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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasa
rısının maddeleri üzerindeki görüşmeler biti
rildi ve tasarının kanunlaşması, Cumhuriyet 
Senatosunca açık oyla kabul edildi. 

23 Mart 1965 Salı günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18,17 de son veril

di. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Kırklareli 
Fikret Turhangil Ahmet Naci An 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

Mustafa Yılmaz tnceoğlu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 

Nadir Nadi'nin yasama dokunulmazlığı hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/410) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
2. — PTT nin 125 nei hizmet yılını doldur

muş olması dolayısiyle memur ve hizmetlilerine 
(birer aylkk tutarında, ikramiye verilmesi hak
kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 2/649; Cumhuriyet Se
natosu 2/151) (S. Sayısı : 571) 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılmsı hakkındaki ka

nun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Sa
vunma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporla
rı (Millet Meclisi 1/311; Cumhuriyet Sena
tosu 1/448) (S. Sayısı : 572) 

4. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nei maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nei maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anasaya ve Adalet ve Tarım komisyonlar] ra
porları (Millet Meclisi 1/435; Cumhuriyet Se
natosu 1/491) (S. Sayısı : 570) 

5. — Sağlık Eğitim enstitüleri kuruluş} ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, 
Sosyal İşler ve Bütçe vo Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/596; Cumhuriyet Se
natosu 1/443) (S. Sayısı: 574) 

YOKLAMA 

-— 59 ncu Birleşime katıl m ly an üyeleri gös-
ierir yoklama tutanağı 

1. Osman Ali Hoc-agil (Erzurum). 
2. Ali Altuntaş (Tokat) 
3. tsa Bingöl (Muş), 
4. Şevket Buladoğlu (Trabzon), 
5. Mehmet Çamlıca (Kastamonu), 
(i. Hüseyin KalpakLıoğlu (Kayseri), 
7. Ziya Nam i Şerefhanoğlu (Bitlis), 

8. Ziya Termen( Çanakkale), 
9. Nüvit Yetkin (Malatya), 

Yukarıda adları yazılı üyeler Cumhuriyet 
Senatosu G-enel Kurulunun 23 . 3 . 1965 tarihli 
59 ncu Birleşimine katılmadıkları tesbit edil
miştir. 23 . 3 . 1965 

Kâtip 
A. Naci Arı 

Kâtip 
Sırrı Thunhasanoğlu 
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B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — 59 ncıı Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Müza
kereye başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun; nü
fus plânlaması hakkındaki kanun tasarısının tü
mü üzerinde yaptığı konuşmalardan bir kısmının 
Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan tarafından Parlâ
mentoya yapılını bir bühtan şeklinde vasıf l and t-
rıldığına, tevsik edebileceği iddialarının Parlâ
mentoya karsı bühtan değil, bir açıklama mahi
yetinde olduğuna dair demeci 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Tevetoğlu. 
FETFIt TEVETOÖLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, muhterem senatör arkadaşlarım; dün gö
rüşülmesi tamamlanan nüfus plânlaması kanunu 
tasarısı aleyhinde olarak yaptığım konuşmadan 
sonra söz alan ve lehinde konuşma yapacağını 
bildiren sayın arkadaşını Alpaslan, benim konus-
nıalarımdaki çok açık sözleri kendi görüş ve an
layışına uygun olarak, Parlâmento üzerinde bir 
bühtan diye tavsif etmişlerdir. Bu kanunun görü
şülmesi sırasında başlangıçta ve dün.yaptığım 
konuşmada, çok açık ve sarih olarak ben, bu ka
nunun getirilişinde ve geçirilişinde ve bilhassa 
propagandasında birtakım ecnebi firmaların, dö
külen dolarların rol oynadığını, sorumlulara ve 
ilgililere Yüksek Huzurlarınızda âdeta yüzlerine 
açıkça. Türk Milleti huzurunda ifade ettim. Bu 
bühtan değil, doğrudan doğruya bir hakikatin 
burada vesikalarını göstermek suretiyle Yüksek 
Huzurunuzda açıklanmasından ibarettir. 

Yoksa bu şekilde konuşmaları tahrif ederek 
ve kendi anlayışına göre burada asla Parlâmen
toya karşı yapılmamış bir telmihi değil, açık
lamayı bühtan diye ifade etmek, verinde olmasa 

gerektir. Bunu tavzih için söz aldım. Teşekkür
ler ederim. (Alkışlar) 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Söz isti
yorum, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, gelecek birle
şimde siz de zaptı sabık hakkında söz alırsınız. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bana kar
şı tahlif kelimesini kullanmakla sataşma halin
de bulunduğu için kendi beyanları içerisinde, 
kendi sözlerine bir şey katmadan bir tavzihte 
bulunmak üzere Riyasetten söz isterim. 

BAŞKAN — Efendim, zaptı sabık ve gün
dem dışı görüşmelerinde söz verilemiyeceği ma
lûmunuzdur. Bu bakımdan, ısrar buyuruyorsa
nız Genel Kurulun oyuna arz etmek mecburiye
tindeyim. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Ben ev
velâ Riyasetin dikkatlerine arz ediyorum. 
«Tahrif» kelimesini kullandıkları için lütfeder 
Riyaset bana söz verir zannediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz bir dahaki 
birleşimde gündem dışı konuşmak suretiyle ce
vap vereceğinizi tasrih ettim. Zaptı sabık hak
kında konuşma hakkınız mahfuzdur. Lütfeder
seniz bir dahaki birleşimde bu hakkınızı isti
mal edersiniz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Alpaslan 
bu mevzuda değil, başka bir mevzuda dahi tah
lif yapmaz. (Ama bühtan eder, sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, lütfen kar
şılıklı konuşmayınız. 
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Sayın Fehmi Alpaslan, zaptı sabık hakkında 

Saym Tevetoğlu'nun konuşmasında kendisine 
sataşıldığını iddia etmektedir. Başkanlık böyle 
bir konunun bahis mevzuu olmadığı kanaatine 
varmıştır. İçtüzük tatbikatı bakımından da bu
nu gelecek birleşimde yapmanın mümkün oldu
ğunu söylemiştir. Direnmektedir. Genel Kurul 
her şeye hâkimdir. Bu bakımdan sataşma olup 
olmadığı hususunu oylarınıza arz ederek hal
ledeceğim. Sataşma olduğunu kabul buyuran
lar lütfen işaret etsinler... Kabul etmiyenler lüt
fen işaret buyursunlar... Genel Kurulca sataşma 
olduğu kabul edilmemiştir, efendim. 

2, — İzmir Üyesi îzzet Birand'ın; Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanının, Parlâmento üyele
rine, sözlü soru ve gündem dışı konuşmalardan 
evvel Bakanlıkla temas etmelerine dair yazısının 
maksatta bağdaşmadığına dair demeci 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Saym Mehmet Turgut'un saym senatör ve 
milletvekillerine göndermiş olduğu son yazı üze
rine Saym izzet Birand gündem dışı konuşma 
arzu etmiştir. Buyurun Saym îzzet Birand. 

ÎZZET BÎRAND (îzmir) — Sayın Başkan, 
saym senatörler. Bir iç meselemiz için Yüksek 
Huzurlarınızı birkaç dakika işgal edeceğim. 
Mevzu şu: 

Saym Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
bir mektup göndermiştir. Bu mektupta, Yüce 
Meclis üyelerinin sözlü soru ve gündem dışı 
konuşmalardan evvel Bakanlıkla ilgili dilek ve 
temennilerin en kısa zamanda yerine getiril
mesi ve vatandaşlarımız için yapılacak hizmet
lerin çabuklaştırılması gayesi ile Vekâlet ile te
ması temenni etmektedir. Zahirde çok samimî 
ve tatbikatı kolaylaştırıcı görülen bu mesele, 
mahiyeti itibariyle, Yüce Meclisin vazifesi ol-
mıyan bâzı hususları ona tahmil ve Anayasa 
ile, İçtüzük ile yükümlendiği hususları da ifa 
etmekte bir nevi tatbikatta müşkülât çıkarmak 
gibi bir mânaya gelecektir. Gerçekten Yüce Mec
lisin Anayasanın 64, 65 ve 66 ncı maddelerin
de salâhiyet ve vazifeleri belirtilmiştir. Bun
lar kanun yapmak, af yapmak ve 78 nci mad
desinde de Meclis müzakerelerinin tamamen 
açık olacağı hususu ifade edilmiştir. İçtüzük
teki gündem d]§ı konuşma da yine Meclisin de
netim vazifesini ilgilendiren bir husustur. Bü
tün bunlarda istihdaf edilen gaye, Devlet me-
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kanizmasmda her hangi bir aksaklığın Yüce 
Mecliste açıkça ortaya konulup bu çarkların 
işlemesinin teminini istihdaf eden bir gayedir. 
Binaenaleyh, bu mektuptaki özel görüşme mev-
zuunun maksatla 'bağdaşmadığı gibi bir bid'at 
olacağını ifade için huzurlarınıza çıkmış bu
lunuyorum, teşekkül* ederim. 

BAŞKAN —• Gündeme geçiyoruz efendim. 
Bu hususta komisyon sözcü ve başkanları

nın Başkanlığa vermiş oldukları takrirler var
dır. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Aleyhindeyim efendim. 

BAŞKAN — Takrirleri okutalım da ondan 
sonra... 

Efendim, takrirleri okumadan evvel Baş
kanlığın da meseleleri yürütmek bakımından, 
bir hususu arz etmesine zaruret vardır. 
29.3.1965 tarihinde müddetleri bitecek birer 
maddelik kanunlar vardır. Ayrıca 1965 bütçe
si ile ilgili, gündemde ve birinci sırada olan 
bir husus vardır. Bu bakımdan Başkanlığın da 
bu arada yalnız Özel okullar kanununun da ön
celikle görüşülmesi talebi vardır. Bunun da 
müddeti 29 . 3 . 1965 tarihinde bitmektedir. 
Ancak bu kanunun diğer kanunlara nazaran, 
maddelerinin çokluğu diğer kanunların birer 
maddeyi ihtiva etmesi hasaıbiyle Başkanlık bi
rer maddeyi ihtiva eden müddetli kanunların 
bitiminden sonra özel okullar kanununun gö
rüşülmesini uygun mütalâa etmektedir. Genel 
Kurula arz ederiz. 

Takrirleri okutuyorum. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Seçim

ler ne olacak? , 
BAŞKAN — Seçimler gündemde yok efen

dim. Alınmış bir karar var, kanunların görü
şülmesi Yüksek Heyetinizce karargir olmuştur. 
O kararı bu hafta tatbik etmekle mükellefiz. 

Bâzı önergeler var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
566 sıra sayılı kanun teklifinin öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 
İstanbul 

O. Zeki Gümüşoğlıı 
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C. Senatosu B : 59 
Karnın teklifinin özeti : I 
Tescil edilemiyen birleşmelerle bunlradan 

doğan çocukların cezasız tescili hakkında kanun 
teklifi. I 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarı
lan 574 sıra sayılı Kanun tasarısının öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 
İstanbul 

O. Zeki Gümüşoğlu 

Kanun tasarısının özeti 
Sağlık Eğitim enstitüleri kuruluş kanun ta

sarısı 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

er kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
5G5 sıra sayılı kanun tasarısının öncelik ve ı 
ivedılıkıe görüşülmesini arz ve teklif ederim, j 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 
İstanbul 

O. Zeki Gümüşoğlu 
Kanun tasarsmm özeti: 
Özel Öğretim Kurumları kanun tasarısı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin 6 ncı sırasında bulunan Özel Öğ

retim Kurumları kanun tasarısının diğer ko- | 

1. — 1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşırı-
caya kadar Devlet harcamalarına yetki veren 
19 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayûı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/822; Cumhuriyet Senatosu 1/524) (S. Sayı
sı : 569) (1) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısının müzake
resine başlıyoruz. 

(1) 569 S. Sayılı basmayanı tutanağın sonun-
dadır. 
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nulardan önce görüşülmesini saygılarımla tek
lif ederim. 

Tabiî Üyo 
Mehmet Özgüneş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

lerin bir numarasında kayıtlı, Milletlerarası 
Kavakçılık Komisyonu, Gıda ve Tarım Teşki
lâtı FAO bünyesi içine alınmasına dair Sözleş
meye T. Cumhuriyetinin katılmasına dair ka
nun tasarısının öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Tarım Komisyonu 
Sözcüsü 

Erzincan Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fehmi Baysoy Enver Kök 

BAŞKAN — Sayın Tuna takrirler hakkın
da görüşecektiniz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim Başkanlık izah etti, ben tekrar vak
tinizi almıyacağım. 

BAŞKAN — Efendim, takrirlerin Başkan
lığın sunuşunu değiştirir tarzde olduğu bilhas
sa özel öğretim kanunu tasarısının diğer işlere 
tercihan, tek madde halinde olan kanun tasa
rılarının görüşmesine dahi öncelik vermekte
dir. O bakımdan Başkanlık olarak, tek mad
de halinde ve müddetleri itibariyle de özel öğ
retim kanunu müddeti içinde bulunan husus
ların önce müzakere edilmesini oylarınıza arz 
edeceğim Bu ciheti kabul buyuranlar lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

i SIRRI ATÂLAY (Kars) — Bu müddetli de-
| ğildir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bunu da ilk sunuşum
da arz ettim. Bütçe ile ilgilidir ve bunlar da 

I müddetlidir. 
j SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim bu 

29 a bağlı olanlardan değildir. 
I BAŞKAN — Efendim, 29 una kadar çıka-
j rılmadığı takdirde Hükümet Nisan 1 de ödeme 

yapmak yetkisine sahip midir? («Sahiptir» ses-
ı leri) 
| Efendim, bir Haziran ile 29 Mart arasında 
I bir fark mı vardır toplamları itibariyle? 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 259 — 



C. Senatosu B : 59 
SIRRI ATALAY (Kars) — öbürü 29 da bi

tecek, 
BAŞKAN — Ama beyefendi, evvelâ bura

da tetkik edilecek gidecek. (Bunu da oya koya
lım sesleri) bu hususu da oya koyalım, buyuru
nuz efendim. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — Muhterem Başkan Cum
huriyet Senatosunun muhterem ve değerli üye
leri, 1965 malî yılı bütçe tasarısının istifa eden 
Hükümet tarafından hazırlanmış olan şekli, 
hepinizin bildiği gibi Millet Meclisnde tümü 
üzernde cereyan eden müzakereler neticesinde 
reddedilmişti. Harcamaların geri kalmaması 
ve Devlet hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi 
için istifa eden Hükümet tarafından gayet du
rendiş bir görüşle hazırlanmış olan 544 sayılı Ka
nunda silindiği giıbi kabul buyurulmuş idi ve ha
len tedvin edilmektedir. Fakat bu kanunun kısa 
süren tatbikatı sırasında, oldukça ehemmiyetli 
birtakım aksamalar karşısında kaldık. Bu aksa
maların devam etmesine mâni olmak için hazırla
mış olduğumuz tasarının ivedilikle ve gayet se
rî bir şekilde karara bağlanması iktiza etmek
tedir. Temennimiz, ricamız ve istirhamımız bu
nun ivedilikle ve derhal müzakeresine geçilme
sidir. Bittabi karar, Yüksek Heyetinizindiı. 

BAŞKAN — Ne hakkında söz istiyorsunuz 
Sayın Hazerl 

MEHMET HAZER (Kars) — Teklifler hak
kında... 

BAŞKAN — Efendim daha gündeme geç
medik. Müsaade buyurunuz da, bunu oylarımız
la halledelim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim tek
lifler vardır. Bu teklifler hakkında mütalâamı 
arz edeceğim. 

BAŞKAN — Yani görüşülmesinin aleyhin
de mi efendim? Buyurunuz. Diğerleri oylandı 
efendim, yalnız 1965 malî yılı bütçe kanununa 
ek yapılması hakkındaki kanun üzerinde konu
şulacaktır. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem arka

daşlar; günle tahdidedilen ve 29 Mart'a kadar 
çıkması lâzımgelen dört kanundan Yüksek 
Başkanlık Umumi Heyete bilgi verdiler. Bu 
dört kanun için elimizde bugünkü gündem sı
rasına göre bir yarın vardır. Çarşamba günü, 
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bir de Perşembe günü. Bu iki gün içinde bi
ri çok maddeli, diğerleri az maddeli, bu kanun
ları çakartmaya mecburuz. Aksi takdirde Yük
sek Senato bu kanunları müzakeresiz kabul za
ruretinde kalacaktır. 

Hükümetin getirdiği teklife gelince; lüzum
ludur, zaruridir. Fakat müstacel değildir. O 
kanunları müzakere edip karara bağladıktan 
sonra Hükümet teklifi müzakere edilebilir ve 
yetiştirilebilir. Aksi takdirde bugüne kadar 8e-
nato'nun gösterdiği hassasiyet bir noktada, bir
kaç kanun ıhakkmda tatbik edilmemiş olur ve 
yeni yeni meseleler, yeni yeni teklifler getiren 
bu kanunlar da enine, boyuna görüşülmemiş 
olur. Esasında, aslında Hükümet teklifinin de 
aleyhinde değiliz. Sadece arz ettiğim sebep
ler ile 29 Marta kadar bu kanunu enine boyu
na düzgün bir şekilde çıkartabilmek için eli
mizde müddetle imkânımız yoktur. Bu bakım
dan Hükümet teklifini şayet Hükümet de lüt
federse bunu, o kanunların müzakeresinden 
sonraya talik edelim ve o zaman müzakeresini 
de rahatlıkla ikmal edebiliriz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, bu 1965 malî Bütçe 

yılına mütedair 544 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısının, Başkanlı
ğın arzı veçhile, önce görüşülmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gerekçesinin okunup okunmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum : Okunmasını arzu 
edenler, lütfen işaret buyursunlar... Okunma
ması karargir olmuştur. Maddelere geçilmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet burada, Komisyon lütfen yerini 
alsın. Lütfen Sayın Bayar yerinizi alınız. 

1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşıncaya kadar 
Devlet harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 

günlü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 19 . 2 . 1965 günlü ve 544 sa
yılı Kanunun birinci maddesine ekli (1) sayılı 
cetvelden aşağıdaki tertip numaraları ve ibare
ler çıkarılmıştır. 
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B : 59 23 . 3 . 1965 
Ödeneğin çeşidi 

0:1 

•î 1.000 3J .210 Köy elektrikleııdirilmesi için döner sermaye teşkil etmek üzere Etibanka 
Aynı kanmıuıı birinci madesino ekli (?) sayılı cetvelden aşağıdaki tertip numaraları ve iba-

eler çıkarılmıştır. 
13?352 Tarımsal mücadele sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri 
14.827 İhale ile yapılacak mücadele işleri giderleri 
16.450 Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma giderleri 

13.000 
14.000 
16.000 
21.000] 
22.000}. 
23.000J 
36.000 
36.000 
36.000 

Aynı 
14.000 
14.000 
16.000 

16.000 
16.000 
16.000 
31.000 
32.000 
34.000 

36.000 

Teknik personel ücretleri 

36.110—36.140 İç Devlet borçları 36.000 36.210—36.230 Dış Devlet borçları 
36.300 Geçen yıllar borçları 36.000 36.400 İlâma bağlı borçlar 
36.601—36.602 Geriverilecek paralar 

cetvele aşağıdaki tertipler eklenmiştir : 
14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
16.450 Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma giderleri (R) 

işaretli cetvelde Maliye Bakanlığına tanınan aktarma yetkisi saklıdır.) 
16.610 örtülü ödenek 
16.620 Gizli haber alma giderleri 
16.81.0—16.861 Bakım ve küçük onarım giderleri 
31.210 Köy elektrik]endirilmesi için döner sermaye tenkil etmek üzere Etibanka 
32.100 Kamulaştırma ve satınalma bedelleri 
34.310 İl özel idarelerine transfer {Köy içme suları için nakdi ve aynî yardım 

miktarı Bayındırlık Bakanlığınca teslbit olunur) 
Borç ödemeleri bölümüne dâJlıil tertipler 

— — Hastalıklarla savaş ve tarımsal mücadele hizmetleriyle ilgili «Ulaştırma», 
«Taşıt işletme ve onarma giderleri» ile bu hizmetlerle alâkalı «'Geçici görev 
yollukları.» 

— — 5 nci maddede taaMüdo girişme yetkisine konu olan tertipler. 

Bu cetvelde yer almıyan tertiplerde onikide bir tahdidinin kaldırılmasını gerektiren zorumlu se
beplerin zuhuru takdirinde harcama limitini belirtmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen? Buyurun. 

SIRRI ATALAY («Kars) — Muhterem arka
daşlar; biraz önce Sayın Başkanın da ifade etti
ği gibi Üçüncü Karma Hükümet, bütçeye verilen 
kırmızı oyların fazla çıkması sebebiyle çeikilmiş 
ve Devlet hayatının devamlılığını temin için çe
kilen Hükümet bütçe harcamalarının ve gelirle
rin işliyeibilmesi için bir kanun tasarısı hazırla
mış, Yüksek Meclise sevk etmişti. 1965 yılı büt
çesinin çıkmasına değin bunu Haziran 1965 ta
riflime kadar 1965 bütçesinin çıkmasını da temi
nat altına almış bulunuyordu. Şimdi çıkan ve 
544 sıra sayısı alan bu kanunda bâzı değişiklik

ler yapılmasını istiyen bir yetki kanunuyla karsı 
karşıyayız. Bu kanun tasarısının birinci madde
sinin son fıkrası, yani ikinci fıkrası calibi dik
kattir. Ne diyor? «Bu cetvelde yer almıyan ter
tiplerde onikide bir tahdidin kaldırılmasını ge
rektiren zorunlu sebeplerin zuihuru takdirinde» 
olduğu takdirde, «Harcama limitini belirtmeye 
Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.» Yani, oniki
de bir olarak, 544 sayılı kanunla teslbit edilen har
camalar, 1964 yılı bütçesi esas tutularak, verilen 
muayyen bir nisbet dâ/hilinde bir harcama yetki
si idi. 1965 yılı bütçesi çıkmamıştır. Bu gelen 
kanun tasarısı mehmaernken yeni bir kanun ta
sarısıdır. Sanki 1965 yılı bütçesi ve bu bütçe içe-
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rlsinde yeni bir harcama yetkisini Hükümet ge
tirmiş bulunmaktadır. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 45 sayılı 
maddesi nasıl ve ne şekilde bir yıl içinde harca
maların yapılacağını göstermektedir. Getirilen 
bu tasarı bu hükme de aykırı bulunmaktadır. Dev
let hayatı devamlılık teabit eder kaygısıyla geti
rilen bir kanunu, daha tatbikatı için iki ay za
man varken Hükümet, Muhaselbei Umumiye Ka
nununa aykırı ve 1965 yılı bütçesi de çıkmadığı
na göre tatbik edilecek olan 1964 bütçesinin 1/12 
bölümleri yerine geniş yetkiler istiyen ve takdir 
hakkını kapsıyan bir hükmü getirmek istiyor. Bu 
sebeple bizim bugünkü tatbikatlarımıza ve Mu-
hasnbei Umumiye Kanununa mücavirdir. 

tk inci fıkranın, yani son fıkranın çıkanlması 
için bir önerge vermiş bulunuyoruz. İltifatınızı 
bilhassa istirham edeceğim. Saygılarıma. 

Hükümet konuştuktan sonra meseleyi biraz 
daha derinleştirmek hakkı mahfuz olmak şar-
tiyle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüşmek 
iativen... Bııvırnn Savın Bstil. 

Z tHNt BETÎL (TokaO — Muhterem arka
daş1 arım, Sırrı At al ay arkadaşımın ileri sürdüğü 
mülâhazalara iştirak ediyorum ve vaktinizi faz
la almamak iein bun1 an tekrarlamaktan içtlnab-
ediyorum. Yalnız S i m Atalay arkadaşımın be
yanlarına, şu hususu ekVanevi de lüzumlu görü
yorum; 1 nci maddenin ilk fıkrası istisnaları tes-
bit ediyor ve orada bölüm, madde numaraları ve 
ödeneğin eesidi zikredirmek suretiyle istisnalar 
tasrîh ediliyor. Sonra ikinci fıkrasında, «Bu cet
velde yer almıyan tertiplerde 1/12 tahdidinin 
kaldırılmasını gerektiren zorunlu sebeplerin zu
huru takdirinde harcama limitini belirtmeye 
Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.» fıkrasını 
ihtiva ediyor. Eğer bölüm ve madde numaraları, 
zikreden bankaca bölüm ve maddeler varsa tafsil 
edilebilirdi. O takdirde 2 nci fıkraya lüzum ve 
zaruret kalmazdı. Bir taraftan istisnaları tasrih 
ediyoruz, sonra şayet bugün için hatırımıza gel
memiş olanlar varsa, yarm karşılaşacağımız mev
zular zuhur ederse, o bakımdan da sadece Mali
ye Bakanlığını hudutsuz bir yetki ile yetkilendi
riyoruz. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Eğer tasrih 
edilen bölüm ve madde numaralan kâfi gelmi
yorsa, bunu tafsil etsinler. Yok tafsile, tadada 
imkân olmadığı kanaatinde iseler, o vakit 1 nci 
fıferayja lüzum kalmaz, Badece 2 nci fıkrayı geü-
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rlrler, bir mantık icabı olarak. Fakat, 2 nci mad
deyi bu suretle oylamaya da ben şahsan imkân 
^"rmüyoraın. Devlet hayatı durmaz, gerekli har-
cnmalann yapılması lâzımdır. Ancak bu bütçenin 
getirilmesi ve görüşülüp oylanması suretiyle ya-
pı1;mnrn doğru ve mâkul olan bir iştir. Bütçenin 
getirilmesi, görüşülmesi ve oylanması zamana 
muhtaç ise bu zaman miümkün olduğu kadar faz-
TR gavret gösterilmek suretiyle kısılabilir. Fakat 
Mal ive Bakanlığına 1964 yılı bütçesini, 1965 yı
lı bütçesi getirilip görüşülmese dahi, uygulama 
yetkisini veren bir kanun kabul edilemez. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Sayın 
Bütçe Karma Komisyonu Sözcüsü Nuri Bayar, 
buyunınuz. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NUR! BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Yüksek Senatonun değerli üyeleri, 
Devlet harcamalarına yetki veren kanunun, 544 
sayılı Kanunun tadil ve genişletilmesine mütedair 
olan bu tasarı ile ilgili 1 nci maddenin görüşül
mesinde gerek komisyonda gerekse Yüksek Heye
tinizde en ziyade dikkati toplıyan ve geniş ölçü
de münakaşalara vesile olan kısım «Bu cetvelde 
yer almıyan tertiplerle 1/12 tahdidinin kaldırıl
masını gerektiren zorunlu sebeplerin zuhuru 
takdirinde harcama limitini belirtmeye Maliye 
Bakanlığı yetkili kılınmıştır.» tarzında ifade edi
len paragraf olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, filhakika bu yetki 
komisyonumuzda da ifade edildiği gibi, Mali
ye Bakanlığının şahsına nevama yeni baştan 
bir bütçe kanunu yapma yetkisi gibi gözük
mekte olduğu ifade edilmiştir. Efendim, bu 
yetki, arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, sınır
sız bir yetki olmamaktadır. Bu yetki 1/12 tahdi
dini aşma yetkisi, ancak 1964 Bütçe Kanunu
na mevzu tahsisatlann plâfonu ile sınırlıdır. 
Yani 1/12 yetkiyi aşacaksın ama, 1964 Bütçe 
Kanununun mevzu tahsisatının hududu içinde 
kalacaksınız. O itibarla lâyüsel bir yetki değil
dir, kanun yapma yetkisi mahiyetinde değil
dir, 1964 Bütçe kanunu tasarısında mevcut tah
sisatın tavanı ile hudutludur. 1/12 i aşmakta
yız, 12/ 12 yi tahkim etmekteyiz. O itibarla! 
muhterem arkadaşlarım, Maliye Bakanının şallı
sına verilmiş hudutsuz bir yetki değildir. Plâ-
fonk tahditlidir, 1966 yılı bütçesinin esasen 
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belirli hale gelen tertipleri ile yetkili bir tertip
tir. 

•Muhterem arkadaşlar; Saym Betil arkadaşı
mızın belirttiği gibi bir tahdidi hüküm kona
bilirdi. Bundan evvel birtakım maddelerin ve 
fasılların zikredildiği gibi. 

Şimdi efendim, Hükümeti bu fıkrayı koy
maya sevk eden âmili, aşağı - yukarı bilmek
teyiz. 1 ncisi Dahiliye Vekâletinin askere sevk 
dolayısiyle geçici görev yolluklarını arttırma 
talebi. Birinci talep bu. ikincisi; Hariciye Ve
kâletinin ağırlama giderlerinin tahdidin dışına 
çıkarılması talebi. 2 nci hâdise mevcut ve aşa
ğı - yukarı biliyoruz. Ama teknik olarak Mali
ye Vekâleti erkânı ve biz Karma Bütçe Komis
yonu, tek bir vekâletin geçici görev yolluğunu 
1/12 in dışına çıkarma gibi, kanım tekniğine 
ııymıyan bir hususu ayrı bir metin halinde tes
hile lüzum görmemiştir, fayda görmemiştir. 
Mcvcudolaıı iki hâdise sebebiyle konulmuştur. 
Birisi, Hariciye Vekâletinin, Saym Burgiba'nm 
teşrifi dolayısiyle ağırlama giderinin 1/12 tah
didinin dışına çıkarılması talebi, ikincisi; askerî 
sevk dolayısiyle Dahiliye Vekâletinin talebetti-
ği geçici görev yolluğunun 1/12 tahdidinin dı
şına çıkarılması sebebi. Bunun dışında yeni bir
takım hâdiseler zuhur edebilir. Birinci teknik 
malhzur, tek bir vekâletin talebini kanuna koy
mama, ikincisi, muhtelif hâdiseler dolayısiyle 
içinde bı^unduğumuz siyasi konjonktürün ica-
bettirdiği masrafları karşılamak için Hükümete 
'bir imkân bahşetme hadisesidir. Ama yine tek
rar etmekte fayda görüyorum. Hudutsuz, sınır
sız, yetik i değildir. Plâfon öyledir. 1964 Bütçe
sinin belirli rakamlariyle bağlıdır. Maliye Baka
nının şahsına hudutsuz bir yetki tanımamakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın senatörler, bu 
mevzu ile alâkalı sözlerimi bitirirken bir hususa 
daha işaret etmekte fayda mülâhaza etmekteyim. 

Mer'i mevzuatımızda Maliyo Bakanına bu 
nevi tahsisatı artırma yetkisi tanıyan hususla
rımız da va:\ Meselâ 150 sayılı Muhasfebci 
Umumiye Kanununun 48 nci maddesi, bâzı ah
valde, aynen okuyorum; «Aşağıdaki fıkralarda 
zikredilen hizmetlerden her birinin senesi büt
çesine mevzu tahsisatı kâfi gelmediği takdirde 
ilâveten sarfına lüzum görülecek miktarı tedi-
yeys Maliyo Vekili mezundur. Bu suretle hu-
sula gelecek» diyo başlıyan bir paragraf var. 
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Yani, nevi mevzuatımızda, Maliyo Bakanına, 
Meclislerin teşriî organın karan alınmadan tah
sisat yçtkisi tanıyan hükümler do vardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben bir ufak 
tahsisat talebindo bulunacağım izin verirseniz. 
Birinci madde, «19 . 2 . 1965 günü ve 544 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesino ekli 1 sayılı cetvel
den aşağıdaki tertip numarası ve ibare çıka
rılmıştır» olacak. Numaralar ve ibaı'eleri tarzın
da bir redaksiyon hatası olmuştur. «Numarası 
ve ibaresi» şeklinde değiştirilmesini de arz ve 
tekli! ederim. 

Hürmetlerimle. 
SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Başkan; 

bir soru soracağım izin verirseniz. 

BAŞKAN • Buyurunuz. 
SIRRI AT ALAY (Kars) — Saym sözcü di

yor ki, sınırsız değil, sınırlıdır, 12 de 1 plâfon 
içindo sınırlıdır. 3 ay içinde 9 ay masrafa im
kân veriyor mu vermiyor mu? Siz 3 ayda 9 ay
lık masrafı sınırsız mı, sınırlı mı diyorsunuz? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Devamla) — Efendim; arka
daşımızın bahsettiği husus bütço kanunlarında 
dr. var. Okuyayım müsaadenizle. 

«Birinci maddeyle sarfına izin verilen öde
nek dörder aylık devreler itibariyle tevzi olu
nur. Her devrenin tevziatı bakanlıklar tara
fından yeni devrenin başlangıcından bir ay önce 
Maliyo Bakanlığına bildirilir. 1 nci 4 aylık tev
ziat malî yılın ilk ayı içinde hazırlanır. Maliye 
Bakanlığı ile ilgili bakanlık bu, tevziatı tahsilat' 
liberasyon, döviz durumu ve umumi iktisadi 
şartları göz önünde tutarak tesbit eder.» Eğer 
bu tevziatta günün şartları icabı harcama im
kânları, tevziat ilo tahdidedilen miktarı açıyorsa 
Maliye Bakanlığı zaten normal bütçe tahsisatı 
içinde bu tevziatın limitini, bölümlerini, ve di
limlerini artırmak salâhiyetiyle karşı karşıya
dır. Bu mevzuda da zannediyorum ki, bu kaide 
cari olacaktım. 

BAŞKAN — Sual mi soracaksınız Saym Me
len, yoksa konuşacak mısınız? 

FERİD MELEN (Van) — Konuşacağım. 
BAŞKAN —• Buyurun Saym Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) - Şimdi efen

dim, hudutsuz ve sınırsız değildir, diye buyur
dular saym sözcü. 1964 yılı bütçesine göre muta-
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Iaâ ediyoruz. 1965 yılında 1964 yılının büt
çesini bu Büyük Meclis kabul etmez, daha az 
tahsisat korlarsa, Maliye Bakanı 1964 yılı büt
çesi içinde kendisini serbest addedip de, olduğu 
gibi bu masrafı kor ve bundan mütevellit bir 
acık meydana gelirse, bunun nasıl kapatılacağı 
hususunda bir düşünceleri var mıdır"? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURÎ BAYAR (Devamla) — Maruzatımda da 
ar?, etmiştim, bu salâhiyetin bir muayyen pla
tonla sınırlı, olduğunu 1964 rakamlariyle tahdidi 
bir mahiyet taşıdığını ifade etmiştim. Ayrıca 
belirli bir hale gelen 1965 bütçe rakamlariyle 
de bağlı bir salâhiyet demiştim. Benim maruza
tım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Sayın sözcüdten ricamız şu; 1 nci maddenin 

1 nci fıkrası «numarası ve ibare» şeklinde tas
hih. edilecek. Yalnız aşağıda da var, bunun ay
nısı. Bir takrir lütfetmenizi rica ederim. 

Sayın Alpaslan daha evvel konuşmak iste
diğinizi beyan etmiştiniz, buyurun. 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 
arkadaşlar; biz Yüce Senatonun tetkikine geti
rilmiş bulunan bu tasarıyı, Hükümetimizin iyi 
niyetle hazırlamış ve millet hizmetlerinin görül
mesi imkânlarını elde bulundurmak gibi bir aziz 
maksat içinde kaleme alarak Yüce Huzurunuza 
getirmiş bulunduğu inancında sebat etmek iste
riz. îyi niyetle böyle düşünürüz. Nitekim geçmiş 
Hükümet kırmızı oylarla düşürüldükten sonra, 
veya kırmızı oylar karşısında istifa ettikten son
ra aynı Hükümetin getirmiş olduğu tasarıyı da 
aynı görüş içinde kabul ettik. Hattâ, Anayasaya 
aykırı olması ihtimaline! rağmen sırf, aman mil
letin hizmeti durmasın diye böyle kabul ettik ve 
bendeniz de o zaman Yüksek Huzurunuzda o za
manki tasarıyı hazırlamış olan Hükümeti tebrik 
ettim. Şimdi Maliye Bakanlığının bir Devletin 
harcamaları üzerinde, teknik elemanların hemen 
tamamını bünyesinde taşıyan bir Bakanlık ola
rak bir hamlede hudutları tam mânasiyle taşmak 
suretiyle tasarruflar yapacağını şahsan düşün
müyorum. Ama biz, her şeyin üzerinde, bir kanu
nu çıkarırken, zannederim bundan böylesi için de 
emsal olmaması lâzımgelen vaziyetleri yapmaktan 
kaçınmalıyız. Bu vaziyet, bize getirilen bu teklif, 
bundan sonra da gelecek hükümetlerin bu şekil
deki kanun tasarılariyle hattâ yıllık bütçelerin 
kabulüne dahi lüzum kalmadan hayatlarını de- ! 
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vam ettirmeleri imkânını adeta bir yol olarak aça
caktır. Bir Hükümet tasavvur edin ki, Anayasa 
hükmüne göre, bütçesine kırmızı oy verilmesi ha
linde istifaya mecbur değildir. Güvensizlik oyu 
verilmesi için de üye tamsayısının yarısından bir 
fazlasının ret oyu vermesi lâzımdır, ama bütçe
sine kırmızı oy verildi, bir fazlasiyle buna rağ
men çekilmiyor Hükümet ve o Hükümet işte böy
le kanunlarla siz istediğiniz kadar bütçeyi kabul 
etmeyiniz, ben bu işi dilediğim gibi yürütürüm 
diye, bizim karşımıza yarın çıkıverirse, o zaman, 
efendim filân zamanda da böyle bir kanun ka
bul edilmiş idi diye bir de mucip sebep kendisine 
verilirse bu sakat bir görüş olur. O itibarla de
min de arkadaşlarımın izah ettikleri gibi, hakika
ten buyurdular ki, İçişleri Bakanlığının yoklama 
işleri veya asker nakli hususunda geçici yolluk
larının artırılması lâzım. Doğru, biliriz ve kabul 
ederiz. Dışişleri Bakanlığının ağırlama giderleri
nin artırılması lâzım, kabul ederiz. Müsaade bu
yuran da bir Maliye Bakanlığı, bir Devlet ida
resinde şimdi karşımıza gelen, biraz evvel sözcü
nün de ifade ettiği bu iki mevzu gibi, hangi ko
nularda sıkıntıya düşeceğimizi biraz takdir etsin 
ve yarım metre mesafeden biraz daha ileriyi gör
mek suretiyle bize madde halinde getirsin. Eğer 
onu getiremiyorsa, o zaman böyle bir idarenin iyi 
tasarruf edeceği inancını da bizim taşımamız 
mümkün olmaz. O itibarla, Sayın Sözcünün sı
nırlıdır, sınırsızdır şeklindeki ifadelerini ben pek 
anl.ıyam.adım. 1964 bütçesiyle sınırlıdır. Ya 1964 
bütçesine tekabül eden miktarı ben 1965 bütçesi
ne koymıyacaksam. 1965 bütçesinde belirmiş. 
Kim belirtmiş bunu? Yani Hükümetin getirdiği 
veya getireceği bir tasarıyı Büyük Meclislerin 
olduğu gibi kabul edeceği faraziyesinden hareket 
etmek suretiyle bunu belirli kabul etmeye imkân 
var mıdır? 

Binaenaleyh, demin burada belagatle mevzuu 
ortaya koyan Sayın Betil arkadaşınım da ifade 
ettiği gibi, ikinci fıkrayı tayyetmek suretiyle, 
eğer lüzum görüyorlarsa kendilerine fırsat ver
dim, 1 nci fıkraya daha birkaç madde, bizi de 
ikna edecek birkaç madde eklesinler getirsinler, 
ondan sonra kabul edelim. Yoksa bu haliyle ka
bul edersek bir kötü çığır açmış olacağımız ka
naatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Melen. 
FERİ D MELEN (Van) — Muhterem ar

kadaşlar, benim de muhterem değerli arkada-
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şım Sayın Maliye Bakanından ve komisyondan 
ricam, bu fıkranın kaldırılmasına muvafakat
lerini vermeleridir. Çünkü bu, arkadaşlarımı-
zmda ifade ettikleri gibi, hakikaten kötü bir 
emsal yaratacaktır. Ve Meclisin yetkisinin za
man, zaman Hükümete devri için bir başlangıç 
olacaktır ki, bu bizi nereye kadar görürecektir, 
belli olamaz. Böyle bir emsalin Meclis tarafın
dan yaratılmaması lâzımdı t\ 

Meseleyi basite irca edelim. Hâdise nedir'? 
Biliyorsunuz ki, bütçenin reddi üzerine, Dev
let hizmetlerinin durmaması için, bizim Hükü
metimiz bir kanun tasarısı getirdi, oniki de bi
rini her ay sarf etmek için yetki verdi. Bunun 
üzerinde de bir şey yapılamaz. Bunun üzerin
de bir şeyin yapılması halinde, Meclisi emriva
kiler karşısında bulundurmaya imkân verilir. 
Bu sebepledir ki, biz getirdiğimiz tasarıda her 
ay geçmiş yıl bütçesinin onikide biri nisbetinde 
bir harcama yapılmasını talebettik. Bunu da 
Meclis verdi. Ancak bâzı hizmetler vardır ki 
bununla yürüyenleyiz. Faraza bir borç mürette
batı, madde1 gelmişse yıllık tahsisatın onikide 
biriyle bu borcu veremiyecekleri için bunlara 
imkân verdik. Bunun dışında aklımıza gelen 
bâzı masraflarda vardır. Maliye Bakanlığı 
şimdi tetkik etmiş daha doğrusu kanun tat-
bika girer girmez birkaç madde daha tesbit et
miş, tatbikattaki bu onikide birle bu hizmeti 
görmeye imkân yok. Bunu tesbit etmiş getiri
yor. Buraya kadar güzel. Varsa, hakikaten 
akıllarına geliyorsa başka şeyler ilâve edelim. 
Ama bunun üstünde ne istiyor? Bunun üs
tünde diyor ki, fıkra gayet açık, «Bu cetvel
de yer alnııyan tertiplerle onikide bir tahdi
din kaldırılmasını gerektiren zorunlu sebeplerin 
zuhuru takdirinde harcama limitini belirtmeye 
Maliye Bakanlığı yetkili kılmılmıştır.» Bunun 
açık mânası şudur : Maliye Bakanına nazarî 
olarak verdiğiniz yetki, 1904 bütçesi yani 14 ya
hut 12 milyar liralık bütçenin tamamını sarf 
etmeye mecburdur. Bu masum fıkra ile Büyük 
Meclisin Maliye Bakanına verdiği yetki budur. 
Bütün dâva bu yetkiyi verip vermemek husu
sudur. Hiç şüphesiz ben evvelâ Maliye Bakan
lığına. sonra halefim arkadaşınla itimadederim. 
Böyle bir yetkiyi elbette ki, çok zaruri haller
de ve yerinde kullanacaklardır. Ama bütün 
mesele Meclisin bövle bir çığır açması doğru 
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mudur, değil midir? Bunun tâyininde ve tes-
bitindedir. Kanaatime göre, doğru değildir. Bu 
kötü bir başlangıç, olur. Bizi başka yerlere gö
türebilir, bir. 

İkinci mahzuru şudur: 1964 bütçesinin ta
mamının sarf edilmesine izin veriyor, ama bu 
1965 yılı bütçesinden mahsubedileeektir, bu 
hizmetlerin karşılığı. 1965 yılında bu hizmeti 
toptan kabul etmiyebilir Meclis; veya aynı mik
tarlarda 1964 yılında 20 milyon lira vardı. Bu 
defa Meclis 5 milyon lira kabul eder. Maliye 
Bakanlığı da 20 milyonu harcamış olur. NTe olur 
bunun neticesi: Hükümet, Meclisi bir emriva
ki karşısında bulundurmuş olur. Ve bu harca
maları nasıl olsa sarf etmiştir. Çaresiz bütçeye 
koymaya, 1965 bütçesine koymaya mecbur olu
ruz. 2 nci mahzuru da bu olur. 

Bir üçüncü mahzuru; bu yetkinin devamın
da, .Maliye Bakanının artık fazla zahmet edip 
yeni bir bütçeyi istediğimiz süratle getirmesine 
de pek ihtiyaç kalmaz. Filhakika Haziran M a 
mukayettir ama yarın Haziran'a kadar çıkma
dı. Bunu üç ay daha temdideder. Ve bu suret
le, sene sonunu da bulabiliriz. :> ncü mahzuru 
da nazarî dahi olsa budur. 

Bu sebeple ben de rica ediyorum, lütfetsin
ler İm son fıkrayı kaldıralım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı İhsan 
CKisan buyurun, 

MALİYE BAKAM İHSAN GtvRSAX (İz
mir Milletvekili) — Muhterem senatörler, bü
tün mesele istisnai bir tatbikat durumunun 
karsımıza çıkmasından doğuyor. Yoksa ne sa
lâhiyetlerini suiistimal edecek bir Maliye Baka
nı ne de mesuliyetlerini müdrik olmıyan bir 
teşkilât ve sorumlu arkadaşlarını vardır-. Cröııül 
isterdi ki Sayın Melen arkadaşım, muhterem 
selefini ve çok eski arkadaşım, bütçe tatbikatını 
bilmiyen, bilmemesi de gayet tabiî olan, kim
limle vakıf olmıyan Atalay, Zihni Betil ve Al
paslan arkadaşlarım gibi, onları bu mevzuda 
mazur görebilirim, konuşmalarımda daima mu
ayyen bir ölçü ve hudut dairesinde hareket enle
rim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sizin kadar 
bilmeyiz, evet... 

BAŞKAN - - Oturduğunuz yerden konuşma
yın efendim. 
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MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De

vamla) — Çok hürmet ettiğim Sırrı Atalay ar
kadaşımdan konuşmalarımı dikkatle takibet-
mesini bilhassa istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, normal bir prose
dür dâhilinde hazırlanmış olan bir bütçe tasarı
sı Meclisçe reddedilmiş ve istisnai bir durum 
karşımıza çıkmıştır. Bu istisnai durumun tev-
lidettiği birtakım tatbikat aksaklıklarını ön-
lcmet maksadiyle istifa eden Hükümet, haki
katen memleket severlik diye tavsif edeceğim 
bir gayretle ve kısa bir zamanda bir kanun ta-
tasarısı hazırlamış ve ayrılmadan evvel Büyük 
Meclise sevk etmiştir. Bu kanun tasarısı kısa 
bir zamanda hazırlanmıştır. Her kanunun tat
bikatında olduğu gibi önceden derpiş cdilmi-
yen birtakım aksaklıklar karşısında bulunma
mız gayet tabiî bir şeydir, normaldir. Muhte
rem Melen arkadaşıma bilhassa şunu belirtmek 
isterim ki, t es bit edebildiğimiz arkadaşlarımız
la ki o arkadaşlar kendileriyle yakın mesai ar
kadaşlığı yapmışalardır, uzun bir müddet hangi 
mevzular karşısında bir tatbikat aksaklığı kar
şısında bulunduğumuzu tesbit etmeye çalıştık. 
Ve şu 1 nci maddede tesbit ettiğimiz tertipler 
bu şekilde derlenerek huzurunuza getirilmiş 
olan tasarıda yer almıştır. Fakat bu sırada bâ
zı mevzularla karşılaştık. Bunu Saym Komis
yon sözcüsü arkadaşım gayet açık belirttiler. 
Bunlar nihayet bir misaldir. 

Bu misallerin tadadı kabildir. Siyasi durum 
ve bugün karşısında bulunduğumuz bilhassa 
meselâ Burgiba'nın memleketimizi ziyarete ge
lişi; eğer Saym Melen bu şartlar dairesinde 
Bakanlık devresinde olsaydı 70 kişiden ibaret 
bu heyeti gümrük kapılarında veya memleke
tin sınırlarında, «hayır, tahsisatımızın on ikide 
biri müsait değildir» diye kabul etmiyecek miy
dik? Olmuyor... Aynı vasiyette gayet zaruri 
birtakım tatbikat zaruretleri çıktı. Bir salâhi
yeti suiistimal bahis konusu değildir. Kötü bir 
emsal yaratacak bir tatbikata da gidilmiyecek-
tir. Sadece gayet kısa bir devre içinde bu ka
bil zaruretleri karşılamak çabası içinde bulu
nan bir Maliye Bakanlığı ve bu Maliye Bakan
lığının karşılamayı hangi imkânlar dâhilinde 
yapacağını tespiteden fıkraya bir hüküm ekle
dik. Ve 1 Hazirandan itibaren de, bu tatbikat 
bahis mevzuu olmıyacaktır. Bütçeyi mümkün 
olduğu hızla kısa bir müddet içinde sevk et-

23 . 3 . İ965 Ö :1 
mek durumunda bulunuyoruz. Ayın 25 ilâ 26 
sında da tetkika başlanacaktır. Eğer bu mev
zuda her hangi bir mülâhaza varsa gayet tabiî 
ki, karar vermek Yüksek Senatonun salâhiyeti 
dahilindedir. Ve hüküm, karar doğrudan doğ
ruya Yüce Heyetinizindir. 

Ben muhterem arkadaşlarımdan ve bilhas
sa Sayın Ferid Melen arkadaşımdan düşünce
lerini hüsnüniyet istikametine sevk etmelerini 
ve bunun memleket hayrına olacağını hatırla
tır, bu mevzuda daha fazla her hangi bir ko
nuşmaya gitmeden huzurunuzdan hürmetle ay
rılırım. (Sağdan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bütçe oylaması ve 
bütçenin yeniden hazırlanarak yeni Hükümet 
tarafından Meclislere getirilmesi zaruretiyle 
karşılaşılmış bulunuluyor. Hazırlık zaman is
ter, görüşülüp kanunlaşmasını sağlamak za
man ister, doğru. Ama bu zarureti göz önünde 
bulundururken Hükümete vereceğimiz yetki, 
verilmesi en zaruri olan, en mahdut olan yetki 

BAŞKAN — Saym Betil, buyurun. 
ZİHNÎ BETtL (Tokat) — Muhterem ar

kadaşlar, maddenin 2 nci fıkrası Hükümet için
de sadece Maliye Bakarıma 1964 yılı bütçesini, 
1965 yılı zarfında ve 1965 yılının kendisine uy
gun görülen zamanlarında harcama yetkisi ver
mektedir. Masraf mevzuları vardır. Harcama
lar yapılacaktır. Harcama yetkisi olmazsa Hü
kümette iş yapılması, görülmesi mümkün de
ğildir. 

Ve Devlet işleri durmaz; doğru. Yalnız, bi
zim Anayasamız kuvvetler ayrılığı prensibine 
istinadeder. Ve bu kuvvetler yetkilerini birbir
lerine devredemezler. Devlet hayatının durmı-
yacağmı, harcamalara imkân vermek lüzum ve 
zaruretini göz önünde bulundururken, madal
yonun öbür yüzüne de bakacağız. Hükümete 
muvakkat dahi olsa, belli konularda dahi olsa 
yasama organı yetkisinin zerresini vermiyece-
ğiz, veremiyeceğiz. Anayasa bizi bundan men 
etmiştir. 

Şimdi, muhterem sözcü arkadaşım diyor ki, 
«efendim on ikide bir hududunu aşıyor ama, on 
ikide on iki hııduduyla sınırlı yani, 1964 yılı 
bütçesinin baliğ olduğu rakamlarla ' sınırlı.» 
iki yılın rakamlarıyla mı yetki istiyeceklerdi? 
Bir yıl için daha fazlasını istemek kabili tasav
vur mu? 

— 266 — 



C. Senatosu B : i 
olabilir. Ve Hükümeti bütçeyi bir an önce ha-
zırlıyarak Meclise getirmek mecburiyetinden 
en dar ölçüde vareste tutmıyacak bir yetki ola
bilir. ikinci fıkradaki yetki, bu zaruretler hu
dudunu aşmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Bakan buyur
dular ki, Atalay, Betil, Alpaslan konuyu bil
mezler, ama Melen'e yakıştırmadı. Şimdi ken
di adıma arzı cevap edeyim; Bu hususu kavrı-
yabilme, bu husus üzerinde konuşabilme, oy 
verme kendilerinin zannettikleri gibi, maliye
ciliği meslek edinmiş olmaya ihtiyaç göstermez. 
konu sadedir, her sağ duyusu olan bu konu 
üzerinde isabetle muhakeme yapabilir, isabet
le hareket edebilir. Maliye Bakanlığının, 1964 
yılı bütçesini baliğ olduğu rakamları hiç bir sı
nır tanımadan harcıyabilme yetkisini istiyen 
.bir kanun teklifi ile, bu kadar çok, bu kadar 
geniş yetki istiyen bir kanun teklifiyle bura
ya gelmemesi çok daha uygun olurdu. 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan. 
AKİF EYÎDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, aziz ve muhterem arkadaşlarım, karşı
laşılan ihtiyacın derecesini takdir ediyorum. 
Sayın îhsan Gürsan arkadaşıma hak veriyo
rum. Bu, Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır, 
ibaresiyle verilmiş olan salâhiyetin de hakika
ten kuvvei teşriiye elindeki yetkinin, Maliye 
Bakanlığına olduğu gibi devri mânasını tazaın-
mun edecek kadar aşırı olduğunu da takdir edi
yorum. Gelin, müsaade buyurun da şu ikisinin 

, ortasını bulalım. Yani, ey Maliye Bakanı, bu 
ihtiyacı ve limiti belirt, diye Bütçe Mali Kont
rol Dairesinin veyahut da Muhasebei Umumiye 
Dairesinin bir teklifi üzerine Maliye Bakanlı
ğının mucibiyle ve Bakanlığın kendi bünyesi 
içinde bitecek ve milletin ıttılaına bu suretle 
arz edilmiyecek bir yetkiyi vermiyelim. Bura
ya «Maliye Bakanlığı» yerine, «Bakanlar Ku
rulu yetkilidir» diyelim. Eğer biz böyle dersek; 
bu limiti belli eden bir kararname neşrederler. 
Bu kararnameyi bütün Bakanlar imzaladığı 
gibi Reisicumhur da imzalar ve Devletin resmî 
ceridesi ile de ilân edilir. Ve bu salâhiyet de 
nihayet bütçe kabul edilip yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar devam edecek bir salâhiyet olur. 
Kanaatim, zannederim ki, hem maksadı temin 
edecektir, hem de biraz daha mutedil bir sureti 
tesviye olacaktır, Teklifime iltifat buyurmala-
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rını bilhassa rica ederim. Hürmetlerimi arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Ağımaslı buyurunuz. 
* NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem komisyon sözcüsü arkadaşımın, yetki plâ-
fonunu tesbit ederken 1965 bütçesinin rakam
larıyla sınırlama yolunda üç defa beyanını tiin-
lediğim için bir endişe sebebiyle söz almak za
ruretini duydum. 1965 bütçesi henüz yoktur, 
Mevcudolmıyan, sadece teklif halindeki bir 
bütçenin tahmini rakamlarını dahi plâfon ola
rak Maliye Vekâletine tanımak gibi bir yol 
hiç şüphe yok ki, Karma Bütçe Komisyonunda 
da düşünülmemiştir. İfade tarzında bir yanlış
lık oldu diye düşünürüm. Ve Sayın Komisyon 
sözcüsünün tavzihi ile mesele aydınlanacaktır 
diye umarım. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Akif Eyido
ğan bu yetkinin Maliye Bakanlığına değil de 
îcra Vekilleri Heyetine, Hükümete tevdiini ifa
de buyurdular. Burada bir prensip meselesinin 
münakaşasmdayız. Teşrii yetkilerin idareye 
devri, icraya bu yetkinin niyabet suretiyle 
devri bahis konusu olabilir mi, olamaz mı? 
Olursa bunu Maliye Vekili kullansın veya Hü
kümet kullansın demekte bence bir fark yok
tur. Mesele bence bir prensibe taallûk ettiğine 
göre Sayın Akif Eyidoğan in getirdikleri tek
lif de bir çözüm yolunun ötesindedir. Bunun 
kabulünün mümkün olmadığı kanaatindeyim. 
Elbette ki, icrayı şu intikal safhasında tahdi-
deden, çok smırlıyan bir durum ile karşı kar
şıya getirmemek lâzımdır ve elbette ki, bâzı 
konularda 1/12 in kullanılması, 1/12 tahsisatın 
kullanılması yetersiz olur. Ama çok muhterem 
Maliye Bakanının getirebildikleri örnek sade
ce Saym Burgiba'nm Türkiye'yi ziyaretinden 
ibaret kaldı. Burgiba'nm ziyareti vesilesiyle 
dış münasebetler harcamalarında bu nevi ağır
lama giderlerine ait kısmı olduğu gibi harcama 
yetkisini tanırız. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunu kabul bu
yurduğunuz takdirde, teşriî Meclisin ve salâ
hiyetlerini olduğu gibi 1964 bütçesini iki ay 
içinde bütçe çıkmadan evvel Hükümete harca
ma yetkisi tanımış olacaksınız. îki ay içinde 
Plükümet bu harcama yetkisini tam kullandığı 
takdirde de eline verdiğiniz şu kanunla hiçbir 
şey deme hakkınız olmaz. Teşriî Meclislerin 
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yetkilerinde ne derece titiz davrandıkları, paı-
lömanterizmin bütün safahatında başka mem
leketlerin tarihlerinde de gÖrüle'geleu misalle
rin dendir. Onun için yeni Hükümetin bu hu
susta gösterilen titizlikleri anlayışla karşılıya-
oağmdan eminim. Yeni Hükümetin hakikaten 
imkânlar ile •mücehhez kılınmasına bütün kal
bimle taraftarım. Ama, hangi hususlarda 1/12 
le mahdut 'bulunmamasını akıllarına gelmiyeu-
leri de, hattâ ilâve etmek suretiyle bir yetki 
tanıyalım. Ama, 1964 bütçesinin eğer kabul 
edildiği söylendiğine göre almak, anlamak lâ-
zınıgelirse de sayın sözcünün ifadesini de değer
lendirecek olursak, hattâ 1965 tahminlerinin de 
tavan haddini bulacak bir sarf yetkisi Hükü
mete tanımak gibi bir yol teklif edilmemelidir. 
Ve lıu ikinci kışımı eminim sayın sözcü arkada
şım tavzih edecektir, Bir yanlışlık olmuştur. 
Bütçe Karma Komisyonu böyle bir yetkiyi ve
remezdi. Bu yetkisi dışında idi. Bir yanlışlık 
oldu her halde. Ama 64 bütçesini olduğu gibi 
iki ay içinde sarf etsin diye yetki tanıyalım. 
Arkadaşlar, seçim sathı mailinde. Hükümet 
inanınız ki, güç vaziyete düşürecek taleplerle 
karşı karşıya gelebilir. Bizzat Hükümeti mü
dafaa sadedinde bu mâruzâtta bulunuyorum. 
öyle talepler olur ki, seçim sathı mailinde lü
zumsuz harcamalara Hüküm eti tahrik ve teş
vik ederler Hükümet bâzı masraf kalemlerinde 
bir senelik tahsisatı üç ay içinde harcamak yo
lunu tutar ve ondan sonra da bir emri vâki ile 
parlâmento yüz yüze kalır, o tahsisatın üstüne 
çıkmak zarureti de doğacaktır. Çünkü senenin 
tamamı üç aydan, dört aydan ibaret değildir, 
geri kalan 8 aylık sarfiyat şartlarını da hesaba 
katmak zorunda olacaktır ve tahsisatı artır
mak o zamanft 15 milyarla, 17 milyarla kalma
mak, ve açığı alabildiğine genişletmek gibi bir 
durumla da yüz yüze gelebiliriz. Ook muhterem 
arkadaşlarımdan, Karma Bütçe Komisyonunda 
muhterem Maliye Vekilinin mütemmim izaha
tını dinliyelim, bakalım... Böyle bir taleple ge-
linme m eliydi, herhalde bir bildikleri vardır. 
dinliyelim diye istedik. Fakat Güvenlik Kon
seyi toplantısında olduklarını ve yakın saatler
de çıkamıyacaklarînı ifade ettiklerini muhte
rem temsilcileri Zatül Bey arkadaşımız ifade 
edince mecburen verilen malumatla, bilgi ile 
yetinmek zorunda kaldık. 
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Verilmiş olan bilgi, hiç şüphesiz ki, şimdi 

Sayın Maliye Bakanını da dinledikten sonra, 
eğer verecekleri malûmat bu kadarsa bu kana 
ata varmış oluyorum, verilebilecek malûmatın 
âzamisi idi. öyle görünüyor ki, Sayın Rıza Tıır-
gay'm daha tafsilâtlı hakikaten daha hakiki bir 
kanaat verilmesi istikametindeki beyanlarına 
bir şey ilâve edilmiş olmadı. Bütçe tatbikatı 
hususunda sayın senatörlerden bazılarının tat
bikattaki vukufu hususundaki beyanlarını da 
Sayın Maliye Bakanını dinledikten sonra ben 
çok dikkat gösterdim, herhalde çok güzel, aka
demik bâzı mütalâalar dermeyan olunacak ve 
bizi tatmin edecekler diye dikkat ettim, fakat 
böyle bir şeye de rastlamadım. Şu halde sade
ce. ne yapsın Hükümet, müşkül durumda kalır
sa. 1/12 ile mahdut kalmasın diye, sarfiyat ya
pabilsin diye bu yetki tanınamaz. 

Ayrıca, aynı madde içinde bir çelişmeye de 
düşmüş oluyoruz. Aynı madde de «şu masraf 
kalemlerinde Hükümet 1/12 ile mukayyet .de
ğildir» dedikten sonra, altına bir fıkra koyuyo
ruz, diyoruz ki, 1964 'bütçesinin tamamında Sa
yın Melen'in do ifade ettiği gibi. 1964 bütçesi
nin her masraf kaleminde dilediği gibi, 1/12 le 
mahdut kalmaksızın yetkilidir, diyoruz. O hal
de muhterem arkadaşlar, ne 544 sayılı Kanuna,' 
ne de bu kanuna ihtiyaç vardır. Bir madde ya
parsınız, bir maddelik bir kanunla parlâmento
nun 1964 bütçesinde kabul ettiği bütün masraf
lar üzerinde Maliye Bakanlığı sarf yetkisini ha
izdir elersiniz, verirsiniz dilediği gibi harcar. 

Muhterem arkadaşlar, yeni Hükümeti bütün 
desteklemek hususundaki iyi niyetlerimize rağ
men ben, yeni Hükümet kanadını teşkil eden 
arkadaşlarımdan da, teşriî meclisin haklarına 
sımsıkı, titizlikle yapışmalarını temenni ede
rim, talebederim. Hakikaten bu zaruret vardır. 

Bu icrayı hangi keyfiliklere kadar götüre
ceği bilinmiyen yolun, bir ananenin kurulması 
olur. Ve yarın bütçe dolayıslyle sizin yapacağı
nız altı ay ve isterseniz sekiz ay müzakeresini 
yapın, bütçeyi çıkarmayın, bununla hiçini- za
man netice istihsal edilmez. Bütçeyi ret yoluyla 
Hükümet değişikliği bir anane haline geldi. 
Öyle bir ihtimalle bu durumu tamamen berta
raf etmiş olursunuz, (/ünkü siz istediğiniz ka
dar bütçeyi geciktirin elimizdeki 1964 yetkisiy
le 1/12 kanunu adı altında gelen 12 de 12 yi 
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icabında iki ayda sarf yetkisiyle rahat rahat 
harcama salâhiyetlerimizi kullanabileceğiz de
mektir. Ve yeni bütçenin çıkması hususunda da 
hiçbir acelemiz olmıyacaktır. Değerli arkadaş
larım, uzun oldu, özür dilerim, ama hakikaten 
benim için çok ehemmiyetli bir prensibe taal
lûk ettiği ve gerçekten Parlâmentonun yetki
lerini bir niyabet meclisi gibi. Hükümete veya 
Millet Meclisine devretmenin, hangi Hükümet 
olursa olsun, hangi Maliye Bakanı ((Jok muh
terem arkadaşımın elbette kıymetli, değerli şa
hısları da o nitelikte, o ölçüde saydığını insan
lar arasındadır hiç şüphesiz) olursa olsun Par
lâmento bu yetkiyi devretmiyecektir. Devret-
miyeceğini ümidederek daha istedikleri sırala
ma ve yetki bu kalemleri artırmak suretiyle 
kanunu geçirmek üzere kanunun Bütçe Komis
yonu tarafından geri alınmasının isabetine ka-
aniinı. S!aynı Başkandan ve sözcü arkadaşım
dan rica ediyorum, bu iş daha iyi olur, tekem
mül ettirelim, alalım, beraberce çıkaralım. Te
şekkür ederim. 

'BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. 

KÂZİM YURDAKUL (Sakarya) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sizden evvel söz istiyen Sayın 
Çumralı ve Sayın Artus vardır. 

Buyurun Komisyon. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Muh
terem Başkan, sayın senatörler, kısa bir tevak
kufla huzurunuzdan ayrılacağım. Sayın Ağır-
naslı'nm bilihassa üzerinde ısrarla durduğu 
«1965 rakamları ile kayıtlı sözünün» yanlış bir 
anlaşmaya sebebiyet verdiği kanaatiyle söz al
mak ihtiyacını duydum. Efendim, şunu izah 
etmek istiyorum ki, salâhiyet sınırsız değildir. 
1964 bazına dayanmaktadır, bu yetki. Bir tah
didi mahiyettedir. 1.964 bazına dayanır ve ora
daki rakamların plâfonu ile sınırlıdır. Ayrıca 
belirli hale gelen bu cümleyi aynen ifade ettiği
mi zannediyorum, belirli hale gelen 1965 rakam
larıyla da kontrol edilecektir, dedim. Şimdi İle
nim kasdım şudur; meselâ bir tahsisat 1964 büt
çesinde 100 milyon lira civarında ise ve bu tah
sisat 1965 bütçesinde 150 milyon civarında tutu
luyorsa elbette bir tahminî rakama değil 1964 
bütçesinde kanuniyet kazanmış rakama itibar 
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edilecek, 1965 teki 150 milyon liraya itibar edil-
miyecektir. Benim kasdım şu idi; 1964 te yüz 
milyon lira ile tahdidedilmiş bir rakam, 1965 
bütçesinde 80 milyon düşürülnuüşse, elbette bu 
80 milyon dikkate, alınacak ve sarfiyat bu hudut 
ile mevcudolacaktır, mânasına alınmak ikti
za eder. - " • ' ' . ' • 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, bu yetki ile 
alâkalı "hususlara da kısaca dokunmak istiyorum. 
Efendim, bunda yeni ölçüde endişeye mahal ol
madığı kanaatini Karma Komisyon olarak taşı
maktayız. Şunu ifade etmekte de fayda var 
muhterem arkadaşlarım. İki hâdise var karşı
mızda. Birisi, Sayın Burgiba'nın teşrifi ile 
ağırlama ve temsil giderlerinin yetmediği, ikin
cisi de celp dolay isiyle Dâhiliye Vekâletinin ge
çici yolluklar miktarı. Şimdi burada konkre hâ
dise iki tane, ama melhuz hâdiseler belli değil
dir. Önümüzde bir yığın siyasi hâdiselerin ce
reyan etmesi muhtemel bir siyasi konjonktür 
içinde bulunuyoruz, zuhur edebilir. Hükümet 
çaresiz kalmasın veya yeniden bir kanun tedvi
ni için yüksek huzurlarınızı rahatsız etmesin di
ye böyle bir tedbire müracaat etmiştir. Muh
terem arkadaşlarım, şimdi şunları belirtmekte 
fayda vardır. Dahiliye Vekâletinin geçici gö
rev yolluklarını ayrıca kaydetmek mümkün 
veya şöyle bir tedbir de olabilir, anonim bir 
şey koymak lâzım. Bütün geçici görev yolluk
larını, bütün ağırlama ve temsil giderlerini 
1/12 nin dışına çıkarmak lâzımdır. O zaman, da
ha geniş bir imkân bhaşedilecektir. O zaman, 
1/12 yi geçen daha geniş bir saha mevcudoluyor. 
Bütün vekâletlere teşmil edilecek. Halbuki bura
da iki vekâlet dikkate alınmaktadır. Bunların 
ihtiyaçlarını karşılama hedefi güdülmektedir 
ve bâzı ihtimaller dikkate alınmaktadır. Muh
terem arkadaşlarım, bir tipik misal arz ede
yim, 1964 ve 1965 bütçesinde de vardır, Çanak
kale şehitlerini anma gideri diye bir gider var
dır. 12 de birinden tutun efedim. 25 bin lira ci
varında bu paranın defaten ve tamamı sarf edil
mek iktiza eder. Ama 1/12 yi aşamazsınız hiçbir 
şey ifade etmiyor. Bu onlardan bir misaldir. 
Bu imkânı Bakanlar Kuruluna devretmek müm
kündür. Sayın Eyidoğan'm fikrine iştirak edi
yoruz. Eğer Bakanlar Kurulu kararı olsun diye 
bir teklif vâki olursa Karma Komisyonumuz bu 
teklife iştirak edecektir. Saygılarımla. : 
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BAŞKAN — Kifayet takririni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ederiz. 

Zonguldak Giresun 
Tarık Remzi Baltan Sabahattin Orhon 

- BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurntluoğlu, 
Kifayetin aleyhinde. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri, tetkike mevzu teşkil ey-
liyen kanun tasarısı bir salâhiyetin tevsii veya 
tahziri zaviyesinden mütalâa edilebileceği gibi, 
bu kanunun Anayasaya tetabuk ve ademi teta
buku zaviyesinden de müt^âası ve münakaşası 
değer kanaatindeyim. Sebebi, Anayasamızın dör
düncü, beşinci, altıncı ve yedinci maddelerini tet-
<kik ettiğimiz zaman Anayasamız iki yetki, bir gö
rev tanımıştır. Bu yetkilerden bir tanesi yasama 
yetkisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinindir, 
ikinci yetki yargı yetkisidir, Türk Milleti adına 
bağımsız mahkemelerce kullanılır. Ama altıncı 
maddede yürütme görevi kanunlar çerçevesinde 
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından 
yerine getirilir. Bu itibarla Anayasamızda artık 
bir yürütme yetkisi mevcut değildir. Sadece bir 
yürütme görevi mevcuttur. İki yetki, bir görevi 
yerine getirecek olan üçüncü kuvvete yetki sahi
bi olmaksızın kendi yetkisini devretmesinde, Ana
yasa ile bağdaşacak bir kanun anlayışı, bir devir 
anlayışını aramak mümkün değildir. Nitekim 
«özcü arkadaşımız da bunu intakı hak kabilinden 
ifade buyurdular ve yeniden kanunlar sevk et
mek mecburiyeti doğacaktır. Mecburiyeti bu ka
nunları sevk etmek olmasın diye böyle bir yetkiyi 
istedik, dediler. O halde mesele bir kanun mev
zuudur. Hizmeti Büyük Millet Meclisi tâyin eder. 
Bu hizmetin giderini Büyük Millet Meclisi tâ
yin eder. Taayyün etmemiş, yasama yetkisinoe 
karara bağlanmamış bir hizmete para harcamak 
ve bu sınırı genişletmek Anayasanın Türkiye 
Büyük Millet Meclisine tanıdığı yetkiyi, görev 
organına terk etmek manasınadır ki, bu kanun 
Anavasanın hudutları dışındadır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayet takririni oylarınıza arz 
ediyorum. Kifayeti kabul edenler lütfen işaret 
buyursun"lar... Kabul etmiyenler lütfen işaret bu
yursunlar, kifayeti müzakere takriri kaîbul edil
miştir efendim. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
(«Son süz» «esleri.) 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Çumralı. («Sı-

radakine, sıradakine» sesleri.) Sıradadır efendim. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Kifayet tak

ririni de göz önünde bulundurarak ve müzakere
lerin kâfi olduğuna karar verildiğini de nazara 
alarak konuşacağım. 

Herşeyden önce Sayın Maliye Bakanından bir 
hususu rica etmek istiyorum. Bundan sonraki 
toplantılarda sık sık kendisiyle karşılaşacağımız 
için. bunu halisane bir temenni ve rica olarak 
kabul etmesi lâzım. Meclisler eşit şartlar içinde
dirler. Senatoya, gelenlerin yüksek tahsil görmüş 
kimselerden mürekkep olduğunu nazara alarak, 
v.z bilirsiniz, ben bilmem, ben bilirim, siz bil
mezisiniz, yolundaki beyanları Senatoyu gerçek
ken rencide eder. Bu hususta kendilerinden rica
da bulunuyorum, nasıl takdir ederlerse o yolda 
bunu kullanırlar. 

Efendim, ben bir noktaya temas etmek isti
yorum. Onun için söz aldım. Bütçe kanunları 
yıllık kanunlardır, ömrü bir yıl içerisinde sona 
erer. Devletin gelirini, Devletin bir yıllık gideri
ni ve sarf sürelerini teeibit eden kanunlardır, 
bütçe kanunları. Bu devre içerisinde zaruretler o 
tekilde gelip götürmüştür ki, bizi ömrü sona 
?rmiş bulunan 1964 bütçe yılma da hayatiyet 
verme zorunda bırakmıştır. Martta bütçe sona 
vmiştir. Yeni bütçenin, .1965 yılı bütçesinin, 
Mart ayında yürürlüce girmesi zaruridir. Ta-
haddüs eden son vaziyet dolayısiyle 1965 büt
çesi çıkarılamamıştır. Devlet muamelâtı, gelir 
ve giderlerin durmaması için Devlet işlemleri
min durmaması için nihayet istisnai bir ka
nınla ömrü bitmiş olan harcamaları bitmiş olan 
ve bütçede beğenilmiyerek Hükümet düşürül-
uiş olmasına göre 1965 bütçesinin ne olacağı 

'>elli olmıyan bir devrede, 1964 ün onikide biri-
•ıin sarfına Meclis karar vermiş, kabul etmiştir. 
"timdi ne yapıyoruz? Bu kâfi gelmiyor, yeniden 
'>mrü bitmiş olan 1964 bütçesinin kabul ettiği 
harcamalara istisnalar yapıyoruz. Madde mâd-
le zikrediyoruz ve yine ne yapıyoruz? Bu ci
heti arkadaşlarımız da belirtti, bu da kâfi de
lildir, o takdirde ikinci bir istisna ile Maliye 
Bakanlığına yeni yetkiler tanımak imkânını 
görüyoruz. Bu takdirde bütçe kanunlarının su
reti katiyede hususiyeti kalmaz. Varidat ciba-
veti 1964 te ömrü kalkan bir kanunla, 1965 te 
arkadaşlarımın bahis konusu ettiği, masraflar 



C. Senatosu B : i 
tenkis edilir ve Büyük Millet Meclisince hangi 
ödeme ile, hangi tahsisatla bu ödemeler yapıla
caktır? Bir misafiri, aziz bir misafiri, ikide bir 
orta yere, kürsüye getirip ve bizim misafirper
verliğimize yakışmıyan bir konu mahiyetinde 
ortaya konulmamasım da ben hassaten rica edi
yorum, teklifin istisnanın istisnasını behemahal 
kaldırmak lâzımdır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — İsim okut
mak suretiyle maddenin açık oya sunulmasını 
teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Kim teklif ediyor efendim ? 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Biz teklif 

ediyoruz, şimdi yazacağız. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ederim, da
ha tadil teklifleri vardır. Sayın Atalay daha 
önergeler vardır. 

(Adalet Parti sıralarından, «telâş etmeyiniz» 
sesleri) 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Telâş et
meyiniz, daha çok muhalefette kalacaksınız. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde üç 
sayın üye tarafından verilmiş tadil takriri ve 
bir de komisyon tarafından verilmiş tadil tak
riri mevcuttur. Bu takrirleri ıttılaınıza arz edi
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 1 nci maddesi

nin 2 nci fıkrasının çıkarılmasını saygı ile arz 
ederiz. 

Tokat Kars 
Zihni Betil Sırrı Atalay 

Ordu İstanbul 
Zeki Kumrulu Fikret Gündoğan 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin aşağıda yazılı 2 nci fıkrası

nın madde metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

(Bu cetvelde yer almıyan tertiplerde oniki-
de bir tahdidinin kaldırılmasını gerektiren zo
runlu sebeplerin zuhuru takdirinde harcama 
limitini belirtmeye Maliye Bakanlığı yetkili kı
lınmıştır.) 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Sayın Başkanlığa 
1 nci maddenin son fıkrasındaki Maliye Ba

kanlığı yerine şifahen arz ettiğim sebeplerle 

23 . 3 .1965 O :1 
Bakanlar Kurulu teriminin ikamesini teklif ede
rim. 

Zonguldak 
Akif Eyidoğan 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, Zihni Be
til, Zeki Kumrulu ve Fikret Gündoğan ile Sa
yın Sadık Artukmaç'm takrirleri aynı mahiyet
tedir. İkinci fıkranın maddeden tayyedilmesini 
istemektedir. Bu hususta komisyon? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — İşti
rak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Hü
kümet ? 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de iştirak etmiyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Takrir 57 oya karşı 
67 oyla reddedilmiştir. 

Sayın Eyidoğan'm takriri Maliye Bakanı
nın yetkisinin Bakanlar Kuruluna tevcihine mü
tedairdir. Bu hususu komisyon kabul ediyor mu 
efendim. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — işti
rak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon olarak iştirak edi
yorlar. 

FERİD MELEN (Van) — Komisyon adına 
burada üç kişi ile cevap veremezler. 60 kişilik 
bir Karma Komisyon adına 3 kişi cevap veremez 
Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Efendim, bu Sayın Ferid Me
len Beyefendinin buyurdukları husus kendileri
ne ait bir kanaattir. Bizim önümüzde mesul ko
misyon başkanı, ve sözcüsü bulunmaktadır 
(Adalet parti sıralarından bravo, sesleri, alkış
lar ve gülüşmeler) 

Bir dakika sükûnetinizi rica ediyorum. Ko
misyon ve Hükümet bu takrire katılıyorlar mı? 
Sayın Eyidoğan'm takririne Hükümet ve ko
misyon katılıyor. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir 
kabul edilmiştir. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Hepsi Anayasa
ya aykırıdır. 

BAŞKAN — Yüksek Heyetiniz maddenin 
heyeti umumiyesine vâkıftır. O bakımdan de-
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ğişikliğin uzun bir zamanı işgal edeceği ve Sa
yın Hükümet Başkanının ve Bakanlar Kurulu
nun da burada bulunması hasebiyle ve madde
nin de kısa olması hasebiyle yalnız son fıkraya 
vâki olan eki okutmak suretiyle maddeyi oyla
rınıza arz edeceğim. (C. H. P. si sıralarından 
«Anlamadık» sesleri) 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bizim tak
rirler ne oldu? 

BAŞKAN — Oylarınıza arz edeceğim, efen
dim. Açık oyunuza arz edeceğiz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bu husus oy
lamadan evvel arz edilir. 

BAŞKAN — Efendim? 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Oylamadan 

evvel arz edilir. 

BAŞKAN — Efendim; oylamaya arz edece
ğim demek kapalı veya açığın ifadesi midir? 
Takririniz burada duruyor. Otomatikman açık 
oya gideceğiz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Tüzük var, 
sen konuşma. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sen ne ko-
nüşüyorsun oradan 1 (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyelerden istirham edi
yorum. Saym İdareci Üyeler; görevlerinizi ifa 
edin. 

Efendim; müsaade edin. Bendeniz evvelâ 
kabul edilmiş tadili Yüksek Heyetinize arz et
tim. Saym Eyidoğan, teklifi maddenin son ben
dinde bulunan, fıkrasında bulunan «Maliye Ba
kanlığı yetkili kılınmıştır.» tâbiri «Bakanlar 
Kurulu yetkili kılınmıştır» şeklindedir ve tadil 
kabul edilmiştir. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Söz vermiyorum. Oylama yapı
lıyor efendim, söz veremiyeceğim. 

Bu hususta da bir takrir vardır okutuyorum. 
Aldığımız karar gereğince 10 kişilik, açık oy ta
lebinde bulunan sayın üyenin burada bulunma
ları lâzımdır. 

Başkanlığa 
Maddenin isim okunmak suretiyle açık oya 

konulmasını teklif ederiz. 
İstanbul 

Ekrem özden 
Gaziantep 
Zeki İslâm 

Samsun 
Rıza Isıtan 

Siirt 
Abdurrahman Kavak 
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Hatay 

Enver Bahadırlı 
Konya 

Ahmet Onar 
Gaziantep 

Nizamettin özgül 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Sahir Kurutluoğlu 

Konya 
Mustafa Dinekli 

Ağrı 
Salih Türkmen 

Edirna 
Tahsin Banğuoğlu 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Açık oya gitmeden evvel ko
misyonun bir takriri vardır .Sayın Osman Gü-
müşoğlu, takririnizde ısrar ediyor musunuz? 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) 
— lsra.* ediyorum. 

BAŞKAN — İsrar "ediyor. 
Takriri tekrar okutup oylarınıza arz edece

ğim. 
(Osman Gümüşoğlu'nun takriri tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyor. 
Hükümet? 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (îz. 

mu Milletvekili) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyoıv 
Birinci maddenin ikinci satırında mevcut 

tertip numarası ve ibare çıkarılmıştır şeklinde 
tashihi talebedilm'ektedir. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Bura
dan arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Efendim; oradan arz etmek 
bir âdet değildir. Takrirler üzerinde takrir 
sahibi konuşur ve komisyon konuşur. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Oyla
maya taallûk ediyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Veremiyeceğim, özür dilerim 
e'endim. ' > 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Saym 
Başkanım... 

BAŞKAN — Veremiyeceğim efendim. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Ben

deniz de komisyon üyesiyim. Yaptığımız usul 
komisyonda nazarı itibare alınan takrirlerden 
ibarettii'. Orada da... 

BAŞKAN — Verildi efendim, burada da 
ben okudum şimdi buradan da izah ediyorum. 
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Saym. Osman Gümüşoğlu tarafından verilen 

komisyon ve Hükümetçe de kabul edilen tak
riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyen^r... Kabul edilmiştir. Madde ka
bul 'edilen tadillerle açık oylarınıza arz edilecek-
tiı\ (Adalet Partisi sıralarından «baştan oku
yuver» sesleri.) 

îsîm okumak suretiyledir, talep. 
Ovlamava Sayın Safa Yalcuk'tan başlıyoruz. 
(Çorum Üyesi Ahmet Safa Yalcuk'tan itibaren 

isimler okunmak suretiyle oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Açık oylama neticesini arz edi

yorum : 
Ovlamava 119 üve katılmış, 73 kabul, 44 ret, 

2 çekinser. Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Aynı kanunun ikinci maddesi 

aşağıdaki sakilde değiştirilmiştir: 
1965 Malî vılmdan önce yanılmış yatırım iha

lelerine, başlanmış emnnet usulü ile yanılmakta 
olan islere ve harcaması yatırım bütçelerinden 
yanılan etüt nroie, atelve, şantive ve işletme hİ7-
motleH, makina, teehiyat ve taşıt onanman rnhi 
devamlı ve mûtat faaliyetlerin gerektirdiği. CR^ 
isn.ret.1i cetvele n.v<nm gider ve alımlara. is'ü ic-
tihknklnn ve yolluklarına avnca 21 000, 22 000 
ve 23 000 nci bölümlere dâhil teknik personel 
ücretlerine ve ereeici görev yolluklarına ait öde
melere dev^rn olunur. 

Tabiî âfetler sonucu hâsıl olan hasarın telâ
fisi pm^-ivle veniden girişilecek emaneten inşaat 
ve hüvük onarım isleri iein gerekli ödemeler, ma
lî vıldan önce başlanmış olma kaydından müstes
nadır. 

Bıkanlar Kumlu, 1965 programına dâhil ya-
tırımlnvrlnn derhal başlanmasında zaruret ve fay
da görülenler hakkında Dairelere, taahhüde giriş
mek veva emaneten başlamak ve gerekli harcama
ları yanmak i cin yetki verebilir. 

Millî F/ritim Bakanlığı bütçesinin 22.891 nci 
maddesinden Orta - Doğu Teknik Üniversitesine, 
Snnavi Bakanlığı bütçesinin 21.210 ncu madde
sinden Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne, ay
nı büteenin 21.440 nci maddesinden Elektrik 
işleri Etüt İdaresince, Karayolları Genel Müdür
lüğü bütçesinin 22.564 ncü il ve Köy Yolları 
yanımı maddesinden valiliklere, 1965 programın
daki miktarları geçmemek kaydiyle ihtiyaç nisbe-
tinde ödeme yapılır. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 22.620 nci 
«Enfrastrüktürün gerektirdiği her türlü gider-
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ler» maddesinden yapılacak harcamalara devam 
olunur. Bu madde unvanında Maliye Bakanına 
tanınan aktarma yetkisi saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun üçüncü madde
sinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

B) 1964 malî yılı bütçe kanunlarına bağlı 
(D), (N) ve (S) işaretli cetvellere dâhil kadro
lar ile (E) işaretli cetvellerde gösterilmiş tertip
lerden 1964 malî yılı için Bakanlar Kurulu ka
rarı ile alınmış geçici hizmetli kadroları 1965 
yılı bütçesi kanunlaşmcaya kadar yürürlükte ka
lır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşme isti-
yen?... Yok. Bu hususta bir takrir vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
544 sayılı Kanunda değişiklik yanılmasına da

ir tasarının 3 ncü maddesinin (B) fıkrasının aşa
ğıda yazıldığı şekilde değişmemesi halinde nahi-
ve müdürleri kursunun devam edemiyeceğini arz 
ederim. 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

B) 1964 malî yılı bütçe kanunlarına bağlı 
(D), (N), (S) işaretli cetvellere dâhil kadrolar 
ile (E) işaretli cetvelde gösterilmiş tertiplerden 
1964 malî yılı için, Bakanlar Kurulu kararı ile 
alınmış geçici hizmetli kadroları tam 12 aylık 
alınmamış olsa bile 1965 bütçesi kanunlaşmcaya 
kadar yürürlükte kalır. 

BAŞKAN — Komisyon?., iştirak ediyor. Hü
kümet?.. Katılıyor. Komisyon ve Hükümet Sayın 
Sevhan'm verdiği takrire iştirak ediyor. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul şekliyle tekrar okutarak maddeyi oyla
rınıza arz edeceğim. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 3 ncü maddesi
nin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
t i r : 

B) 1964 malî yılı bütçe kanunlarına bağlı 
(D), (N) ve (S) işaretli cetvellere dâhil kadro
lar ile, (E) işaretli cetvelde gösterilmiş tertipler
den 1964 malî yılı iein Bakanlar Kurulu karariy-
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le alınmış geçici hizmet kadroları tam 12 aylık 
alınmamış olsa bile 1965 yılı bütçesi kanunlaşm-
caya kadar yürürlükte kalır. 

BAŞKAN — Maddeyi tadil şekliyle oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun dördüncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Yürürlükteki mevzuat gereğince Devlet gelir
lerinin (Katma bütçeler gelirleri dâhil) yıllık ola
rak tarh, tahakkuk ve tahsiline devam olunur. 
Tahsilatın irat kaydedileceği tertipler Maliye Ba
kanlığınca belli edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen? Sayın Atalay, buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım; dördüncü madde ile «Tahsilatın irat 
kaydedileceği tertipler Maliye Bakanlığınca belli 
edilir.» değişikliği getirilmektedir. Devlet geliri
nin irat kaydedileceği tertiplerin tâyin yetkisi 
icraya mı aittir, yoksa yasamanın bir tesisi ile 
yani kanunla mı mümkündür? Mevzuunun tetki
ki gerekir. Bir kanunla ancak bu mümkündür. 
Ve bunu da Muhasebei Umumiye Kanunumuz 
tesbit etmiştir. Maddelerini okuyayım : 

Madde 28. — Her senei maliyede, Devlet is
tifa olunacak varidat ile tediye edilecek masarif 
(Muvazenei Umumiye) Kanunu ile tâyin olu
nur.» 

Madde 39. — Kanuna müstenidolmadıkça 
hiçbir vergi ve resim tarh ve tevzi ve tahsil edi
lemez. Vergi ve resimlere mütaallik tarh ve 
cibayet usulleri kanun ve nizamlarına tâbidir. 
Muvazenei Umumiye Kanunu her sene vergi ve 
resimlerin tahsiline mezuniyet verir.» 

Madde 40, — Bir senei maliye içinde tahak
kuk eden varidat ve hasılat o sene bütçesinin 
varidatını teşkil eder. Ancak senei maliye gaye
sinde kalacak bakaya gelecek sene bütçesine 
mal edilir.» 

Görülmektedir ki, Devlet gelirlerinin irat 
kaydedilecek tertipleri Maliye Bakanlığının yet
kisi dâhilinde değildir. Bu yetki ancak kanun
larla belli ve tesbit edilebilir. Burada ise ne 
diyor? Ayın kanunun 4 ncü maddesi aşağıda
ki şekilde, yani 544 sayılı Kanun şu şekilde de
ğiştirilmiştir. «Yürürlükteki mevzuat gere
ğince Devlet gelirlerinin (katma bütçeler ve 
gelirler dâhil) yıllık olarak tarh, tahakkuk ve 
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tahsiline devam olunur. Tahsilatın irat kayde
dileceği tertipler Maliye Bakanlığınca belli edi
lir» 

Bunun Maliye Bakanlığınca değil bir kanun
la belli olması iktiza eder. Böylece bu yeni şek
lin kanundan çıkarılması için bir önerge ver
miş bulunuyorum. Hükümetle komisyonun bu 
hususta bizi aydınlatmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay tarafından veril
miş, bu hususa ait bir takrir vardır, okutup ko
misyon ve Hükümetin mütalâasını alacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Dördüncü maddenin kanun tasarısı metnin

den çıkarılmasını saygı ile arz ederiz. 
Yozgat Kars 

Sadık Artukmaç Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Komisyon?... Buyurun Sayın 
Bayar. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — 

Muhterem Başkan, sayın senatörler; 544 sayılı 
Kanunu tâdil eden bu tasarının dördüncü mad
desi hakkında kısaca arzı malûmat ettikten snn-
ra huzurunuzu terk edeceğim efendim. Çok 
kısa olarak teknik bir izahatta bulunmak isti
yorum. Efendim, bu tâdil şeklinin getirilmesine 
âmil olan sebepler şundan ileri gelmiştir. Ma-
lûmuâlileriniz, 1964 bütçesinin (B) cetvelinde, 
mevcut tertipler 1964 senesinde çıkan birçok 
tadil kanunlariylc ya mahiyetini değiştirmişler 
veya tamamen Devlet gelirleri olmak vasfını 
kaybetmişlerdir. O itibarla 544 sayılı kanunun 
hazırlanması esnasında unutulduğunu sandığım 
bir hususu telâfi gayretini gütmektedir. Mese
lâ 1964 bütçesinin (B) işaretli cetvelinde olupta 
1905 bütçesinde vasfı ve tertipleri değişmek 
mecbiriyetinde olan Damga Resmi, Damga Ver
gisi haline gelmiş, Tayyare Resmi sefineler 
resmi, hayvan sağlık zabıta resmi Gümrük Sa
vunma pulu ilga edilmiş ve bunlara ait maddeler 
gelir bütçesinden çıkarılmıştır. 1964 bütçesinin 
gelir tertiplerinde mevcudolan radyo geliri 
1965 bütçesinde bulunmamış, bulunmıyacak. 
Çünkü TRT kanuniyle bir başka bütçeye intikal 
edecektir. Bu maksatla yani tamamen bir tek
nik zaruretle vergilerin 1965 bütçesinin (B) ter-
tibindeki, mütenazır tertiplere 1965 bütçesinin 
mütenazır tertiplerine İcaydığını istihdaf eden 
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ve zaruretten doğan bir tadil şeklidir. Elbette 
özel kanunlara göre vergiler tahsil olunacak ve 
ve tahsil edilen gelirler, .Maliye Bakanlığının 
bu teknik karışıklıklığı izale edecek tedbiri ile 
1965 bütçesinde mevcut tertiplerine kaydolu
nacaktır. 

Bu bir zaruretten doğmuştur, takdir Yük
sek Heyetinizindir. Teşekkür ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIBRI ATALAY (Kars) — Bunun bir za

ruretin ifadesi olduğunu söylediler. Bir iki 
misâl verdiler, bu zaten kanunlarla tesbit edil
miştir. TRT Kanunu ile zaten tesbit edilmiş. 
Artık bu yetkiye girmek istemiyorum. Ve di
yorlar ki, gelirler kaydına ait tertiplerde gelir 
tesbit etmek ancak bir kanunla mümkündür, 
Bakanlığa ait bir yetki değildir.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Devamla) — Sayın Atalay, 
ifade etmek istediğim husus şu: 1964 bütçesin
de mevcut tertipler, 544 sayılı Kanun bunu 
âmir. 1965 gelirleri, 1964 yılı bütçesinin müte
nazır tertiplerine kaydolunmuştur, malûmuâli-
niz 4 ncü madde, şimdi 1964 bütçesinde bu ter
tipler yok. Yani 1964 bütçesinde, 1965 gelirle
rinin mütenazırı tertipler konmamış. Bu tertip
ler olmayınca, o geliri, (D) tertiplerine kaydet
menin imkânı yok. Ayrıca, efendim takdir el-
betteki Yüce Senatonun, bir teknik zaruretten 
doğmuştur ve bir başka türlü amel etmeye de 
imkân görmediğini söylemektedir, idare. Efen
dim bu 1964 bütçesindedir. 544 sayılı Kanunda 
zaten 1964 bütçesine salâhiyet vermiştir. 
1964 bütçesinde mütenazır tertip yok, 1965 ge
lirleri için. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü, tak
rire katılıyor musunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı

yor. Takriri oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Reddedilmiştir. 
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Dördüncü maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Madde 4 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarmza sunuyorum: 

Kabul edenler.... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5. — Aynı kanunun sekizinci madde

sinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ta
rafından açılacak kısa vadeli avans limitini ar
tıran nisbet % 50 olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isti-
yen var mı? Buyurun Sayın Melen. 

FERID MELEN (Van) — Sual sormak isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü kürsüde değildir. 
Buyurun kürsüde konuşun, zabta geçsin. 

FERID MELEN (Van) — Bir noktanın tav
zihini rica edeceğim. Bunu Komisyonda da sor
dum. % 25 nisbeti % 50 ye çıkarılmaktadır. Bu
nunla yani Merkez Bankasına müracaat miktarı 
artmaktadır. Halbuki bu kanun Hazirana kadar 
mer'i oleaktır. İçinde bulunduğumuz aylar vergi
lerin taksit aylarıdır. Mart, Nisan ve Mayıs. Bu 
sebeple buna ihtiyaç olmaması lâzımgelir. Hangi 
zaruretle bunu koymaktadırlar? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nuri Bayar. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Efen
dim, Sayın Melen'in ifade buyurdukları gibi ger
çekten aynı konuyu Komisyonda da irad buyur
dular. O zaman da verilen teknik malûmatı arza 
müsaadenizi rica ederim. 

Maliyenin, Teknik ve Gelirler Umum Müdürü 
beyefendinin Komisyonda da ifade ettiği gibi, 
Devlet masraflarıyla bu gelirler arasında 168 
milyonluk bir sarf olmaktadır. Bu dönem için 
bunu karşılamak zaruretini duymuşlar ve bu nis-
beti 150 milyona çıkarmışlar. Takriben 168 mil
yon civarında Devlet gelirleriyle bir fark olmak
tadır. Tahmin ederim ki, Sayın Melen'e karşı 
bu hususu konuşmak fevkalâde müşkül. Geniş 
ölçüde salâhiyetlerine matuf bir şey. Efendim, 
vergilerimizin birinci taksidi, bilhassa gelir ver
gisinin birinci taksidi umumiyetle ikinci taksidi-
ne de sirayet eden masrafları karşılamıya kifa
yet etmemektedir. İkinci devre taksitlerini de 
içine alan masrafları massettiği için, 168 milyon
luk bir diferans hâsıl olmakta olduğundan gelir 
ile gider arasında bir diferansı karşılamayı he
def gütmektedir. Saygılarımla arz ederim efen
dim. 
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BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı ihsan 

Gürsan buyurunuz. 
MALÎYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (iz

mir Milletvekili) — Muhterem senatörler, Sayın 
Melen arkadaşımın sorusuna daha açık bir cevap 
vermek maksadiyle huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. Kendileri de yakinen biliyorlar ki, Merkez 
Bankası Kanununun zannediyorum 34 ncü mad
desinin tadilini istilzam eden bir tasarının esba
bı mueibesmi kendileri yazmışlardır. Bu mucip 
sobcp, hangi zaruretle % 5 nispetinin % 10 a çı
karılmasını tesbit "etmektedir. Bu zaruretler ve-
loVki ver^i ayı dahi olsa halen de Hazine mua
meleleri itibariyle karşımızda bulunmaktadır. Bu 
bakımdan bu zaruretlerin ortada mevcut bulun
madığını, vergi tahsilâtına bağlamakta ben pren
sip bakımından bir sıhhat göremiyorum. Kaldı 
ki bu tasarı, kendileri tarafından sevk edilmiş 
olan bu tasarı bütün mercileri dolaşmış, Büyük 
Meclsilarde ve yakında yüksek huzurunuzda da 
müzakeresine başlanılacak ve muhtemelen de ka-
nuniyet keabedecektir. Ancak mesnet olarak alı
nan 1965 malî yılı bütçesinin esas miktara baliğ 
olduğuna göre, bunun tatbi'k mevkiine konulabil
mesi ancak 1 Haziranda yürürlüğe girecek, 1965 
malî yılı bütçe tasarısının tatbik mevkiine, yürür
lüğe konulmasiyle müm'kün olabilicektir. Bu ba
kımdan kendilerinin de zamanı idarelerinde id
rak ettikleri ve kabul buyurdukları zaruretler 
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bugün daha fazlasiyle Hükümetin karşısında bu
lunmaktadır. Tensip buyururlarsa bu mevzudaki 
mütalâalarında ısrar etmemelerini ben bilhassa 
is'tirham edeceğim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz edoyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bütçe Kanunu olması dolayısiyle açık oy
larınıza arz edilecektir. 

Bir hususta Yüksek Heyetinizden karar al
mak mecburiyetindeyim. Müddetli kanunları
mızın mevcudiyeti hasebiyle 24 . 3 . 1965 Çar
şamba günü saat 14.00 te toplanmayı oylarını
za arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Başbakan Suad Hayrı Ürgüplü'nün 
Kıbrıs hâdiselerinin son inkişafları, bu hususta
ki müzakerelerin mahiyeti ve Hükümetin yönet
tiği politika hakkında Cumhuriyet Senatosuna 
bilgi vermek üzere gizli oturum yapılmasına 
dair önergesi. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Başkanı Baş
bakan Suad Hayri Ürgüplü tarafından veril
miş bir tezkere vardır. Ittılalarınıza arz edi
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Kıbrıs hâdiselerinin son inkişaflariyle, bu 

husustaki müzakerelerin mahiyeti ve Hükü
metin yönelttiği politika hakkında Cumhuriyet 
Senatosu üyelerini malûmattar kılmak üzere, 
içtüzüğün 66 ncı maddesi gereğince gizli gö

rüşme yapılması hakkında karar alınmasını arz 
ve teklif ederim. 

Başbakan 
Suad Hayri Ürgüplü 

BAŞKAN — Gizli toplantı yapılacaktır, sa
lonlar boşaltılsın. (Oylama var, sesleri) İzahtan 
sonra oylanacaktır, içtüzüğümüzün 66 ncı mad
desi bu hususu âmirdir. Kanunun oylaması de
vam etsin efendim, müddetimiz var. Vazifeliler 
lütfen küreleri buraya koysunlar. 

Yeminli memurlardan zabıt tutacaklar müs
tesna, diğerlerinin de salonu tahliye etmelerini 
rica edeceğim. Sayın idareci üyeler gereğini yap
sınlar. 

Sayın Karavelioğlu, gerekli hususlar sağlan
dı mı efendim, yeminli kâtipler... 
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KÂMÎL KARAVELlOĞLU (Tabiî Üye) — 

Tamam efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyelerin yerlerini alma

larını rica edeceğim. 
Sayın Başbakan gerekçeyi zatıâliniz mi kah 

edeceksiniz?..Buyurun. 
BAŞBAKAN SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ 

(Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, Kıbrıs mevzuunda gerek ben gerek Dışiş
leri Bakanı arkadaşım Yüce Senatoya verece
ğimiz izahat meyanmda birtakım diplomatik 
demarşların mahrem veçhe ve mucip sebepleri
ni, bir de Kıbrıs'taki asken güc ve kuvvet mev-

23.3.1965 0 : 3 
zuunu, bâzı safhaları imkân nisbetinde arz et
mek arzusundayız. Vereceğimiz izahatı dinle
dikten sonra, takdir edeceğiniz gibi, dışarı in
tikâlinin mahzurlu olacağı telâkkisini taşıyoruz. 
Biraz geniş olacaktır. Bu itibarla oturumun 
gizli olmasını Hükümet adına istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan gerekçeyi izah 
ettiler. Gizli oturum yapılması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenleı*... Kabul edilmiştir. 

Kapanma saati : 17.50 

(ikinci oturum gizlidir.) 

• • » • < > » • « 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 19.05 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üyeler lütfen kullansınlar. 

Saat bildirilmiyecektir. Oylarını kullanmı
yan üyeler lütfen, çünkü neticeyi alıp tefhim 
edeceğiz. Oylarını kullanmıyan sayın üyeler 
lütfen kullansınlar. Açık oylamaya katılmıyan 
üye?.. Kalmamıştır. Oy verme muamelesi bit
miştir. 

1965 malî yılı bütçesi kanunlaşıncaya kadar 

Devlet harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 
günlü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair tasarının oylamasına (122) üye işti
rak etmiş, (78) kabul, (41) ret, (3) çekinser oy 
çıkmıştır. Kanun çoğunlukla kabul edilmiştir. 

24.3.1965 Çarşamba günü saat 14 te top
lanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19.15 
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1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 
günlü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair Kanunun 1 nci maddesine verilen oyların 

sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapaı 

ANKARA 
Mansur Ulusuy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Tur han sil 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayaıar 
Cahit Ortao 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

TABİÎ ÜYELER 
Ek re in Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 

üye aayun 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katıimıyaniar 
Açık üyelikler 

184 
119 

73 
44 

2 
63 

2 

[Kabul 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
DENİZLİ 

Cahit Akyaı 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi En hıyarı 

ELÂZIĞ 
("elâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
'îavsi Uça yok 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhun 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcigil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 

edenler/ 
Ömer Lûtfi Rozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tunu 

KAYSERİ 
ITüsnü Di kedi yi I 
Suad Hayri Ürsrüplü 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik ITlusoy 

MARAŞ 
<Vnap Aksu 
Vedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoyru 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

[Reddedenler] 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 

Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 

NİĞDE 
Kudret Hay fi HU 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver İşıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
\hmeî Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi SöyİPmezoğhı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înoi 
G. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Enver Kök 

Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Eaydar Tunçkanat 
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A G R I 

Salih Türkmen 
ANKARA 

Niyazi Agırnash 
Osman Alisiroglu 
Sabit Kocabeyoğlu 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

ERZİNCAN 
Fehmi lîaysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

C. Senatosu B 
Nizamettitı ö/ıriil 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'Kan 
F'ahri özdilek 
Mehmet Şükran özkay*» 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffe- Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Kasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(1.) 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

59 23.3.1965 0 : 3 
MANİSA 

Emin Açar 
MARDİN 

Abdülkeriaı Saraçoğlu 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TOKAT 
Zihni Betil 

[Çekinserler] 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 

M 

/Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
ZiyaNami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
thsan TTamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Ilatunoğlu 
Edip Somunoğlu (t.) 

GİRESLN 
Mehmet fzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MALATYA 
\fehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ÜRFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
^adık Artuknıaç 
OUHMURBAŞKANIN-

OA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Hasan A takan 
Sadi Koçaş 
Ragıp üner 
N. Zerin Tüzün 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Ali Altuntaş (1.) 

TRABZON 
Şevket HuladojHu 
Yusuf Demirdağ (t.) 
Kesat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

C. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

.Muzaffer Alan&uş 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Adil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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1965 malî yılı bütçeleri kanunla}mcaya kadar Devlet harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 

günlü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair Kanuna verilen oylann sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 122 

Kabul edenler : 78 
Reddedenler : 41 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 60 

Açık üyelikler : 2 

TABİÎ ÜYE 
Sami Küçük 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünal di 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Mansur Ulusny 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangril 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlıı 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 

TABÎ! ÜYELER 
Emanullah Çelebi 

[Kabul 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Al tan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçıık 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçaşrök 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Ilalit Zarbun 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

edenler] 
İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Itit'at öztfirkçine 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğîu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Etetn Erdinç 

MANİSA 
Rmin Açar 
Ferit Alpiskender 
O ıhan Süersan 
Refik Ulnsoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

[Reddedenler] 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 

Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioglu 

Haldun Menteşeoğlu 
NEVŞEHİR 

I. Şevki Atasağun 
NİĞDE 

Kudret Bay han 
RİZE 

Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver İşıklar 

Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalıu 
Enver Kök 

Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
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Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Sabit Kocabeyoğlu 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

C. Senatosu B 
GAZİANTEP 

Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 
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KONYA 

Sedat Çu'mralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TOKAT 
Zihni Beti! 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artııkmaç 
CUMHURBAŞKANIN-
GA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Amil Artus 
TTasan Atakan 
Sadi Koçaş 
N. Zerin Tüzün 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

[Çekinserler] 

DİYARBAKIR I 
thsan Hamit Tigrel I 

[Oya katilmıyanlar] 

KONYA 
Muammer Obuz 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 

APOYON KARAHİSAP 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(t) 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (t.) 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

İSTANBUL 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nnsret Tuna 

KAYSERİ 
Sııarl Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUŞ 
İsa Bingöl 

NİĞDE 
fzzet Gen er 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğhı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş (t.) 

TRABZON 

Şevket Buladoglu 
Yusuf Demirdağ (İ.) 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Cner 
Necati özdeniz 
Adil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

59 NCU BİRLEŞİM 

23 . 3 . 1965 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
l.k-— Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce

nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1965] 
(Ret) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi is
kender Cenap Ege'nin, içtüzüğün 17 nei mad
desinin değiştirilmesi hakkında içtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/153) (S. Sayısı : 560) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1965] (Ret) 

X 3. — 1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşın-
caya kadar Devlet harcamalarına yetki veren 
19 . 2 . 1965 günlü vo 544 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Kar
ına Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/822: Cumhuriyet Senatosu 1/524) (S. Sayı
sı : 569) [Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1965] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
X I . — Amerika Birleşik Devletleri, Büyük 

Britanya ve Kuzey - irlanda Birleşik Kırallığı 

ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Biriliği ara
sında akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetince imzalanan «Atmosferde, fezada ve 
su altında nükleer silâh denemelerinin yasak
lanması hakkında Andlaşma» nm onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/604; C. Senatosu 1/479) (S. Sayısı : 
550) [Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1965] (Birinci gö
rüşme : 25 . 2 . 1965 - B. : 46) (Bitiş tarihi : 
21 . 4 . 1965) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun gıda ve tarım teşkilâtı (FAO) bünyesi 
içine almasına dair sözleçmeye Türkiye Cumhu
riyetinin katılmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Tarım komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/418; C. Senatosu 1/481) 
.(S. Sayısı : 555) [Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1965[ 
(Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

X 2. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris ' te >ak-
dolunan «Avrupa ve Akdeniz nebat .koruma teş
kilâtı kurulmasına mütaallik sözleşme» ile üç 
ekine katılmamız için Hükümete yetki verilmesi 
hakkındaki kanun tasıarısımn Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Tarım komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/184, C. Senatosu 
1/484) (S. Sayısı : 556) [Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

X 3. — Bâzı iki taraflı Ticaret Anlaşmala
rımda veya bu anlaşmalara eıkli listelerde yer 
alan Ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Malî ve İktisa-



di İşler komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/174; C. Senatosu 1/476) (S. Sayısı : 558) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 
21 . 4 . 1965) 

4. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 ncı maddesinin (a) .bendinin son pragrafı-
nın kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince ıkabul olunan metni ve Cum-
ıhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/456; Cumhuriyet Senatosu 1/492) (S. Say.:sı: 
563) [Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 21 . 4 . 1965) 

X 5. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihin
de imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kül
tür mallarının korunmasına dair Sözleşme» ile 
bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol 
ve kararlara katılmamızın uygun Ibulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
D, şişleri Turizm ve Tanıtma, Millî Savunma ve 
Millî Eğitim komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/306; C. Senatosu 1/461) (S. Sayısı : 
564) [Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 18 . 4 . 1965) 

6. — özel öğretim kurumlan kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu. Milli Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/593; C. Senatosu 1/441) (S. Sayısı : 565) 
[Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 
29 . 3 . 1965) 

X 7. — Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
daki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 2/219; Cumhuri
yet Senatosu 2/147) (S. Sayısı : 566) [Dağıt
ma tarihi : 18.3.1965] (Bitiş tarihi : 29.3.1965) 

8. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat 
askerî memurları Kanununun 2754 sayılı Ka
nunla değişen 25 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil
lî Savunma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/535; Cumhuriyet Senatosu 1/518) (S. Sayı

sı 567) [Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1965] (Bitiş 
tarihi : 10 . 6 . 1965) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan 
Kırallığı, Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda 
Birleşik Kırallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti ara
sında imzalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin ku 
rulmasma dair Andlaşma ile (A), (B), (C), 
(D), (E) ve (F) eklerinin ; Kıbrıs Cumhuriyeti, 
Yunanistan Kırallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve 
Büyük Britanya ve Kuzey - irlanda Birleşik 
Kırallığı arasında imzalanan Garanti Andlaş-
ması ile bu Andlaşmanm II nci maddesinde 
atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa
sının temel maddelerine dair listenin; Kıbrıs 
Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye 
Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak And-
1 aşması ile I ve I I sayılı Ek Protokollerinin; 
Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve 
Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İtti
fak Andlaşmasmın uygulanması için imza edi
len Anlaşmanın; ve en ziyade müsaadeye maz-
har millet şartına dair Türkiye Cumhuriyeti 
ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında nota teatisi 
suretiyle yapılan Anlaşmanın; onaylanması
nın uygun bulunmasa hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Dış
işleri Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma 
komisyonları raporları, (Millet Meclisi 1/24; 
Cumhuriyet Senatosu 1/489) (S. Sayısı : 568) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 
21 . 4 . 1965) 

10. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 
sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı 
hükümler eklenmesine dair 7454 sayılı kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kaJbul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ve Tarım Komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/435: Cumhuriyet Se
natosu 1/491) (S. Sayrsı : 570) [Dağıtma tari
hi : 20 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

11. — Sağlık Eğitim Enstitüleri .kuruluş ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, 
Sosval İşler ve Bütçe ve Plân Komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/596: Cumhuriyet Se
natosu 1/443) (S. Sayısı : 574) [Dağıtma ta
rihi: 21 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 31 . 3 . 1965) 



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

1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarına 
yetki veren 19 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 1/822; Cumhuriyet Senatosu 1/524) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 3 , 1965 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-63/1149 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
11 . 3 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «1965 yılı bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet harcamala
rına yetki veren 19 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur, 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Suad Hayri Ürgüplü 

Başkaban 

OT3REKÇE 

Birinci madde ile, onikide bir tahdidine tabi bulunmıyan tertiplerin sayısı artırılmakta ve Ma
liye Bakanlığı zorunlu hallerde tahdidi kaldırmak ve yeni limit tesbiti hususunda yetik verilmek 
tedir. 

İkinci madde ile, yatırım bütçesinden idareleıin mûtat ve devamlı harcamalarına da imkân 
sağlanmakta, ayrıca 1965 programına dâhil işlerden derhal başlanmasında Bakanlar Kurulunca 
zaruret ve fayda görülenlerin yalnız ihalesine değil, fakat gerekiyorsa emaneten başlanmasına ve 
ihaleten olsun, emaneten olsun başlanmış işlere ait tediyelerin icrasına mezuniyet verilmekte
dir. 

Ayrıca, müstakil bütçeli idarelere yatırım tertiplerinden yapılacak sübvansiyonların tediyesi 
lüzumu vuzuh ile belirtilmektedir. 

Üçüncü maddenin (B) fıkrasındaki değişiklik 1964 malî yılı Bütçe Kanuna bağlı (N) ve (S) 
işaretli cetvellerin metne ilâvesinden ibarettir. 

Dördüncü madde tahsil edilen Devlet gelirlerinin 1964 bütçe kanunlarına ekli (B) cetvelle-
rindeki tertiplere değil de Maliye Bakanlığınca belirtilecek ustiplere irat kaydedilmesini öngör
mektedir 

Beşinci madde, T. C. Merkez Bankası tarafından Hazineye açılacak kısa vadeli avansın limiti
ni 1964 malî yılmdakine nazaran % 50 oranında artırmaktadır. 

Filhakika harcama yönünden yüklü bir ay olan Mart ayı nakit ihtiyacının, 544 sayılı Kanun
la kabul edilen % 25 limit artırımı ile karşılanamıyacağı anlaşılmış bulunmaktadır. 

569 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/822 
Karar No. ; 34 

18 . 3 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet 
harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle incelendi ve görüşüldü; 

1964 yılı bütçesi esas alınarak harcamaya yetki veren 544 sayılı Kanunun zamanın darlığı sebe
biyle acele hazırlanmasından tatbikatta zorluklar çıkmıştır. Bu zorlukların izalesi gayesiyle hazırla
nan bu kanun tasarısında; onikide bir tahdidi dışında kalan tertipler artırılmakta, zorunlu hallerde 
limit tesbiti hususunda Maliye Bakanlığına yetki tanımakta, mûtat yatırımlara imkân sağlanmakta, 
zaruret halinde emaneten ve ihaleten işlere ait tediyeye cevaz verilmekte, 1964 Bütçe Kanununa 
bağlı (N) ve (S) işaretli cetveller 544 sayılı Kanun metnine ilâve edilmekte, gelirlerin 1964 bütçe
sine değil Maliye Bakanlığınca belirtilecek tertiplere kaydedilmesi ve Merkez Bankasının Hazineye 
açacağı kısa vadeli avansların Mart ayının harcama aylarından biri olması dolayısiyle % 50 ye yük
seltilmesi derpiş olunmaktadır. 

Ancak, 544 sayılı Kanunun harcama yapılamıyacak maddelerini gösteren (1) sayılı cetvelinde 
31.210 ncu, «Köy elektriklendi rilmesi için döner sermaye teşkil etmek üzere Etibanka» maddesinin 
mevcudiyetinin mühim bir hizmetin aksamasına sebebolduğu bu tasarının hazırlanmasından sonra 
anlaşılmış, bu sebeple madde harcama yapılamıyacak kısımdan çıkarılarak 544 sayılı Kanunun (2) 
sayılı cetveline eklenen tertiplerine konması ve böylece onikide bir tahdidinden de müstesna kılın
ması sağlanmıştır. Madde buna göre yeniden tedvin olunmuştur. 

1964 bütçesiyle bağlı kalmak üzere Maliye Bakanlığına açık yetki tanıyan maddeler ile diğer 
maddeler içinde bulunduğumuz siyasi atmosferin olabilecek sürprizli malî külfetleri de göz önünde 
tutularak aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Sakarya Nevşehir Ankara 

/. Sezgin N. Bayar A. B. Numanoğlu M. Ete 

Ankara 
Söz hakkım saklı 

N. Ağırnash 
Denizli 

C. Akyar 

İstanbul 
H. E. özden 

Konya 
Muhalifim. 

R. Özal 

Tabiî Üye 
1 nci madde son 

fıkrasına muhalifim. 

Aydın 
Söz hakkım mahfuzdur. 

0. Apaydın 
Diyarbakır 

/ / . Güldoğan 

Gümüşane 
N. Küçük er 

Manisa 
H. Kubat 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

Bursa 
A. Türkel 

Erzincan 
H. Atabeyli 

istanbul 
M. Güven 

Mardin 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Ş. Aysan 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
E. Dikmen 

Erzurum 
N. Diler 

îzmir 
N. Kürşat 

Mardin 
E. K. Aybar 

Sakarya 
M. Gür er 

S. Küçük 

Ç, Senatosu ( S. Sayısı : 569 ) 
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Trabzon Balıkesir Van Erzurum 

A. Ş. Ağanoğlu Muhalefet şerhim eklidir. Söz hakkım-saklıdır. Söz hakkım mahfuzdur. 
A. A. Bolak F. Melen A. Şenyurt 

Kars Konya Bilecik 
Muhalifim. H. C. Yılmaz Ş. Binay 
K. Okyay îmzada bulunamadı. 

Muhalef öt Şerhi 

1. — Tasarjım 1 nci maddesinin son fıkrası ile yürütme organına verilmek istenen ye'tlki, 544 
sayılı Kanunun tedvinine hâkim olan zaruretlerin hududunu aşan ve Muhaseibei Umumiye Kanu
nunun 45 nci maddesinde yer alan temel prensibe aykırı olan Ibir yetkidir. Menfi emsal olacağı 
sebebi de eklenince taraflı olmaya imkân yoktur. Parlâmentonun sarahaten mezuniyet itası ye
rine, icraya zaruretleri takdir yetkisini vermesine aykırı reye sahibim. 

2. — Tasarının 4 ncü maddesinde yapılmak istenen değişiklik Devlet gelirinin irat kayde
dileceği tertiplerin tâyini yetkisinin yürütme organına verilmesi hususudur. Bu hüküm de bütçe 
hukuku anlayışına ve Muhasebe! Umumiye Kanununun 6, 28, 39 ve 40 ncı maddelerinde yer alan 
prensiplere aykırıdır. Vergi mükellefinin, ödediği vergilerin ve diğer Devlet gelirlerinin hangi 
tertiplere irat kaydedeceğini kanunla bilmesi esasını Maliye Bakanlığının takdirine devretmek
te isabet görmüyorum. 

Balıkesir Milletvekili 
Ahmet Aydın Bolak 

& Senatosu (S. Sayısı: 569) 
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Hükümet tasarısı 

1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Dsvlet harcamalarına yetki veren 19.2.1965 günlü 
ve 544 sayıl! Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasat'isı 

MADDE 1. — 19.2.1965 günlü ve 544 sayılı Kanunun birinci maddesine ekli (2) sayılı cetvelden 
aşağıdaki tertip numaraları ve ibareler çıkarılmıştır. 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

13.000 
14.000 
16.000 
21.000"| 
22.000 [ 
23.000J 
36.000 
36.000 
36.000 
36.000 
36.000 

13.352 
14.827 
16.450 

36.110—36.140 
3 6.210—36.230 
36.300 
36.400 
36.601—36.602 

Aynı cetvele aşağıda!] 
14.000 
14.000 
16.000 

16.000 
16.000 
16.000 
32.000 
34.000 

14.510 
14.520 
16.450 

16.610 
16.620 
16.810—16.861 
32.100 
34.310 

Tarımsal mücadele sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri 
İhale ile yapılacak mücadele i'şleri giderleri 
Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma giderleri 

Teknik personel ücretleri 

tç Devlet borçları 
Dış Devlet borçları 
Geçen yıllar borçları 
İlâma bağlı borçlar 
Geriverilecek paralar 

. terti'pler eklenmiştir : 
Kurs güderleri 
Burs giderleri 
Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma giderleri (R) 
işaretli cetvelde Maliye Bakanlığına tanınan aktarma yetkiisi saklıdır.) 
örtülü ödenek 
Gizli haber alma giderleri 
Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kamulaştırma ve satmalma bedelleri 
İl özel idarelerine transfer (Köy içme suları ig'n nakdi ve aynî yardım 
miktarı Bayındırlık Bakanlığınca tesfoit olunur) 

36.000 Borç ödemeleri bölümüna dâhil tertipler 
— — Hastalıklarla savaş ve tarımsal mücadele hizmetleriyle ilgili «Ulaştırma», 

«Taşıt işletme ve onarma giderleri» ile bu [hizmetlerle alâkalı «Geg'ci görev 
yollukları > 

— — 5 nci maddede taahhüde girişme yetkisine konu olan tertipler. 

Bu cetvelde yer almıyan tertiplerde onikide bir tahdinin kaldırılmasını gerektiren zorunlu sebep
lerin zuhura takdirinde harcama limitini belirtmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

MADDE 2. — Aynı kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
1965 Malî yılından önce yapılmış yatırım ihalelerine, başlanmış emanet usulü ile yapılmakta olan 

işlere ve harcaması yatırım bütçelerinden yapılan etüt proje, atelye, şantiye ve işletme hizmetleri, 
maikina, teçhizat ve taşıt onarımları gibi devamlı ve mûtat faaliyetlerin gerektirdiği, (R) işaret
li eetvele uygun gider ve alımlara, işçi istihkakları ve yolluklarına ayrıca 21 000, 22 000 ve 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 569 ) 



— 5 — 
Karma Bütçe Komisyonunun değiştirici 

1965 malî yılı bütçeleri kanunlasmcaya kadar Devlet harcamdanna yetki veren 19.2.196'İ günlü 
ve 544 sayıh Kanunda değişiklik yapılmasına dair, kanun tasarısı 

MADDE 1. — 19.2.1965 günlü ve 544 sayılı Kanunun birinci maddesine ekli (1) sayılı cetvelden 
aşağıdaki tertip numaraları ve ibareler çıkarılmıştır. 

Bölüm Mad.de ödenenin çeşidi 

31.000 31.210 Köy elektriklendirilmesi için döner sermaye teşkil etmek üzere Etibanka 

Aynı kanunun birinci maddesüne ekli (2) sayıcı cetvelden aşağıdaki tertip numaraları ve iba
reler çıkarılmıştır. 

13.000 13.352 Tarımsal mücadele sağlı|vc araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri 
İhale ile yapılacak mücadele i'şleri giderleri 
Dış memleketlerde Türk külltür varlığını (kloruma ve tanıtma giderleri 

Teknik personel ücretleri 

iç Devlet borçları 
Dış Devlet borçlan 
Geçen yıllar borçlan 
İlâma bağlı borçlar 
Geriverilecek paralar 

14.000' 
16.000 
21.000] 
22.000 )> 
23.000J 
36.000 
36.000 
36.000 
36.000 
36.000 

Aynı 

14.000 
14.000 
16.000 

16.000 
16.000 
16.000 
31.000 
32.000 
34.000 

14.827 
16.450 

36.110—36J140 
36.210—36.230 
36.300 
36.400 
36.601—36.602 

cetvele 'aşağıdaû 

14.510 
14.520 
16.450 

16.610 
16.620 
16.810—16.861 
31.210 
32.100 
34.310 

Kurs giderleri 
Burs giderleri 
Dış memleketlerde Türk 'kültür varlığını koruma ve /tanttma giderleri (R) 
işaretli cetvelde Maliye Bakanlığına tanınan ak(tarma yetkisi saMıdır.) 
örtülü ödenek 
Gidi haber alma giderleri 
Bakım ve küçük onanm giderleri 
Köy elebtriklendirilmesi için döner sermaye teşkil ötmek üzere Etibanka 
Kamulaştırma ve satmalına bedelleri 
İl özel idarelerine transfer (Köy içme sulan içlin nakdi ve aynî yardım 
miktan Bayındırlık Bakanlığınca tesfbit olunur) 

36.000 Borç ödemeleri bölümüne dâhil tertipler 
— — Hastalıklarla savaş ve tarımsal .mücadele hizmetleriyle ilgili «Ulaştırma», 

«Taşıt işletme ve onaran giderleri» ile ibu üıizmefclerle alâkalı «Geçici görev 
yolluklan» 

— — '5 nci maddede taahhüde girişme yetkisine konu olan tertipler. 

Bu cetvelde yer almıyan tertiplerde onikide bir tahdidinin kaldınlmıasmı gerekltfren zoramlu 
sebeplerin zulhuru takdirinde harcama limitinin beli r-tmey-e Maliye Bakanlığı yetkili kılınmışltır. 

MADDE 2. — Tasannın 2 nci maddesi aynen kafbul eJdilar/ştir. 
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23 000 nci. bölümlere dâhil teknik personel ücretlerine ve geçici görev yolluklarına ait ödemele
re devam olunur. 

Tabiî âfetler sonucu hâsıl olan hasarın telâfisi amaciyle yeniden girişilecek emaneten in
şaat ve büyük onarım işleri için gerekli ödemeler, malî yıldan önce başlanmış olma kaydından 
müstesnadır. 

Bakanlar Kurulu, 1965 programına dâhil yatırımlardan derhal başlanmasında zaruret ve fayda 
görülenler hakkında Dairelere, taahhüde girişmek veya emaneteaı başlamak ve gerekli harcama
ları yapmak için yetki verebilir. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 22 891 nci maddesinden Orta - Doğu Teknik Üniversûtesine, 
Sanayi Bakanlığı bütçesinin 21 210 ncu maddesinden Maden Tetkik ve Arama Enstiüsüne, aynı 
bütçenin 21 440 ncı maddesinden Elektrik İşleri Etüt İdaresine, Karayollan Genel Müdürlüğü 
bütçesinin 22 564 ncü İl ve Köy yollan yapımı maddesinden valiliklere, 1965 programındaki mik
tarları geçmemek kaydiyle ihtiyaç nisbetinde ödeme yapılır. 

Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin 22 620 nci «Enfrastrübtürün gerektirdiği her türlü gi
derler» maddesinden yapılacak harcamalara devam olunur. Bu madde unvanında Maliye Baka
nına tanınan aktarma yetkisi saklıdır. 

MADDE 3. — Aynı kanunun üçüncü maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

B) 1964 malî yılı Bütçe kanunlarına bağlı (D), (N) ve (S) işaretli cetvellere dâhil kadro
lar ile (E) işaretli cetvellerde gösterilmiş tertiplerden 1964 malî yılı iğin BaikanHar Kurulu kara
rı ile alınmış geçici hizmetlii kadrolan 1965 yılı bütçesi kanunlaşıncaya kadar yürürlükte kalır. 

MADDE 4. — Aynı kanunun dördüncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Yürürlükteki mevzuat gereğince Devlet gelirlerinin. (Katma bütçeler gelirleri dâhil) yıllık ola

rak tarttı, tahakkuk ve tahsiline devam olunur. Tahsilatın irait kaydedileceği tertipler Maliye 
Bakanlığınca belli edilir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun sekizinci maddesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ta
rafından Hazineye açılacak kısa.vadeli avans limitini artıran nktbet % 50 olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Balkanlar IÇurulu yürütür. 

Başbakan 
S. H. Ürgüplü 

Devlet Bakanı 
§. İnal 

Dışişleri Babanı 
H. Işık 

Ticaret Bakanı 
-M. Zeren 

Ulaştırma Bakanı 
M. San 

Turizm ve Ta. Bakanı 
ö. Z. Dorman 

Devlet Bakanı ve 
Başlb. Yardımcısı 

8. Demirel 

Adalet Bakanı 
/. Baran 

Maliye Bakanı 
/. Gûr&rnı 

Devlet Bakanı 
H. Ataman 

Millî Savunma Bakanı 
//. Dinçer 

Millî Eğitim Babam 
C. Bilgehan 

Sağ. ve Sos. Yar. Baıkanı Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Sükan 

Çalışıma Bakamı 
/. S. Çağlayangil 

İmar ve İskân Babanı 
R. îskenderoğlu 

A. Topaloğlu 
Sanayi Bakanı 
A. N. Erdem 

11 . 3 . 1965 

Devlet Bakanı 
M. Alhnsoy 

İçişleri Bakanı 
/. H. Akdoğan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Tanm Balkanı 
T. KapanU 

Em. ve Ta. Kay. Babanı 
M. Turgut 

{Köy (işleri Babanı 
#. öztürk 
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MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul Edilmiştir. 

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

MADDE 5. — Taisannm 5 nci maddesi aynen kabul eidılımştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen kabul eldilmf.ştir. 

MADDE 7. —• Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul ddiLnrlgtir. 
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