşlukta bırakan Bütee 
kanun tasarısı dolayısiyle ele alındığına göre; 
asd kanunda hangi yollardan hareket cd:y~r-
duysak, bu tedbir mevzuunda da aynı ysllarla 
hareket etmemiz zarureti bulunduğu kanaatini 
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taşıyorum, samimiyetle. O itibarla Millet Mec
lisinde Bütçe tasarısının tüm olarak esaslarına 
girmeden, yeni değişiklik teklifleri getirilme
den, millet hayatının felce uğrayıp, uğrama
ması üzerinde durulmadan reddedilmiş olması 
konusunu bu Meclisin ve dolayısiyle Büyük 
Türk Milletinin yüce takdirlerine bırakarak bi
zim karşımıza gerçekten vazife duygusu içe
risinde bu tasarıyı getiren Hükümete teşekkür 
etmek suretiyle., bu. tasarıyı Anayasanın ay
kırılığı dışında mütalâa edip yüksek oylarınız
la desteklemenizin lüzum ve zaruretine inanı
yorum. İnşallah, istenildiği gibi 1965 Hazi
ranına kadar her hangi bir sarf yapılmadan 
yeni Hükümet en kısa zamanda kendi Bütçe ta
sarısını hazırlar, ihtiyaçlar, normal esaslar 
içerisinde Yüce Heyetinizin tetkikinden geçe
rek aziz milletimizin hayrına bir vaziyet ihdas 
edilmiş olur. 

Burada Hükümetin gerçekten çok iyi niyet
li bir hareketini dile getirmek mecburiyetinde
yim. Hükümet, geçen yılki, bütçenin on iki
de biri nisbetinde sarfa mezuniyet verirken bir 
de şu vaziyeti düşünmüş, devamında zaruret 
olan ihalelerin derhal yapılması, mutlak za
ruret olan ahvalde yeni Hükümete salâhiyet ta
nıyan bir madde getirmiştir. Maddelerin gö
rüşülmesi sırasında arkadaşlarım belki bu hu
sus üzerinde duracaklardır. Bu gerçekten, 
kanun tasarısının sevkindeki mâna ve maksa
dın belki dışına çıkar gibi görünüyor ama bu 
kanun tasarısı, asıl olarak madem ki; Devlet 
hayatının devamım ifade ediyor. Millete hiz
met mevzuunda, iktidarlar değişik ama, Dev
let devamlılık içerisindedir. O halde, esasen 
plânlı ve programlı 'bir devrede hemen hemen 
büyük bir kısmının hazırlanıp ortaya konulduğu 
bir zamanda bu ilk defa bu sene oluyor, şahsan 
biliyorum; Tarım Bakanlığına taallûk eden 
ihalenin hemen hemen % 40 ı ihaleye çıkarıl
mış vaziyette. Millî Eğitim Bakanlığına taallûk 
eden ihalelerin ki . okullar yaptıracaktır. Za
ten Millî Birlik Komitesi zamanında çıkartılan 
bir kanuna göre bu okulların yapılması kanu
na bağlanmıştır, bunun dışına çıkmaya imkân 
yoktur. Bunun da % 60 ma yakın bir kısmı 
şimdiden ihale mevzuu edilmiştir. Çünkü; 
memleketimizin şartları, faaliyet devresi za
ten kışa olmaktadır. Bu kadar iyi niyetle ve 
bu kadar iyi yürekle sırf politikanın dışına ç.ı-
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kıp, memleketi düşünen insanların eli ile ha
zırlanıp getirilen bu kanuna şahsan beyaz oy 
vereceğim gibi. bütün görüşleri bir tarafa at
mak ve tekrarına imkân verilmemesini temenni 
etmek suretiyle kıymetli arkadaşların da be
yaz oy vermelerini istirham ediyorum. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki müzakereler 
bitmiştir. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşmcaya kadar 
Devlet harcamalarına yetki veren Kanun 

MADDE 1. — Genel ve katma bütçeli dai
reler, 1 Mart 1965 tarihinden en geç 1 Hazi
ran 1965 tarihine kadar geçecek her ay zarfın
da, 1964 malî yılı bütçelerinin (A/ l ) ve 
(A/3) işaretli cetvellerine dâhil tertiplerdeki 
ödeneklere yıl içinde alman ek ödenekler ilâve 
edilmek suretiyle bulunacak toplamın veya yıl 
içinde kabul edilen olağanüstü ödeneklerin on 
ikide biri tutarında harcama yapmaya yetkili 
kılınmışlardır. 

(1) sayılı cetvelde gösterilen tertiplerden 
harcama yapılamaz. 

Nevileri (2) sayılı cetvelde gösterilmiş bulu
nan harcamalar, 1964 ödenekleri ile kayıtlı, fa
kat onikide bir tahdidinden müstesnadır. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
2 sayılı cetvelin 12.000 nci bölümünün 12.599 

nen tazminatlar maddesinden sonra 12.621 nci 
maddesinin ilâvesiyle (5509 sayılı Kanun ge
reğince T. B. M. Meclisi memur ve hizmetlileri
ne verilecek ikramiyenin bir defada harcanma
sına salâhiyet verilmesini) arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, söz mü istiyor
sunuz 1 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Evet efen
dim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; ilk konuşmamda 
arz ettiğim husus zannederim iyi anlaşılmadı. 
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Birinci madde üzerindeki bu görüşümü tekrar I 
açıklamak suretiyle bir de önerge sunacağım. 
Evvelâ; 31111u arz etmek isterim ki ,bu kanunu 
biran önce çıkarmak zorundayız. Esasen baş
langıçta Senatodan gittiği için bir kere dön
mesi bahis konusu değildir. Onun için geciktir
mek olmaz. Düzeltilmesi gereken hususlar bu
rada düzeltildi. Eğer Millet Meclisinden bu gel
seydi samimiyetle söyliyeyinı bu önergeyi ver
mezdim. Bir daha gidip, dört beş gün gecik
memesi için, yeniden bir düzeltme, yapılır, 
Millet Meclisine arz edilirdi. Şimdi mesele öyle 
değil. Başlangıçta buradan gidiyor. Bir deği
şikliğe ihtiyaç var. Evvela bu konuyu başta da 
arz ettim, Meclisin yetkisi falan, bunların öte
sinde bugün ihtiyacımız olan hususlara cevap 
verecek şekilde çıkması gerekir. Sayın Adalet 
'Bakaniyle, elbette görüş birliğimiz olamıya-
ca'k bu konuda. Adalet Bakanı, bir noktada 
doğru söyledi. (»etici bütçe ve reddedilen bütçe 
prosedürü üzerinde her hangi bir şey düşünül- j 
memiş Anayasada. Niçin düşünülmemiş? Bunun 
tartışmasının da sindi sırası değildir elbette. 
Yalnız ifade buyurdular, Sayın Bakan, hepi
mizin görüşü de odur; bütçe reddedildi, yok bu 
bütçe demektir. Bu dokuman bitti ama, çalış
malara başlangıç olabilir. Bundan sonra çalışa
cakların referans yapması ayn bir şey. Fa
kat bu bütçe hııkukan yoktur. Olmadığına göre 
yeni bir bütçe Hükümet tarafından gelecek 
demektir. Buna hiçbir itirazımız yok. Anayasa
nın 94 ncü maddesi bu süreyi niye koymuş?.. 
Meclislere, komisyonlara üç aylık bir görüşme 
fırsatı vermek için. Efendim, ben diyeceğim 
ki, bu bütçede hu kadar zamana ihtiyaç yok. Nor
mal kanunlardaki gibi bir yorum yetkisi yok 
yasama organlarının. Anayasa bu yetkiyi tanı
mamış. Bir yeni bütçe getirilecek ve getirile
cek olan o bütçede, eski bütçeden faydalanıla
cak. Onun üç aşağı, beş yukarısı olabilir. Ge
lecek olan bütçe HükÜımıetimı bütün Bakanlık- I 
] arının bütçeleri, takibedeceği politika, ko
misyonda sekiz hatfıtahk bir çalışıma sünesi için
de gö'rüjşülecek, Senatoda, Karımla Komdte-
yonıda, ftelknar Millet MeclMmde, '3 aydam aız 
o'lnıamaik üzere bir görüışımıe süresi tamımlmıiiş. I 
Yeni gelen Hükümetim elbette yeni 'bir poili- I 
tiıkaisı olacak, yeni görüşleri lola'ealk. Orada I 
•tartıcılara! bütüm flcomullar bu Hükümet için de | 
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tartışılacak. Bunları tartışacağız. 'Esaisen ara-
da büyük farklar olduğunu da biliyoruz. Bu 
demektir k i ; içimizde arzumuz ine oluıma ol
sun, Anayasa, değişmeyecek, gelecek bütçe 
3 aıy Mecliste görüşülecek. Bunum >a!kisiııi Iben 
ıdülşümlmedim. Böyle lOİumıcıa, bütçe 3 lay 'görü
şüleceğine göre 1 Haziran tarikine kadar yet
ki veren *bu> Ikaınıumum 1 Marttan övvel T.BjM.M 
ne 'sumuılimaısı Ihepimıiz de toabull ederisiniz mafiimı-
kün değil. 1 Marttan önce yeni Hükümetin 
bütçe riaporumuaı buraya suınulımıasım'a ümîkân 
ve ihtimal yok. Böyle olunca, demek iki, lyemd 
(bütçenin yiürürilüğe .girime tarihi bir Haziram-
dan 'öteye .gidecek. Neikadar «gideceğini bile-
ıinem ama .ötöye .gidecek. Böyle .olduğuna gö
re 1 nci maddede, bir Hazirana 'kadar ısıöz-
leri, içim İbir lönerıge 'veriyorum, «en igeç İbir 
Haziran 1965 tarihine kadar geçecek» kısmının 
ıkaldırülımaisı suretiyle 'maddemin olduğu gibi 
kaibuılü uygun olacağı inamıcındayıını. Kamum 
süresi yetmezise, yeni bir kanum tekıliö (gele
bilir. (»ayet tabiî, bu da mümkündür, bu ka
pı da açıktır. Bumu dalba. evvel İde sıöyiledifk. 
Ama, bu ibareyi 'hemem değiştirtmek ımlüm-
kün iken, aksime bir sakımiea ortada yok ökem, 
elimiitzde'ki Ihu değişiükliği Ihemem yapıp foan.ii>-
mı önümüzdeki bütün .olasılıkları düşüinmıek 
suretiyle 'yeni bir 'kamum teklifime »orunlulk 
duymadan. dlhtdyacıa cevap verecek bir ihale 
gethdlmelsi uygum lohır imamcımdayım. Bu gö
rüşle ibir ömertge sumuyoruım. Sayımı Adalet 
Bakanı ile herhangi bir hukukî tartışmaya 
ığinmek doğru ıleğilse de, -gömüşümüzün bu 
olduğumu belirtmek istiyorulm, ıS aylılarıma 
•sumarım. 

[BAŞKAN — Verilen takriri okutuyoruım, 

Sayım Başkamlığa 
Sözlü olanak belirttiğimi ıgere'kçe ile 1 nci 

mıaddenin ilk satırındaki «en geç !1 Hazânan1965 
tarühinıe ;kadar geçecek» sözlerinin metinden 
çıkamlmasımı artz ederim. Saygılarımla. 

'Tabiî Üye 
AJhımet Yıldız 

BAŞKAN — Komisyon katılıiyor muı?.. 

KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KEMAL OKTAY (Kars Millet
vekili) — Müsaade ederdeniz, îlzah edeyim. 
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BAŞKAN — Buyurun. I 
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ KEMAL OKYAY (Kars Milletveki
li) — Saym Bışkan, sayın senatörler; Sayın Yıl
dız'm verdiği takrir istikametinde Hükümetin 
teklifi var idi. Ve bu konu Komisyonumuzda 
uzun uzun müzakere edildi. Hükümet de aynı 
istikamette getirmişti bu tasarıyı. Yani bir müd-
letle tahdit etmiyordu. Yeni bütçe gelinceye ka
dar her nevi tahsile yetki veriyor, sarfa yetki ve-
riyo:\ Bunu böyle kabul ederseniz Hükümetin, 
Meclis tarafından murakabecini kabul etmeye im
kân görülmüyor. Her nevi sarfa vetki vermeyi 
tanıyordu. Yeni bir bütçe getirmeden, 1965 yılı 
içinde yeni bir bütçe getirmeden bu kanunla bu 
seneyi geçiştirmesi, geçirmesi mümkün hale gelir. 
Komisyonumuz Hükümet üzerindeki Meclis mu
rakabesinin devamını mümkün kılabilmek için 
kurulacak Hükümetin hiç olmazsa üç ay içinde 
bütçeyi Meclisten çıkarmaya çalışmasını teminen 
1 Haziran tarihini tesbit ctnrş bulunuyor. Aslın
da plânın, 1965 dilimine ait programı da bellidir. 
Hükümet masraf dairelerinin bütçesini daha ön
ceden tertiplemiş, toplamış bulunuyor.. Yeni Hü
kümetin kısa bir mü'Met idinde veni bütçeyi tak
dim için mevcut dokümanlar vardır. Uzun bir 
zaman ihtiyaçları o^ıvacarh kanaatine varrrrstır 
Komisyonunuz. Bu bakımdan, 1 Marttan 1 Ha
ziran tarihine kadar üç aylık müddetin kâfi gele
ceği kanaatindedir. Bunun böyle Komisyondan 
çıktığı şekilde kabul edilmelini istirham ediyo
ruz. 1 ne: defa okunan takrire de Millet Meclisi 
memur, müstahdem ve hizmetlilerinin ikramiye I 
alabilmesi bakımından iştirak ediyoruz. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Saym özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — 2 nci takrir için Komisyon fik

rini bövlece ifade etti. Hükümet katılıvor mu? 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN (Van) 

—• Hükümet Komisyonun görüşündedir. 
BAŞKAN — İkinci takrir içm Hükümet de 

Komisyonun görüşüne katılıyor. Yani, mefhumu 
muhalifine göre takrire katılmıyor. 

Şimdi ikmci takriri oylarınıza arz ediyorum. I 
Kabul edenler... (Hangi takrir sesleri.) Saym 
Yıldız'm takriri, yani «En gce 1 Haziran 1965 ta
rihine kadar» ibaresinin 1 nci maddenin 1 nci 
cümlesinden çıkarılmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Takrir reddedilmiştir. | 
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Şimdi birinci takriri tekrar okutuyorum. 
(Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Deminki beyan ile takrire Ko
misyon katılıvor. 

M-d ive Bıkanı? Hükümet de katılıyor. 
Takririn dikkate alınmasını kabul edenler... 

Etmivenler... Takririn dikkate alınması kabul 
cdilm'ştir. 

Kom'svon, ben de sizden bir soru sorayım. 
Müddet mahiyetinde falan madde bövle, fiş-

mehân. nndde bövle denmediği için, zannederim 
ki, birinci maddeyi alıp, cetvelinde veya madde
sinde nasıl düzeltme yapılması icabcder.se bunlar 
^a^ılm b^na verilmesi iktiza eder. Onun için 
dikkate akmasını Heyeti Umumiyenin oylarına 
arz ettim, öyle değil mi? 

KARMA BÜTOE VE PLÂN KOMİSYONU 
B\°KANT ALİ SAKİR AfîANOCÎLU (Trabzon 
Milletvekili') — Takrir muhtevasının ilâve edil-
me^.ini arz ederim. Yani iki sayılı cetvele 12.599 
dan sonra 12.621 nolu maddenin eklenmesini ve 
önerideki ibarenin yazılması suretiyle iki sayılı 
cetvele ithalini kabul ediyoruz. 

BALKAN — Sıvın OWnv. 
K » ^ A . BÜTOE VE PLÂN KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ KEMAL OKYAY (Kars Milletveki
li1) •— Saym Başkanım, özür dilerim. 1 nci mad
de o^lanmadan 1 - 2 savılı cetvellerin de okun
ması lâzımda. 1 - 2 savılı cetvellerin de okun
masını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — 1 ve 2 savılı cetvellerin bu dü-
z^ltmevle hHikte okntmımi" lâzım. Binaenaleyh, 
siz t-ıVm alın. d i r ^ t / n ve öyle okuyalım. 

Simdi il'1'nci madden okutuyorum: 
MADDE 2. — 1965 malî vılmdan önce ba

ğıtlanmış yatınm ihalelerine ve başlanmış emanet 
usulü ile yapılmakta olan Here ait ödemelere de
vam olunur. 

Tabiî âfetler sonucu hâ<?ıl olan hasarın telâfi
si amacı ile yeniden ^"ris'lecek emaneten inşaat 
ve büvük onarıma isleri için gerekli ödemeler, 
malî vıldan önce başlanmış olma kaydından müs
tesnadır. 

1965 programına dâhil yatırımlardan derhal 
ihalesinde zaruret ve fayda görülenler hakkında 
Bakanlar Kurulu dairelere taahhüde girişme yet
kisi verebilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sayın 

Özden. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bir takrir ver

miştim, onu izah için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Siz önerge verdiniz ama, evvelâ 

Sayın özden söz istediler. Evvelâ Sayın özden'e 
söz vereceğim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, ben bu tasarının 2 nci 
maddesinin son fıkrasına itiraz ediyorum. Bu 
fıkra da aynen şöyle: «1965 programına dâhil ya
tırımlardan derhal ihalesinde zaruret ve fayda 
görülenler hakkında Bakanlar Kurulu dairelere 
taahhüde girişme yetkisi verebilir.» diyor. Der
hal söyliyeyim ki, Türkiye'nin kalkınması hak
kında tatbik edilmekte olan, girişilmekto olan ı 
programlara, plânlara hiçbir itirazım yoktur. Ve 
Türkiye'nin kalkınmasını candan ve gönülden is
terim. Ancak bu 1 nci madde ile bu fıkrayı kar
şılaştırdığımız takdirde fıkranın bir haşiv oldu
ğunu anlıyoruz. Çünkü, bir kere genel ve katma 
bütçeli dairelere 1 Mart 1965 tarihinden en geç 
1 Haziran 1965 tarihine kadar yetki verildiğine 
göre, yeni teşkil edilecek Hükümete yetki veril
diğine göre, bu yetki içinde her türlü tasarruf 
yapmaya selâhiyetlidir. Bundan hiç şüphemiz 
yoktur. Esasen bu maddeyi kabul buyurduk. 
2 nci maddenin son fıkrasında bu yetkiyi aşan 
istisnai bir hüküm vaz'edilmiştir. Derhal ihale
sinde zaruret ve fayda görülenler hakkında Ba
kanlar Kuruluna bir yetki veriliyor. 

Kıymetli arkadaşlarını, L965 programına dâ
hil bulunan yatırımlar, nelerden ibaret olacak
tır? Belki yeni gelen Hükümet bu yatırımların 
üzerinde bâzı tashihat yapacak, belki bir kısmı | 
hıfzolacak, belki kendisine göre yapılmasını ön- I 
gördüğü meseleleri ortaya getirecektir. Bunda 
kendisinin vasi salâhiyeti vardır, hakkıdır. Bu
nu da yapabilir. Bu hak karşısında, hangi yatı
rımları esas tutacaktır? Hangi programı1? 
1965 programını. Şu halde, Hükümeti 1965 prog- | 
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ramına kasrediyoruz. Bu program içine sokma
ya çalışıyoruz. Buna bir kere hakkımız yoktur. 
İkincisi, bu programın haricinde getirilecek 
programlarla, yapacağı işlerin de ne şekil ve 
suretle yapılacağı hususunda da bir yetki ver
miyoruz. Onun, da bir kanunla, programla ilân 
edilmesi lâzımgelir. O da ortada yoktur. Ama 
diyoruz 1965 senesine göre dairelere taahhüde 
girişme yetkisi vermek icabediyorsa, bunu yap
mıyoruz. Bu gayet müphem salâhiyeti gayet 
tevsi edilmiş bir hüküm karşısında bulunuyo
ruz. Eğer Hükümet böyle bir meselenin âcil 
bir mesele olduğuna ve derhal ifasının zaruri 
bulunduğuna, kanaati kâmile getirirse; bunun 
yapılmasını ve icrasının isterse derhal bir ka
nun getirir. Hiç şüphesiz Türkiye'nin istikbâli 
ile alâkalı olan bu kanunu da bütün Meclisler 
kabul eder. Ve derhal bu işe girişebilir. Bu
nun haricinde gayet geniş bir salâhiyetle, mu
ayyen bir müddet içinde Hükümetlere salâhiyet 
verilmesinde ben mahzur mütalâa ediyorum. 
Sizin de mahzur mütalâa edeceğinizi tahmin edi
yorum. Eğer böyle olmayıp da Hükümet ken
di salâhiyetine müsteniden ve mesuliyeti tekab-

bül ederek böyle bir icraata girişmek isterse ka
nunlar sarihtir, taahhüt eder, imza koyar ve 
imzasının salâhiyetini kendisi istimal edebilir. 
Bunda hiç, sakınca yoktur. Şüphesiz Hükümet
ler böyle taahhütlere girebilir. Ama biz Hükü
mete salâhiyet vermiyelim. Hükümet mevzuu 
kanunlara göre bu müddet içinde yapılması ge
reken işlerle meşgul olur. Bunu arzu ediyorum. 
Buna rey vereceğim. Ama bu fıkra, beni biraz 
üzüyor, bir parça sıkıştırıyor. Onun için arka
daşlarımızın vereceği takrire rey vermenizi has
saten istirham ederim. Saygılarımla efendim, 

BAŞKAN — Birinci madde komisyondan 
geldi. Birinci madde yazılışı itibariyle aynıdır. 
Yalnız, iki sayılı cetvelde değişiklik vardır. De
ğişikliklerle okunmadığı için bir ve iki sayılı 
cetvelleri okutuyorum ; 
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|.l] SAYİLİ CETVEL 

Madde 

MİLLET MECLİSİ : 
'12.931- Millet Meclisinin davet edildiği Milletlerarası, kongre, konferans ve bunların komisyonları

na iştirak edeceklerin yollukları. 

BAŞBAKANLİK : 
12.251 Atom Enerjisi Komisyonu yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti. 
12.842 Staj ve öğrenim geçici görev yolluğu. 
12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu. 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI : 
34.730 Birleşmiş, Milletler özel fonu ile yapılan Anlaşma uyarınca Antalya pilot projesine Türk 

Hükümetinin nakdî katılma payı. 

DEVLET İSTATISTIK ENSTITÜSÜ : 

12.270 Teknik personel ücreti. 
12.4J1 Enstitü memur ve hizmetlileri fazla çalışma ücreti. 
12,420 Yüksek İstatistik Şûrası üyeleri huzur ücreti. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI : 
35.720 Harb Malûlü Gaziler Cemiyeti ile Eski Muharipler Cemiyetine yapılacak yardımlar. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI : 
23.011 Makina - teçhizat alımları ve büyük onarımları. 

MALİYE BAKANLIĞI : 
21.021 Suğla gölü harita alını ve kadastro işleri giderleri. 
34.531 313 sayılı Kanun gereğince Ereğli Demir ve Çelik fabrikalarına ikraz. 
3)4.532 İşçi meskenlerinin inşaatı için ikraz. 

TİCARET BAKANLIĞI : 
12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu. 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI : 
13.351 UNİCEF tarafından gönderilecek DDT bedeli le diğer giderleri. 

TARIM BAKANLIĞI : 
34.210 Türk Standartları Enstitüsüne 

SANAYİ BAKANLIĞI : 
31.210 Köy elefctrifclendirilmesi için döner seran aıye teşkil etmek üzere Etibanka 
34.210 Türk Standartları Enstitüsüne yardım 
35.720 Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğine yardım (Kurulacak ıbölge lahora t livarları için.) 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI : 
21.790 Köylerde kendi evini yapana yardım uygulanmasında hibe şeklindeki âmime tesisleri yapı

mı ve teknik yardım ile arsa alıniması ve yapı malzemesi karşılığı kredi yardımı (Sarf ve 
tahsis şekli imar ve iskân Bakanlığınca kredisinin vâde ve faizi Maliye Bakanlığı ile İmar 
ve îâkân Bakanlığınca teslbit edilmek üzere T. Emlâk Kredi Bankasına devredilecektir.) 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına (bedeli 
34.230 Türk Standartları Enstitüsüne yandım. 
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Madde 

BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 
15.930 Ankara Elmadağ Telesiege İşletme giderleri 
15.940 Ercdyes Telesiege İşletme giderleri 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ : 
Rektörlük : 

31.410 Üniversite Basımevi döner sermayesine ödemeler 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ : 
Rektörlük : 

12.884 Yaıbaneı uzananlar ve yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 
36.720 Mütaahhit 'bono borçları 

TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 
12.844 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu 

BAŞKAN — Şimdi 2 sayılı cetveli ıtashihli olarak okuyoruz. 

[2] SAYILI CETVEL 

11.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 

12.000 
13.000 
13.000 
14.000 ) 
15.000 ) 
16.000 ) 
14.000 
14.000 
14.000 
14.000 
14.000 
14.000 
16.000 
16.000 
21.000 ) 
22.000 ) 
23.000 ) 
33.000 

12.101 -
12.201 • 
12.301 • 
12.501 -
12.621 

12.701 -
13.352 
13.601 -

14.130 
14.410 
14.441 -
14.530 
14.550 
14.827 
16.380 
16.450 

33.110 -

12.199 
• 12.299 
• 12.399 
• 12.599 

12.799 

• 13.699 

14.443 

33.120 

Bu bölümdeki maddeler 
Aylıklar 
Ücretler 
Sosyal yardımlar 
Tazminatlar 
5509 sayılı Kanun gereğince T. B. M. Meclisi memur ve hizmetlileri
ne verilecek ikramiye 
ödenekler 
Tarımsal mücadele sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri 
Kira giderleri 

Bölümlerde yer alan kira bedeli 

Mahkeme harçları ve giderleri 
Beyiye aidatı 
Vergi, resim ve harçlar 
Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri 
Staj ve öğrenim giderleri 
İhale ile yapılacak mücadele işleri giderleri 
Dış fuar ve sergiler giderleri 
Dış memleketlerde Türk kültür varlığmı koruma ve tanıtma giderleri 

Teknik personel ücretleri 

İktisadi Devlet Teşekküllerine iktisadi transferler 
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33.000 33.130 

34.000 34.701 - 34.799 
35.000 35.201 - 35.299 
35.000 35.310 - 35.340 
36.000 36.110 - 36.140 
36.000 36.210 - 36.230 
36.000 36.300 
36.000 36.400 
36.000 36.601 - 36.602 

Yurt dışında çalışan işçilere konut ve küçük sanat (kredisi açılması 
ve ödünç para verilmesi hakkındaki Kanun gereğince işçi diöviz 
hesaplan için Türkiye Emlâk Kredi Bankası ile Türkiye Halk Ban
kası Anonim Şirketine ödenecek faiz ve kredi karşılığı (Ödenek yetme
diği takdirde üç katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
Uluslararası teşekk küllere ödemeler 
Emekli Sandığına ödemeler 
Emekli aylıkları ve diğer benzeri ödemeler 
îç Devlet borçları 
Dış Devlet borçları 

Geçen yıllar borçlari 
Hama bağlı (borçlar 
Geriverilecek paralar 

BAŞKAN — Birinci maddeyi ikinci cetvel
de yapılan, Komisyonun teklif ettiği şekilde 
yapılan değişiklikle ve bir sayılı cetvelle bir
likte yani, bir ve iki sayılı cetvelle 'birlikte bi
rinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddenin görüşülmesine devam edi
yoruz. 

Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem ar

kadaşlarım, önümüze gelen tasarının bir bütçe 
olmadığa gerek Komisyonca, gerek Hükümetçe 
kabul buyuruldu. Bu bir bütçe değildir. Ancak 
Hükümete 1964 senesi Bütçesinin 3 ay müddet
le tatbiki için yetki veren tasarıdır. Yani mu
vakkat bir kanun değildir. O halde bu tasarının 
istediği şey Hükümete 1964 senesi Bütçesine 
dâhil bulunan ihtiyaçları karşılamak için mu
ayyen hudutlarla yetki vermektedir. O halde 
Hükümete yeniden ihtiyaç çıkarmak ve yeniden 
yatırımlara girmek yetkisi veren ,bir bütçe de
ğildir. Halbuki, 2 nci maddenin ıson fıkrası Hü
kümet fayda ve zaruret gördüğü hususlarda 
bâzı taahhütlere girmek yetkisi verir. O tak
dirde 1965 senesi bütçesinin muayyen müddet
te tatbiki için gelen bir tasarı ile sanki Hükümete 
yeniden taahhütler altına girmek, yeniden mas
raflar yapma yetkisini vermektedir. Bu, tasa
rının ruhu ile veyahut gayesi ile muvazene ha
linde değildir. Bizim böyle bir yetki vermeye 
salâhiyetimiz, hakkımız yoktur. Hükümet eğer 
istiyorsa hakikaten Keban Barajı için protokol 

ve taahhüt altına gireceğim derse ki, sarahatle 
bunun için bir salâhiyet isterse verelim, fakat, 
böyle bir sarahati koymadan nazari olarak fay
da ve zaruret gördüğü her taahhüde girme yet
kisi verdiniz mi; ancak bütçe ile kabul edilen 
ve onun kabul ettiği merasimden geçmek sure
tiyle sarfiyat yapma yetkisi varken, bu mera
simden kurtularak, Hükümete istediği şekilde 
ve istediği taahhüde girebilme yetkisini verme
ye hakkımız yoktur. Gerçi istenmiyor, 1965; 
programına dâhil işler deniyor. Evet, 1965 prog
ramına dâhil olduğu halde Yüksek Meclisini
zin, kabul etmiyeceği bâzı tasarruflar olabilir;. 
Bu bizim bütçe yapma yetkimizi şimdiden tak-
yideder mahiyette olduğu için bu fıkranın mad
deden çıkarılmasını arz ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Ağanoğlu. 
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 

BAŞKANI ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon 
Milletvekili) — Saym Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, hükümetlerin bir büt
çe ile çalışması esastır. Bu günkü durum dola-
yısiyle Yüksek Heyetinize getirilmiş olan bir 
yetki kanununun birinci maddesinde de en geç üç 
ay içerisinde yeni Hükümetin yeni bir bütçe ge
tirerek bütün çalışmaları için Parlâmentodan 
yetki alması esas tutulmuştur. Ancak cari har
camalar kadar 1965 programı gereğince, plân 
ve programı gereğince yapılması zaruri olan 
birtakım memleket işleri vardır. Bu işlerin ye
ni Hükümetin vazife göreceği ilk 3 ay içinde 
ihale edilmesi veyahut mubayaa edilmesi lâ-
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'/ımgeleceği uzun uzun tartışılmıştır. Bu itibarla 
2 nci maddenin bu son fıkrasının ıbilhassa üze
rinde durulmuş, 1965 programına dâhil yatırım
lardan derhal ihalesinde zaruret ve fayda gö
rülenler hakkında Bakanlar Kurulu dairelere 
taahhütlere girişme yetkisi verebilir demek su
retiyle ancak lüzumlu, zaruri gecikilmesinde 
memleket menfaatlerinin sarsılacağı, zarar gö
receği konularda Hükümete, bu yetkiyi tanı
mıştır. Hepimizin hassasiyetle takibettiğimiz 
plân tatbikatının aksamadan yürütülmesi için 
yeni Hükümete bu ölçülerle, bu yetkinin ve
rilmesini lüzumlu görmüşüz. Komisyonun uzun 
uzun tartışarak mntaibık kaldığı ,bu maddenin 
Yüce Heyetinnizce de kabulünü arz ve rica ede
riz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Tak

riri okutup oylarımıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının ikinci maddesinin son fıkrasında

ki «1965 programına dâhil yatırımlardan der
hal ihalesinde zaruret ve fayda görülenler hak
kında Bakanlar Kurulu dairelere taahhüde gi
rişme yetkisi verebilir» hükmü henüz kabul 
edilımiyen 1965 Bütçesi hesabına taahhütlere 
girme mahiyetindedir. Bu itibarla bu fıkranın 
maddeden çıkarılmasını arz ederim. 

Ağrı 
Salih Türkmen 

BAŞKAN — Kısacası, ikinci maddenin 3 ıncü 
fıkrasının maddeden çıkarılmasını istiyen Ibir 
takrirdir. Komisyon katılmıyor, Hükümet ka
tılmıyor. Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi tekrar aynen okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

(Madde 2 tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.., Etmi

yenler... Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — A) 1964 malî yılı genel ve 

katma Bütçe kanunlarının (1 nci ve 2 nci mad
deleriyle yürürlük maddeleri, ayrıca, 1964 yılı 
Genel Bütçe Kanununun 3, 5,10, 25, 28 ve 31 nci 
maddeleri hariç) 1965 malî yılma mıızaf ol
mak kaydiyle uygulanmasına devam olunur. 

B) 1964 malî yılı bütçe kanunlarına bağ
lı (D) işaretli cetvellere dâhil daimî hizmetli 
kadroları ile (E) işaretli cetvellerde? gösterilmiş 

19 . 5 . 1965 O : 1 
tertiplerden 1964 malî yılı için Bakanlar Ku
rulu karariyle alınmış geçici hizmetli kadrola
rı 1965 yılı bütçesi kanunlaşıncaya kadar yürür-
lükte kalır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Yürürlükteki mevzuat gere
ğince Devlet gelirlerinin (Katma bütçe gelirle
ri dâhil) yıllık olarak tarh ve tahsiline devam 
olunur ve 1964 malî yılı bütçelerine bağlı (B) 
işaretli cetvellerdeki mütenazır tertiplere irat 
kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen i . 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaıbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —• Okul, hastane ve ceza evleri
nin yiyecek alım ve giderleri ile Millî Savunma 
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Emniyet Müdürlüğünün «Yiyecek, yem, yaka
cak», «giyim - kuşam», «savaş gereçleri ve sa
vaş stokları alım ve giderleri»; Tarım Bakan
lığı «Tarımsal mücadele, sağlık araç, gereç ve 
ilâç alımları ve giderleri», «İhale ile yapılacak 
mücadele işleri giderleri» için, 1964 bütçesin
deki son ödenek toplamının onikide onuna ka
dar taahhüde girişebilirler. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Divan Başkanlığına 
5 nci maddedeki, «Okul ve ıceza evlerinin 

yiyecek alım ve giderleri» ifadesinin çıkarıla
rak, yerine aşağıdaki tamamlayıcı ifadelerin ek
lenmesinin zaruri okluğuna inanıyoruz. Arz ve 
teklif ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu Suphi Karaman 

«Okulların ve ceza evlerinin yiyecek, alım 
ve giderleri sağlık kurum ve hizmetlerinin yi
yecek alım ve giderleri, malzeme alım ve gider
leri,» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet 
katılıyor. Aynen ikame edileceğini dikkate de
ğil de kabulü hususunu, oylarınıza arz edece
ğim. (Bir daha okunsun sesleri) Takriri tek
rar okutuyorum. (Tabiî Üye Kâmil Karavelioğ
lu ve Suphi Karaman'm önergeleri tekrar okun
du.) 
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KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 

BAŞKAN] ALÎ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon 
Milletvekili) — Hastane tabiri düşmesin, 
okul - hastane ve ceza evleri hepsi sağlık kuru
muna dâhil. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bu 12 de 10 a kadar deniyor. 

Bu 10 - 12 nisbeti acaba nedir? Onu anlıya-
ınadım. 

KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
BAŞKAN] ALİ SAKİR AfiANOĞLU (Trabzon 
Milletvekili) — Bir aylık değil, senenin on ikide 
onu kadar, yani geniş bir imkân vermiş oluyo
ruz. 

BAŞKAN — On aylık diyorlar. Maddeyi 
bu düzeltme ile oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
in iştir. 

MADDE 6. — Bu kanuna göre ve 1964 büt
çe tertiplerine muvazi olarak yapılacak har
cama lar, 1965 malî yıla bütçelerinden yapılmış 
.sayılır. 1964 malî yılı bütçelerindeki tertiplerin 
numaraları ve unvanları 1965 malî yılı bütçe 
'kanunlarında değişmiş olursa, yapılmış harca
maların yürürlüğe girecek bütçelerin hangi 
tertibine taallûk ettiği Maliye Bakanlığınca 
tâyin olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. i 

MADDE 7. — 4792 sayılı İşçi Sigortaları Ku- I 
rumu Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik 
20 nci maddesinin (b) fıkrasında ifade edilen 
tahvillere yatırılacak yedek akçeler için madde
de öngörülen % 40 lık limit lfi'65 malî yılında 
uygulanmaz. 

19 . 2 . 1965 O : 1 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE S. — 1715 sayılı Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası Kanununun 24.2.1961 ta
rihli, 260 sayılı Kanunla değişik 34 ncü mad
desinin 2 numaralı fıkrasına dayanılarak Ha
zineye açılacak kısa vadeli avans miktarı, 1964 
malî yılı için uygulanan limitin % 25 fazlası 
olarak tesbit edilmiştir. Bu avansın açılmasında 
1964 malî yılında alman avansın kapatılması 
şartı, aranmaz. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul, edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 
Kutular gezdirilecektir... 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşı

mız var mı? Olmadığına göre oylama işlemi bit
miştir. 

Oylamanın neticesini okuyorum. 
1965 malî yılı Bütçesi kanunlaşmcaya kadar 

Devlet harcamalarına yetki veren kanun tasa
rısına 140 oy kullanılmış, 124 kabul, 11 ret, 5 çe-
kinser oy verilmiştir, arz ederim. 

23 . 2 . 1965 Salı günü saat 15,00 1e 1opla-
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 12,50 
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5. _ SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — Cumhuriyet Senatosu İyesi Mehmet 
Özyüneş'in, Millî Emniyet Hizmetleri Başkan
lığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığına 
yazılan yazıya dair yazılı soru önergesi 
ve Devlet Hakanı ve Başbakan Yardımcısı Ke
mal Satır'in cevabı (7/195) 

14 . 1. . 1965 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki somların Başbakan tarafından va

zıh olarak cevaplandırılmasını saygılarımla rica 
ederim. 

C unılı u riy et S en a t os u 
Üyesi 

Mehmet ö/güneş 
Millî Emniyet Hizmetl'eri Başkanlığı tara

fından Millî Eğitini Bakanlığına hitaben yazı
lan, (Çok Gizli) gizlilik derecesini ve (Biz
zat açılacaktır) ikazını taşıyan 11 Şubat 1963 
tarihli yazı 1 Ocak 1965 tarihli ve 92 sayılı 
Yim Dergisinde aynen neşredilmiştir. Bu der
gide daha önce Devlete ait başka gizli raporlar 
da neşredilmişti. 

Soru : 1 
Çok gizli olarak sınıflandır ilan, ayrıca biz

zat açılacaktır ikazı ile takviye edilen bir yazı 
hangi eller ve yollar vasıtasiyle Yön Dergi
sine intikal ettirilmitşir? Bu hususta her hangi 
bir tahkikat yapılmış mıdır? Yapılmışsa, varı
lan iletice nedir? Yapılmamışsa, neden yapılma
mıştır? 

Soru : 2 
Çok gizli gibi en yüksek millî gizlilik dere

cesini. taşıyan, ayrıca, bizzat açılacaktır ikazı 
ile takviye edilen bir yazının, haberalma kay
nak ve vasıtaları mahdut ve belli olması ge
reken bir dergiye intikali karşısnda, diğer Dev
let, sırlarının yeteri kadar emniyetle muhafaza 
edilebildiği kanaatinde misiniz? 

Soru : 3 
Devlet sırlarının sınıflandırılması, muhafaza 

ve nakil emniyetine ait tedbirlerin ve mevzuatın 
yeniden gözden geçirilmesini lüzumlu görüyor 
musunuz? 

T. C. 
Başbakanlık 18 . 2 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 1/805 

Konu : Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi Mehmet Özgü-
neş'in önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 15 . 1 . 1965 tarihli ve 464/7/0.95/6049 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet özgii-

neş tarafından Başbakanlığa yöneltilen 15 . 1 . 1965 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabının ilişik 
olarak sunulduğunu arz ederim. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

K'emal Satır 

Cumhuriyet Senatonu Üyesi Mehmet Oz-
güneş tarafından Başbakanlığa yöneltilen 
14 Ocak 1965 tarihli yazılı soru önergesine ait 
cevaptır. 

Millî Umniyet Hizmetleri Başkanlığınca 
(Çok gizli - bizzat, açılacaktır kaydiyle) Millî 
Eğitim Bakanlığına yazılan ve 1 Ocak 1965 
tarihli ve 92 sayılı Yön Dergisinde yayınlandığı 
bildirilen 11 Şubat 1963 tarihli ve 165666 sa
yılı yazının aslı Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Başkanlığında gizli yazılar arasında mu
hafaza edilmekte olup; 

1. îstanbul Nülifer Hatun Ortaokulu eski 
Tabiat Bilgisi ve Türkçe Öğretmeni îbrahim 
Türk'ün işçi Partisi tarafından düzenlenen 
açık oturuma katılmasiyle ilgili olarak girişi
len tahkikat sırasında bir defa da Millî Emni
yet Hizmetleri Başkanlığının mütalâasının alın
ması muhakkak müfettişlerce lüzumlu görül
müş olduğundan bahse konu yazışma yapılmış 
ve Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığının 
yazısı ve iki rapor, tahkikat dosyasının ilişiği 
haline gelmiş ve yazıların suretleri bağlanan 
sözü geçen dosya, bu haliyle Memurin Kamı-
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O. Senatosu B : 44 
minim 9 ucu maddesinde zikri geçen halin tes-
bîti hususunda 1 . 4 . 1963 tarihli ve 5290 sayılı 
Millî Eğitim Bakanlığının yazısı ile İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilerek Bi
rinci Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde tesbit 

- 'lâvaşının açılmış, olduğu, 
İbrahim Türk söz konusu hareketi sebebiyle 

bakanlık 'emrine alınmış olduğundan adı ge
çenin bu işlem aleyhine Danıştayda açtığı iptal 
dâvası sırasında Danıştayın isteği üzerine yu
karıda sözü geçen ve mahkemenin de ilâmı
nı ihtiva eden tahkikat dosyasının Danıştaya 
gönderilmiş bulunduğu, 

Malıkemel'ere intikal eden dosyaları sanık
lar, davacılar ve vekilleri ineeleyebildiklerine 
göre, bu yazıların suretlerinin bizzat İbrahim 
Türk tarafından mahkemede çıkarılmış ol
ması ve Yön Dergisine de bu suretle intikal 
eli irilmesi ihtimalinin varidolabileceği. 

Tahkikat dosyalarının büyük bir titizlikle ve 
,gizli olarak muhafaza, edilmekte bulunduğu, 

Anlaşılmıştır. 

2. Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığınca 
Millî Eğitim Bakanlığına yazılan yazının Yön 
Dergisine intikali hakkında 1 nci maddede ye
teri kadar açıklama yapılmıştır. Devlet sırları
nın emniyetle muhafaza edildiğinde şüpheyi 
gerektirecek her hangi bir olaya da raslanma-
mıştır. 

3. Devlet sırlarının sınıflandırılması, mu
hafaza ve nakil emniyetine ait tedbirlerin alın
ması hususunda mevzuatımız da hükümler mev
cut bulunduğundan yeniden gözden geçirilme
sine lüzum görülmemektedir. 

2. — (Jumhuriyct Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nın, Kastamonu ilindeki si
gortalı işçilere dair yazdı soru önergesi ve Ça
lışma Bakam Bülent Ecevit'in cevabı (7/196) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma Bakanı 

taıraıfındaın yazuliı lolanalk <ee'vapllıafn|dınilmaisınia ta
vassutlarını saygılarımla rica ederim. 

18 . 1 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu 
Kastamonu 

- . ' i Üyesi 
Ahmet Nulsreit Tuna 

19 . 2 . 1965 0 : 1 
.1. Kastamonu ilinde 1 500 sigortalı işçi 

vardır. Sosyal Sigortalar Kanununun yürür
lüğe girmesinden sonra şümulünün genişlemesi 
ve aile efradının dâhil olması sebebiyle onbin-
lence ulaşacak Ibir kütlenin «ağlık işlerinin ek 
görtev şeklinde bir hekim tarafından idare edil
mesine imkân olunmadığı meydandadır. Bu ba
kımdan işçi kütlesinin tekasüf ettiği Kastamonu 
merkezinde Ve Küre ilçesinde birer işçi Sigor
taları dispanserinin açılması düşünülmekte mi
dir? 

2 .Sigortra doktorundan rapor alan işçile
rin geçici işgöremezlik ödenekleri bağlı olduk
ları Ankara İşçi Sigorrtaları Kurumu Şube 
MüdüHüğümce iki üiç ıaıy sioımra; ıgönderile'bi'l-
imektedir. 'Bu durum günlülk Ikaıziamcı ile 'geçin
mek zorunda olan işçilerimizi müşkül vaziyette 
bırakmaktadır. Kastamonu'da bir ödeme büro
sunun kurulması hazırlığı var mıdır? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 17 . 2 . 1965 

İşçi Sağlığı Cenel Md. 
Sayı : 925 - 1124 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 19 . 1 . 1965 gün ve 4670 - 196-6070 

sayılı yazınız. 
Kastamonu Senatörü Sayın A. Nusret Tu

na'nın, sözü edilen ildeki sigortalılara ilişkin 
yazılı soru önergesinde tarafımdan cevaplandı-
nll'iua'sı iis'teııiLen hususlar aşağıda gösterilmiştir. 

1. Halen Kastamonu'da mevcut sigortalı 
sayısı 2 041 aded olup, Sosyal Sigortalar Ka
nunu uygulanınca; (her ne kadar ilgili Sendika 
tarafımdan siifg'oUtalı ısıaıyıısınn.n 10 000 olacağı be-
lirtilmclkte ise de) sigortanınım te'k işçi, eş ve ç<o-
cuik'la.rınia teşmili «sonucu Ibu 'niıilkltarın. üç uıiisli 
latitıfşılıaı, >(ı V28 e ulaşacağı hesaıpllaımnmşitur. 

'Bilindiği üzere; 506 sayılıı ISotfya.I Sigorta
lar Ivanu'nu 1 Mart 1965 talihinden itibaren 
Bakanlar Kurulunca kademeli olarak uygulana
cağı cihetle taıtlbik'atım 'bu. ile teşmili ıhaılinde 
Kalstaımıonu ımer'kezitnlde bir diispaınlser kumulr 
ımaısı uygun mütalâa edikmekıte -ve bu dfepamı-
ıser ıbüniy esinde bir üdeıme ıbüirioisuınuın te'sfei dü
şünül m ektedir. 

2. İşçi Silg r̂itıaılaırı Kurumıu §ulbelerince 
taışıra sigortali'lanma 'yapılmiaJkta oltam geçici iş 
göremezıM'k ödeıııelklleri ile doğum yardımıları 
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ve diğer ödemeler aşağıdaki ;snrayı taikibederek 
elle riine ıgeç \ ıı ekıt ©di v. 

•a) Jjşlerinden gelen belgelere ıgöre, önce 
120 günlük, prim. ödeme şartımın; yerine geti-
rildfp egtaırilmediği tesbit edilir, 

t>) Tesbiii talküben ödeme emri T. <'•. Zi
raat Bankası Merkez Müdürlüğüne bildi ri-
Mr, 

c) T. (J. Ziraat Bankası .Merkez Müdürlü
ğü, nruaihal'lî şubesine talimat vererek sigortalıca 
>gerefcî'İ ödeme yapılır. 

19 . 2 . 1965 O : 1 
Bu üç nal içimde yapulan işlem 15 günü 

'bulmakta, Kurumun Anskara Şulb esine »bağlı 
iKalstıaımonıuı'daiki sigortalıların işlemleri ilse or-
talama L0 günü geçmeme'ktedir. 

Ancak, baızan ulaştırma güçlükleri, ibazan 
da lüzumdu belgelerin tamam. olmaımaLsı verya 
noksan bulunımıaısı sonucu ödeme müddetleri 
'kanunun gereği olarak uzaınalktadır. 

Keyfiyeti (bilgileninize arz ederdim. 

Oaliişm-a Baklanı 
Bülent Ecevit 

. . . . > • . . >o< • • < " ' 



C. Senatosu B : 44 19 . 2 . 1965 O : 1 
1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet harcamalarına yetki veren kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 
Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp öna^l 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
ita-sim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz trıce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AİÎASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Osman Aiişiroğlu 
Rifat Etfcer 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Sainı Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

Üye sayısı 184 
Oy verenler 140 

Kabul edenler 12 4 
Reddedenler ı \ 

Çekinserler 5 
Oya katılmıyan ar i 4 2 

Açık üyelikler : 2 

jKahui 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhanoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
0. Edip Somunoğlu 

edenlerj 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuz al 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özel olay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçdaıe 
M. Cemal Yıldırım 

tZMÎR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci A n 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dineklı 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuhınay 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Baybaıı 
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izzet Gener 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulıı 

SAKARYA 

Turhan Kapanlı 

SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Eefet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenııllah Çelebi 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Supihi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ANKARA 
Hıfza Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omav 
(B.) 

AYDIN 
T^ikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESÎR 
Enver Aka (Başkan) 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Talât Oran 

C. Senatosu B : 44 
StîRT 

Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
.Suphi Batur 

SİVAS 

Ahmet Çekemo^lu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğiu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DtYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 
(t) 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.) 

19 . 2 . 1965 O : 1 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmag 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (I.) 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE* 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Aeıkalrn 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Âdil ünlü 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

TOKAT 
Ali Altuıılaş (t.) 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
(1-) 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

[Reddedenle?'] 

ANKARA İSTANBUL 
Niyazi Ağırnaslı Fikret Gündoğan 

HATAY. UŞAK 
M. Enver Bahadırlı Kâmil Coşkunoğlu 

[Çekinserler] 
TABİÎ ÜYE i Kadri Kaplan 

Vehbi Ersü GAZİANTEP 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin özgür Nizamettin Özgül 

[Oya katılmıyanlar] 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
(t) 
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[Açık üyelikler] 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

44 NOÜ BİRLEŞİM 

19 . 2 . 1965 Cuma 
Saat : 10,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. -— Anayasa Mahkemesine asıl. üye secimi, 
2. Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se

çimi. 

B-İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
E - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESt YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





DSnem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet harcamalarına 
yetki veren kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 

Meclisi 1/814; C Senatosu 1/502) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . 2 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

: Sayı : 71/56/799 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
18 . 2 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet harca
malarına yetki veren kanun tasarısı» ve gerekçesi eki cetvellerle birlikte ilişik olarak sunulmuştur 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
. İsmet İnönü 

Başbakan 

*;•'• -W' •-••" T HÜKÜMET GEREKÇESİ 

•1965 malî. yılı bütçe tasarılarının Millet Meclisinde, reddedilmesi üzerine 1 Mart 1965 tarihinden 
itibaren Devlet harcamalarının ve gelir tahsilatının devamını sağlamak için bu tasarı hazırlanmıştır. 

Birinci, m a d d e — Dairelere, cari harcamalar ile sermaye teşkili ve transfer harcamalarında her 
ay •••için, 1964 malî yılı bütçelerine dâhil tertiplerdeki ödeneklerin ek ödeneklerle birlikteki toplamı
nın veya yıl içinde alman olağanüstü ödeneklerin on ikide biri tutarında harcama yetkisi tanımak
tadır. 

Reddedilen tasarılarda kaldırılmış veya 1 liraya indirilmiş ödeneklerden harcama yapılmasını ön
lemek için tasarıya 1 sayılı cetvel eklenmiştir. 

Buna mukabil, özellikleri dolayısiyle tahdit dışında bırakılması gerekli görülen tertipler 2 sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 

İkinci'madde — Yatırım harcamaları hakkında takibolunacak esasları tesbit etmektedir. 
Üçüncü madde — Tekrara mahal bırakılmamak amacı ile 1964 bütçe kanunlarına dâhil madde

lerden, geçici dönemde uygulanması gerekli olanlar belirtilmekte, ayrıca (D) ve (E) cetveli kadrola
rının yürürlükte kalacağı hükme/bağlanmaktadır. 

Dördüncü madde — Devlet gelirlerinin tarh ve tahsiline mezuniyet vermekte ve irat kaydına ait 
esası tesbit etmektedir. , 

Beşinci madde — Yıllık olarak temininde zaruret ve Hazine menfaati bulunan ihtiyaçlar için 
dairelere harcama mezuniyetinin üstünde taahhüde girişme yetkisi verilmesini öngörmektedir. 

Altmöı madde -—'Geçici dönemde yapılacak harcamaların, başka hiçbir mahsup muamelesine 
lüzum kalmaksızın ilerde: çıkacak olan 1965 malî yılı bütçe kanunlarına dayanılarak yapılmış katî 
sarf nitejiğinde sayılmasını mümkün kılmaktadır. 

Ayrıca, belli bir harcama kaleminin 1964 ve 1965 bütçelerinde tertip numarası veya unvanı de
ğişmiş olduğu ve aidiyetinde tereddüdedildiği hallerde harcamanın 1965 bütçesinin hangi tertibin
den yapılmış sayılacağı hakkında karar yetkisini Maliye Bakanlığına tanınmaktadır. 

553 



— 2 — 
Geçici devrede yapılacak hareamalar Muhasebei Umumiye ve Divanı Muhasebat kanunlarının vaz^' 

ettiği umumi esaslarda sair masraf kanunlarının hükümleri dairesinde icra edilecektir. 
Buna göre, genel ve katına bütçeli dairelerin ita âmirleri tarafından bu kanunla sarfına mezuni

yet verilen miktarlarla mukayedolarak mahallerine usulü dairesinde ödeme emirleri gönderilecektir.. 
İlgili Bakanlık ve katma bütçeli daireler tarafından dezenlenecek ödeme emirleri Sayıştayca 

vize edilecek ve bu ödeme emirlerine müsteniden mahallî saymanlıklarca harcama yapılacaktır. 
1965 malî yılı bütçeleri kabul edildiğinde; bu bütçeler çıkıncaya kadar mahallerine gönderilen 

ödeme emirleri artıklarının tenkisi cihetine gidilmiyecek bu ödeme emirleri ile bunlara müsteniden 
yapılan harcamalar 1965 bütçelerinden gönderilmiş ödeme emri ve 1965 bütçelerinden yapılmış har
cama sayılacaktır. 

Yedinci madde, İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımlarının finansmanında İşçi Sigortalan 
Kurumu ve Emekli Sandığı gibi sosyal sigorta müesseselerinin yarattıkları fonlardan geniş ölçüde 
yararlanıldığı malûmdur. Her yıl bütçe gerekçelari ile yapılan tesbitlere göre bu müesseselere ait 
kendi ihtiyaçları dışındaki paralar 1964 yılından önce Mülga Amortisman Kredi Sandığının ve 
1964 yılında bu sandığın yerini alan Devlet Yatırım Bankasının tahvillerine yatırılmak suretiyle 
bu maksatla kullanılmıştır. Ancak, uygulamada 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
344 sayılı Kanunla değişik 20 nei maddesinin tahvil alımları için koyduğu % 40 lık limit sebebiyle 
ahensizlikler görülmüş ve ezcümle tahvile bağlanamıyan paralar 20 ay vâde ve % 6,5 faizle mevduat 
şeklinde kullanılması zaruretinde kalınmıştır. 

Sekizinci maddenin gerekçesi şöyledir : 
1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 34 ncü maddesinin 24 . 2 . 1961 

tarihli, 260 sayılı Kanımla değişik 2 numaralı fıkrasına göre Banka, miktarı cari yıl bütçe masraf 
yekûnunun % 5 ini geçmemek üzere Hazineye kısa vadeli avans açmaktadır. 1965 malî yılı bütçe masraf 
yekûnu bilinmediğine göre yeni bir hüküm sevk edilmediği takdirde Hazinenin Merkez Bankası 
avansını kullanma imkânı bulunamıyacaktır. Bu bakımdan yeni bir hükümle Hazinenin avans işlem
lerinin devamına imkân vermek gerekmektedir. Halen bugünkü % 5 avans nisbetinin ekonomik 
şart ve icaplara göre Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankasınca tesbit edilmek kaydiyle % 10 a çıkarıl 
masına ve malî yıl sonunda kapatılmamasına dair Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen kanun 
tasarısı Millet Meclisince kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle 1965 malî yılı için geçici süre ile harcamalara yetki veren Kanunun yürürlüğü 
süresince Merkez Bankasının Hazineye açacağı avans miktarının 1964 yılında kullanılan miktarın 
% 25 ine kadar artırılmasına imkân veren bir hüküm konması zaruri görülmüştür, 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 18 . 2 . 1965 
Esas No. : 1/814 
Karar No. : 33 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet 
harcamalarına yetki veren kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve 
görüşüldü, 

Kanun tasarısında; 1965 yılı Bütçe Kanununun reddedilmesi muvacehesinde Devlet mekanizması
nın işlemesi için Devlet harcamalarının ve gelir tahsilatının devamının zarureti dolayısiyle 1965 se
nesi bütçesi hazırlanıncaya kadar Hükümete yetki verilmesi derpiş olunmaktadır. 

Bütçenin reddi ile yenisinin hazırlanacağı zamana kadar, âmme hizmetinin aksamaması için bir 
kanun tasarısı hazırlanarak yapılan çalışmadan Komisyonumuz memnun olmuştur. 

Ç. Senatosu. ( S. Sayısı. : 553) 



— 3 — 
Tasarının birinci maddesinde bütçenin hangi tarihe kadar hazırlanacağı belli olmadığından «en 

geç 1 Haziran 1965 tarihine kadar» ibaresi eklenmiştir. Bu maddeye bağlı (1) sayılı cetvel aynen 
kabul edilmiştir. 

Aynr*mât!dede adı geçen (2) sayılı cetvelde konması zaruri olan ilâveler yapılmıştır. Bunlar 
13.000,-nci bölüme 13.352 nei tmadde, 14.000 nci bölüme 14M7 nci madde, 16.000 nei bölüme de 

i 16.380 .nci madde olarak eklenmiştir. 
/İkinci maddeye daha vazıh olması gayesiyle bir cümle eklenmiştir. 
Üejtaöüiinaddenin^B)'fıkrasına «1965 malî yılı bütçesi kanunlaşmeaya kadar» ibaresi eklenerek 

maddenin yürürlüğü sarahate kavuşturulmuştur. 
Dördüncü madde aynen kabul olunmuştur. 

iBşşinci »maddeye Tarım Bakanlığı tarımsal mücadele, sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gider
leri, ihale ile yapılacak mücadele işlerini aksatmamak üzere ilâve yapılmış ve madde yeniden tedvin 
edilmiştir. 

' Diğer caddeleri aynen kabul edilen tasarının önemine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksele Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. Ş. Ağanöğlu 

Adana 
SöVhafrikımmâıhf usudur 
'$C. *13arnbrdkimöğlu 

Aydın 
*İ. Sezgin 

Burdur 
Söz hafckım mahfuz 

W. Yavuzkan 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Istanfoul 
M. Güven 

Kayseri 
T. Feyzioğlu 

Konya 
Söz hakkım saklıdır 

fi. Ğzd 

Başkanveikili 
Denizli 

C. Akyar 

Ankara 
M.me 

Artvin 
S. O. Avcı 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Giresun 
1. E. Kılıçoğlu 

İzmir 
î. Gür san 

Kayseri 
M. Sağlam 

Mardin 
Söz hakkım mahfuz 

#. Aysan 

Sözcü 
Kara 

K. Okyay 

Ankara 
SÖÎÎ hakkım saklı 

N. Ağtrnaslı 

Balıkesir 
A. A. Bölak 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

îçel 
C. T. Okyayuz 

İzmir 
Af. Kürşad 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Sakarya 
M. Gürer 

İmzada bulunamadı 

Trabzon Trabzon 
Söz haküam mahfuzdur A. K. Uzuner 

A. Şener 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. Sungur 

Ankara 
/. Seçkin 

Bilecik 
§. Binay 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur 

İV". Diler 

istanbul 
O. Z. Gümüşoğlu 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Konya 
M. Dinekli 

Samsun 
R. Isıtan 

Yozgat 
S. Artukmaç 
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HÜKÜMET TASAEİSI 

«1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarına yetki veren kanun tasarısı» 

MADDE 1. — Genel ve katma bütçeli daireler, 1 Mart 1965 tarihinden 1965 malî yılı bütçeleri
nin kanunlaşacağı tarihe kadar geçecek her ay zarfımda 1964 malî yılı bütçelerinin (A/ l ) ve (A/3) 
işaretli cetvellerine dâhil tertiplerdeki ödeneklere yıl içinde alınan ek ödenekler ilâve edilmek su
retiyle 'bulunacak toplamın veya yıl içinde kabul edilen olağanüstü ödeneklerin onikide biri tuta
rında harcama yapmaya yetkili kılınmışlardır 

1 sayılı cetvelde gösterilen tertiplerden harcama yapılamaz. 
Nevileri 2 sayılı cetvelde gösterilmiş bulunan harcamalar, 1964 Ödenekleri ile kayıtlı, fakat on

ikide bir tahdidinden müstesnadır. 

MADDE 2. — 1965 malî yılından önce bağıtlanmış yatırım ihalelerine ve başlanmış emanet iş
lerine ait ödemelere devam olunur. 

Tabiî âfetler sonucu hâsıl olan hasarın telfıîisi amacı ile yeniden girişilecek emaneten inşaat ve 
büyük onarma işleri için gerekli ödemeler, mali yıldan önce başlanmış olma kaydından müstesnadır. 

1965 programına dâhil yatırımlardan derhal ihalesinde zaruret ve faide görülenler hakkında 
Bakanlar Kurulu dairelere taahhüde girişme yetkisi verebilir. 

MADDE 3..—• A) 1964 malî yılı Genel ve Katma bütçe kanunlarının (1 nci ye 2 nci madde
leriyle yürürlük maddeleri, ayrıca 1964 malî yılı Genel Bütçe Kanununun 3 ncü, 5 nci, 10 neu, 
25 nci, 28 ,nci ve 31 nci maddeleri hariç) 1965 malî yılma muzaf olmak kaydiyle uygulanmasına 
devam olunur. 

B) 1964 malî yılı Bütçe kanunlarına bağlı (D) işaretli cetvellere dâhil daimî hizmetli kadro
ları ile (E) işaretli cetvellerde gösterilmiş tertiplerden 1964 malî yılı için Bakanlar Kurulu kara-
riyle alınmış geçici hizmetli kadroları yürürlükte kalır. 

MADDE 4. — Yürürlükteki mevzuat gereğince Devlet gelirlerinin (Katma bütçe gelirleri dâ
hil) yıllık olarak tarh ve tahsiline devam olunur ve 1964 malî yılı bütçelerine bağlı (B) işaretli 
cetvellerdekine mütenazır tertiplere irat kaydedilir. 

MADDE 5. — Okul, hastane ve ceza evlerinin yiyecek alım ve giderleri ile Millî Savunma Ba
kanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı' ve Emniyet Genel Müdürlüğünün «yiyecek, yem, yakacak», 
«giyim - kuşam», «savaş gereçleri ve savaş stokları alım ve giderleri» için, 1964 bütçesindeki son 
ödenek toplamının on ikide onuna kadar taahhüde girişilebilir. 

MADDE 6. — Bu kanuna göre ve 1964 bütçe tertiplerine muvazi olarak yapılacak harcamalar, 
1965 malî yılı bütçelerinden yapılmış sayılır. 1964 malî yılı bütçelerindeki tertiplerin numaraları 
ve unvanları 1965 malî yılı bütçe kanunlarında değişmiş olursa, yapılmış harcamalann yürürlüğe 
girecek bütçelerin hangi tertibine taallûk ettiği Maliye Bakanlığınca tâyin olunur. 

MADDE 7. — 4792 sayılı işçi Sigortaları Kurumu Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik 20 nci 
maddesinin (b) fıkrasında ifade edilen tahvillere yatırılacak yedek akçeler için maddede öngörü
len % 40 lık limit 1965 malî yılında uygulanmaz. 

MADDE 8. — 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 24 . 2 . 1961 ta
rihli, 260 sayılı Kanunla değişik 34 ncü maddesinin 2 numaralı fıkrasına dayanılarak Hazineye açı
lacak kısa vadeli avans miktarı, 1964 malî yılı için uygulanan limitin % 25 fazlası olarak tesbit 
edilmiştir. Bu avansın açılmasında 1964 malî yılında alman avansın kapatılması şartı aranmaz. 
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KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİRİŞİ 

1968 malî yılı bütçeden kanunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarına yetki veren kanun tasarısı 

MADDE 1. — Genel ve katma bütçeli daireler, 1 Mart 1965 tarihinden en geç 1 Haziran 1965 
tarihine kadar geçecek her ay zarfında, 1964 malî yılı bütçelerinin (A/l) ve (A/3) işaretli cetvel
lerine dâhil tertiplerdeki ödeneklere yıl içinde alınan ek ödendiler ilâve edilmek suretiyle buluna 
cak toplamın veya yıl içinde kabul edilen olağanüstü ödeneklerin on ikide biri tutarında harcama 
yapmaya yetkili kılınmışlardır. 

(1) sayılı cetvelde gösterilen tertiplerden harcama yapılamaz. 
Nevileri. (2) sayılı cetvelde gösterilmiş bulunan harcamalar, 1964 ödenekleri ile kayıtlı, fakat on-

ikide bir tahdidinden müstesnadır. 

MADDE 2. — 1965 malî yılından önce bağıtlanmış yatırım ihalelerine ve başlanmış emanet usu
lü ile yapılmakta olan işlere ait ödemelere devam olunur. 

Tabiî âfetler sonucu hâsıl Olan hasarın telâfisi amacı ile yeniden girişilecek emaneten inşaat ve 
büyük onarma işleri için gerekli ödemeler, malî yıldan önce başlanmış olma kaydından müstesnadır. 

1965 programına dâhil yatırımlardan derhal ihalesinde zaruret ve fayda görülenler hakkında Ba
kanlar Kurulu dairelere taahhüde girişme yetkisi verebilir. 

MADDE 3. — A) 1964 malî yılı genel ve katma Bütçe kanunlarının (1 nei ve 2 nci maddele
riyle yürürlük maddeleri, ayrıca 1964 malî yılı Genel Bütçe Kanununun 3, 5, 10, 25, 28 ve 31 nci 
maddeleri hariç.) 1965 malî yılma muzaf olmak kaydiyle uygulanmasına devam olunur. 

B) 1964 malî yılı bütçe kanunlarına bağlı (D) işaretli cetvellere dâhil daimî hizmetli kadroları 
ile (E) işaretli cetvellerde gösterilmiş tertiplerden 1964 malî yılı için Bakanlar Kurulu karariyle 
alınmış geçici hizmetli kadroları 1965 yılı bütçesi kanunlaşıncaya kadar yürürlükte kalır: 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Okul, hastane ve ceza evlerinin yiyecek alım ve giderleri ile Millî Savunma Ba
kanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün «Yiyecek, yem, yakacak», 
«giyim - kuşam», «savaş gereçleri ve savaş stokları alım ve giderleri»; Tarım Bakanlığı «Tarımsal 
mücadele, sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi Terleri», «İhale ile yapılacak mücadele işleri gi
derleri» için, 1964 bütçesindeki son ödenek toplamının onikide onuna kadar taahhüde girişebilirler. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümet tasarısı 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1965 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

Başbakan 
İJ inönü 

Devlet Bakanı 
N. Yetkin 

Dışişleri Bakanı 
*F. C. ErJrnı 

.; Ticaret: Bakanı 
FJhiimydi 

Ulaştırma Bakam 
M. Vural 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yapımcısı 

K. Sahr 

Adalet Bakanı 
S. Atalyy 

Maliye Bakanı 
F. M efen 

DevletBakanı 
1. S. Ümay 

Millî Sahnınıria -Bakanı 
1. Şamar 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Öktem 

Sağ ve Sos. Y. Bakam 4Mm. w Tekel Bakanı 
K. Memir M. Yüötâer 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Trz. • ve Tanıtma Bakanı îmar ve 
A. t. Göğüs M. 

Sanayi Bakımı 
M. Erten 

18 . 2 . 1985 
Devtet*Bakanı 

'M. YMaç 

İçişleri Bakanı 
ÖÖUtök 

Bayındırlık Bakam 
A.H.Onaİ 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

En. velTa&iîX^y.iBidöBiı 
ff. Oral 

îskân Bakanı Köy îşleri Bkkanı 
Kuûay L. Yurdoğlu 
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Karma Bütçe Komisyonunun değişt irişi 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10: ,*r Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısına bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Madda ödeneğin çeşidi 

MÎLLET MECLÎSİ : 
12.931 Millet Meclisinin davet edildiği Milletlerarası, kongre, konferans ve bunların komisyonlarına 

iştirak edeceklerin yollukları. 

BAŞBAKANLIK : 
12.252 Atom Enerjisi Komisyonu yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti. 
12.842 Staj ve öğrenim geçici görev yolluğu. 
12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu. 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI : 
34.730 Birleşmiş Millerler özel fonu ile yapılan Anlaşma uyarınca Antalya pilot projesine Türk 

Hükümetinin nakdî katılma payı. 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ : 
12.270 Teknik personel ücreti. 
12.411 Enstitü memur ve hizmetlileri fazla çalışma ücreti. 
12.420 Yüksek İstatistik Şûrası üyeleri huzur ücreti. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI : 
35.720 Harb Malûlü Gaziler Cemiyeti ile Eski Muharipler Cemiyetine yapılacak yardımlar. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI : 
23.611 Makina - teçhizat alımları ve büyük onarımları. 

MALÎYE BAKANLIĞI : 
21.621 Suğla gölü harita alım ve kadastro işleri giderleri. 
34.531 313 sayılı Kanun gereğince Ereğli Demir ve Çelik fabrikalarına ikraz. 
34.532 îşçi meskenlerinin inşaatı için ikraz. 

TÎCARET BAKANLIĞI : 
12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI : 
13.351 UNİCEF tarafından gönderilecek DDT bedeli ile diğer giderleri. 

TARIM BAKANLIĞI-
34.210 Türk Standartları Enstitüsüne 

SANAYİ BAKANLIĞI : 
31.210 Köy elektriklendirilmesi için döner sermaye teşkil etmek üzere Etibanka 
34.210 Türk Standartları Enstitüsüne yardım 
35.720 Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğine yardım (Kurulacak bölge lâboratuvarlan için.) 
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Madde ödeneğin çeşidi 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI • 
21.790 Köylerde kendi evini yapana yardım uygulanmasında hibe şeklindeki âmme tesisleri yâdı

mı ve teknik yardım ile arsa alınması ve yapı malzemesi karşılığı kredi yardımı (Sarf ve 
tahsis şekli imar ve iskân Bakanlığınca kredisinin vâde ve faizi Maliye Bakanlığı ile imar 
ve iskân Bakanlığınca tesbit edilmek üzere T. Emlâk Kredi Bankasına devredilecek
tir.) 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 
34.230 Türk Standartları Enstitüsüne yardım. 

BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 
15.930 Ankara Elmadağ Telesiege işletme giderleri 
15.940 Erciyes Telesiege işletme giderleri 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ : 
Rektörlük : 

31.410 Üniversite Basımevi döner sermayesine ödemeler 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ : 
Rektörlük : 

12.884 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu 
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

36.720 Mütaahhit bono borçları 
TEKEL GENEL MÜDÜRLĞÜ : 

12.844 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu " " " " : , 

[2] SAYILI CETVEL 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

11.000 Bu bölümdeki maddeler 
12.000 12.101-12.199 Aylıklar 
12.000 12.201-12.299 Ücretler 
12.000 12.301-12.399 Sosyal yardımlar 
12.000 12.501-12.599 Tazminatlar 
12.000 12.701-12.799 Ödenekler 
13.000 13.601-13.699 Kira giderleri 
14.000 1 
15.000 y Bölümlerde yer alan kira bedeli 
16.000 J 
14.000 14130 Mahkeme harçları ve giderleri 
14.000 14.410 Beyiye aidatı :' 
14.000 14.441 -14.443 Vergi, resim ve harçlar 
14.000 14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri --, 
14.000 14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
16.000 16.450 Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tatutma gider

leri . 
21.000 1 '•'./"•' .. 
22.000 ^ Teknik personel ücretleri 
23.000 J -4 ^ 
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34.000 
35.000 
35.000 
36.000 
36.000 
36.000 
36.000 
36.000 

34.701 • 
35.201 • 
35.310 -
36.110 • 
36.210 • 
36.300 
36.400 
36.601 -

• 34.799 
- 35.299 
• 35.340 
• 36.140 
• 36.230 

• 36.602 

33.000 33.110 •• 33.120 iktisadi Devlet Teşekküllerine iktisadi transferler 
33.000 33.130 Yurt dışında çalışan işçilere konut ve küçük sanat kredisi açıl

ması ve ödünç para verilmesi hakkındaki Kanun gereğince işçi 
döviz hesapları için Türkiye Emlâk Kredi Bankası ile Türkiye 
Halk Bankası Anonim Şirketine ödenek faiz ve kredi karşılığı 
(ödenek yetmediği takdirde üç katma kadar artırmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir.) 
Uluslararası teşekküllere ödemeler 
Emekli Sandığına ödemeler 
Emekli aylıkları ve diğer benzeri ödemeler 
îç Devlet borçları 
Dış Devlet borçları 
Geçen yıllar borçları 
İlâma bağlı borçlar 
Geriverileeek paralar 

Karma Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağlı cetvel 

[1] sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Bu bölümdeki maddeler 
Aylıklar 
Ücretler 
Sosyal yardımlar 
Tazminatlar 
ödenekler 
Tarımsal mücadele sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri 
Kira giderleri 

Bölümlerde yer alan kira bedeli 

Mahkeme harçları ve giderleri 
Beyiye aidatı 
Vergi, resim ve harçlar 
Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri 
Staj ve öğrenim giderleri 
İhale ile yapılacak mücadele işleri giderleri 
Dış fuar ve sergiler giderleri / 
Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma gi
derleri 

11.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 
13.000 
13.000 
14.000 ] 
15.000 [ 
16.000 J 
14.000 
14.000 
14.000 
14.000 
14.000 
14.000 
16.000 
16.000 

12.101 -
12.201 -
12.301 -
12.501 -
12.701 -
13.352 
13.601 

14.130 
14.410 
14.441 -
14.530 
14.550 
14.827 
16.380 
16.450 

12.199 
12.299 
12.399 
12.599 
12.799 

-13.699 

• 14.443 
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21.000 1 
22.000 
23.000 
33.000 
33.000 

. 

33110 33.120 
33.130 

34.000 
35.000 
35.000 
36.000 
36.000 
36.000 
36.000 
36.000 

34 701 
35.201 -
35.310-
36.110-
36.210-
36.300 
36.400 
36.601 -

-34.799 
35.299 
• 35.340 
- 36.140 
- 36.230 

36.602 

ödeneğin çeşidi 

Teknik personel ücretleri 

İktisadi Devlet Teşekküllerine iktisadi transferler 
Yurt dışında çalışan işçilere konut ve küçük sanat kredisi açıl
ması ve ödünç para verilmesi hakkındaki Kanun gereğince işçi 
döviz hesapları için Türkiye Emlâk Kredi Bankası ile Türkiye 
Halk Bankası Anonim Şirketine ödenek faiz ve kredi karşılığı 
(ödenek yetmediği takdirde üç katma kadar artırmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir.) 
Uluslararası teşekküllere ödemeler 
Emekli Sandığına ödemeler 
Emekli aylıkları ve diğer benzeri ödemeler 
îç Devlet borçları 
Dış Devlet borçları 
Geçen yıllar borçları 
İlâma bağlı borçlar 
Geriverilecek paralar 
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