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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

Birinci Oturum 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 1975 yılı ça

lışmalarının milletimiz için başarılı olmasını ve yeni 
yılın sayın üyelere mutluluk getirmesini dileyen bir 
demeçte bulundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısının biti
minden sonra toplanılmak üzere Birleşime saat 
15,ll'de ara verildi. 

İkinci Oturum 
Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço

ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

7. 1 . 1975 Salı günü saat 15,00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16,00'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Zihni Betil Arif 

Kâtip 
Burdur 

Ekrem Kabay 

Kâtip 
Bingöl 

Hikmet Yurtsever 

SORULAR 

Yazdı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nu

ri Âdemoğlu'nun, Adana'nın Kozan kazasında T V 
nun iyi seyredilebilmesi için ne gibi bir çalışma ya
pıldığına dair yazılı soru önergesi, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/309) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin Diyanet İ;lcri Başkanına dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/310) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nu
ri Âdemoğlu'nun, pamuk fiyatlarına dair yazılı soru 

önergesi, Köy İşleri ve 
gönderilmiştir. (7/311) 

Kooperatifler Bakanlığına 

4. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
İsmail Kutluk'un, Millî Eğitim Bakanlığında yapı
lan tayinlere dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/312) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, yangın felâketi geçiren Biga ilçesi 
Akkayrak köyüne ne miktar yardım yapıldığına dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/313) * 

»>-•-<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Necip Mirkelâmoğlu 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — 17 nci Birleşim için yoklama yapıla
caktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
mi açıyorum. 

— Çoğunlumuz vardır, 17 nci Birleşi-

— 402 
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III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Siirt Üyesi Süreyya Önerin, Pervari İlçesi 
köylerinde görülen ve 17 çocuğun ölümüne sebep 
olan kızamık salgınına dair gündem dışı demeci ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir in ce
vabı. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündem dışı konuşma 
istemleri vardır. Gündemimizde halledilmesi gereken, 
müzakeresi gereken konularımız vardır. Bu nedenle 
ve acele mahiyetine binaen gündem dışı konuşma is
temlerinden yalnız birini is'af etmek durumundayız. 

Sayın Süreyya Öner, Pervari İlçesi köylerinde gö
rülen ve 17 çocuğun ölümüne sebep olan kızamık 
salgını hakkında gündem dışı söz talep etmişlerdir, 
buyurunuz Sayın Öner. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

4 Ocak 1975 tarihli Hürriyet Gazetesinde Pervari 
ilçesinde kızamıktan 17 çocuğun öldüğü haberi veril
mektedir. Yürekleri sızlatan bu olay hakkındaki ha
ber, gazetenin iç sayfalarında bir köşeye sıkıştırılmış 
olduğu için, ilgililerin gözünden kaçabileceği veya ge
reken ölçüde benimsetmeyeceği düşüncesiyle yüce 
Senato kürsüsünden bu olayın önemini belirtmek ve 
bu vesile ile yetkililerin dikkatlerini çekmek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Gazetenin verdiği küçük haber tamamiyle okun
duğunda olayın vahameti daha iyi anlaşılmakta ve 
ölen bu çocuk sayısının yalnız bir köyün «Meyan» 
isimli bir mezrasına ait olduğu görülmektedir. Per
vari ilçesinin 37 muhtarlık ve 40 mezradan oluşan 
77 yerleşim merkezine sahip bulunduğu gözönüne 
alınırsa, ulaşım ve haberleşme yetersizliğinden dolayı 
bilgi alınamayan diğer yerleşim üniteleriyle birlikte 
bu sayının çok daha fazla olduğunu düşünmek yan
lış olmaz kanısındayım. Esasen, bir köyün ancak 5 -
10 haneden ibaret bir tek mezrasında 17 çocuğun bir
den kızamık salgınından ölmüş olması, olayın ciddi
yet ve ağırlığını göstermeğe yeterli bulunmaktadır. 
Ancak, Siirt Sağlık Müdürünün Haber Ajansına söy
ledikleri, diğer yerleşim merkezlerine de bu afetin hü
küm icra edebileceği yolundaki endişelerimizi haklı çı
kartacak doğrultudadır. Gerçekten köylüler en yakın 
Çat Jandarma Karakol Komutanına 17 çocuklarının 
öldüğünü bildirmişlerdir. Sağlık Müdürü ise, Ajans 
muhabirine biz dört ölüm olayı tespit ettik, köylüler 
otopsi yapılmasından korktukları için bizden ölü sa
yısını gizlemiş olabilirler, demiştir. Yoksulluk, b'a-

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

j kımsızlık ve kötü beslenme hiç de kendi kaderleri ol
madığı halde bu faktörlerin sonucu olan hastalıkları 
bir nevi alın yazısı kabul eden ve kaderlerine rıza gös
teren masum köylülerin öleni bir de otopside taciz et
meme düşüncesiyle gerçekleri resmî mercilere tam 
olarak yansıtmamışlardır; ama ne olursa olsun, olayı 
en dar bir çerçeve içinde tutsak bile üzerinde acı acı 
düşünmemizi gerektirecek ehemmiyettedir^ 

Sağlık sosyalizasyonuna tabi 11 ilçeli Siirt ilinde 
I yaşayan 400 bin nüfusun sağlık kontrolü 7 pratisyen 
j hekim tarafından yürütülmekte ve tabiatiyle hastalık

lar zamanında kontrol altına maalesef alınamamak
tadır. 20 bin nüfuslu Pervari ilçesinin bütün sağlık 
merkez ve ocak hizmetleri, askerlik, rapor vesair ne
denlerle çok kere görev başında bulunmayan bir tek 

I pratisyen doktor tarafından tedvir edilmektedir. Az 
j evvel Pervari Belediye Başkanlığından aldığım bir 

telgrafta böyle bir doktorun da halen mevcut olma
dığı maalesef anlaşılmaktadır. Telgrafı bilgilerinize 
sunmak için aynen okumak istiyorum : 

«Bir hafta içinde 16 kişi ölmüş, yüzlerce kişi has-
I ta kaderleriyle başbaşa bırakılmıştır. Durumu Bakan-
I lığa arz etttik, bir doktorun tayin edilmesi hususunda 
j tavassutunuzu rica ediyoruz...»1 diyor, Pervari Beledi

ye Başkanı. 
Sayın senatörler; 

{ Görülüyor ki 20 bin nüfuslu bu ilçemizde bir tek 
doktor dahi halen mevcut değildir. Diğer taraftan 
sağlık merkez ve ocaklarında yeteri kadar koruyucu 
tababette kullanılan ilâç, aşı, vesair malzeme bulun-

I mamakta, mevcut olanlarının da ekseriya miadı 
geçtiğinden tesirsiz halde bulunmaktadırlar. 

I Bütün bunlara kötü beslenme şartları, çevre so
runları eklendiğinde çevre halkının sık sık salgın has-

I talıklarla karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz olmakta
dır. 

I Bundan bir evvelki yılda aynı ilçenin talihsiz yav-
I ruları yine kızamık salgınından hayatlarını kaybet

miş, mesele aktüel bir konu olarak yüce Meclislerin 
I kürsülerine getirilmiş; fakat yine de o zamandan bu 

zamana maalesef değişen hiç bir şey olmamıştır. 
I Konuyu bütün önemiyle ilgili ve yetkililerin dik-
I katlerine sunar ve hemen günlük acil tedbirler yanın-
I da araç, ilâç, malzeme, personel bakımından ileriye 
I dönük köklü çalışmaların şimdiden başlatılmasını 

rica eder, yüce Senatonun sayın üyelerine saygıları-
I mı sunarım. 

403 -



C. Senatosu B : 17 7 . 1 . 1975 O : 1 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sa
yın Kemal Demir, buyurunuz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Saym Senatör Özerin, Siirt'in Pervari ilçesindeki 
kızamık vakasından çocuk ölümleriyle ilgili uyarısı 
yönünde düşüncelerimi ve bilgilerimi sunacağım. 

Sayın senatörler; 
Gerçekten Siirt'in Pervari 

sinin Tuzcular köyünde 10 k 
ilçesi 
zamık 

ide, Pervari 
lî hasta ve 3 

.lçe-
ço-

cuk ölümü tespit ediinrş, bunu takiben yine Tuzcu-
lar'da 7 ora bulunduğu, Çaliu 
lunduğu jandarmanın ihbarı 
gönderilerek tespit edilmiştir. 

köyü 
üzer:; 

nde de 9 ölü 
e bölgeye he 

bu-
kirn 

Sayın senatörün de belirttiği gibi, ü^n ilimizde 
mevcut sağlîk ocaklarının büyük çoğunluğu doktor
suzdur. Siirt'te mevcut sağlık ocaklarında 29 adet 
hekim bulunmuş olmasına rağmen; sayın senatörün 
verdiğinden de daha acı bir haber vermiş olacağım; 
7 değil, maalesef Siirt'te 3 sağlık ocağı doktorumuz 
vardır bugün. Bu, askerlik nedeniyle sağlık ocakla
rında mevcut doktorların askerlik görevlerini yap
mak için ocaklardan ayrılmış olmalarından doğmuş
tur. Arkadaşımızın vermiş olduğu rakamlar sanırım 
bir hafta öncesine ait rakamdı, bugünkü rakam 
maalesef daha da azdır. 

Gerçekleri olduğu gibi Yüce Senatonun bilgileri
ne sunmakta yarar görmekteyim. Ancak bir hususu 
de belirtmem gerekir. Siirt ilinde diğer illerimizde ol
duğu gibi mevcut ocaklar hekrnı yönünden henüz 
tamamen veya hiç değilse istifade edilebilir ölçüde 
doldurulamamış olmakla beraber hemşire, hemşire 
yardımcısı ve ebe yönünden, yani diğer sağlık hiz
metleri yürütücüleri yönünden oldukça ihtiyacı kar
şılayabilecek bir düzeye ulaşmıştır. Örneğin; Siirt 
ilinde 21 sağlık memuru, 122 köy ebesi, 30 hemşire, 
4 ebe hemşire ve 41 hemşire yardımcısı vardır. Bun
lar yaklaşık olarak Siirt ilinin kadrolarına yakın ra
kamlardır. 

Siirt Devlet Hastanesinde kadr . l j uzmanımız yok
tur Siirt Devlet Hastanesindeki uzman kadroları 
maalesef boştur. Ancak, Siirt Devlet Hastanesinde 
şu anda iki uzmanımız vardır. Birisi kadın doğum 
hastalıkları uzmanı, birisi de dahiliye uzmanıdır. An
cak bunlar rotasyonla oraya gönderilmiş olan uz
manlardır; yani geçici görevle gönderilmiş, görevi 
bittikten sonra görevini, yeni gelecek olanlara dev
redecek olan uzmanlardır. 

Bu bilgileri sunduktan sonra, bunun nedenlerini 
Yüce Senatonun üyeleri yıllarca dinlemiş olmaları
na rağmen, vaktin de taşıdığı değeri dikkate alarak 
çok kısaca sunmak istiyorum. 

Sağlık personelini ihtiyaç ölçüsünde görev başı
na gönderebilmenin bütün imkânlarını Bakanlığımız 
değerlendirmektedir. Örneğin; öğretim döneminde 
burs alarak öğrenimini tamamlamış olanların Bakan
lığa karşı mecburî' hizmetleri vardır. Bu büyük bir 
hassasiyetle uygulanmaktadır. Mecburî hizmeti olan
lar mutlaka Doğudaki 23 ili kapsayan sosyalleştirme 
bölgesindeki sağlık ocaklarına gönderilerek orada gö
revlendirilmektedirler. Buna rağmen bu son bir iki 
ay içerisinde kadrolarımızda sağlık ocağı hekim ba
kımından büyük bir azalma oluşunun nedeni askere 
Z'A'cı idi. Askerliğini tamamlamış olanlar şimdi önü
müzde yeni bir tevziata, dağıtıma tabi tutulmuşlardır. 
San-yorum ki, önümüzdeki günlerde Siirt de dahil 
olmak üzere 23 ilin sağlık ocaklarının başındaki gö
revlerine, askerliğini tamamlamış olan ve yine mec
burî hizmeti bulunan hekim arkadaşlarımız gidecek
lerdir. Ama, bütün bunlara rağmen 23 ilimiz dahil 
mevcut hekim ihtiyacını ülke ölçüsünde karşılayama
dığımızı Yüce Senatoya bir defa daha arz etmek is-

Mecburî hizmeti olmayanların kendilerinin kabul 
etmeyecekleri yerlere tayin edildikleri zaman git
meme durumu yi e karşı karşıya kaldığında Bakanlı
ğımızın onları ihtiyaç duyduğu hizmet yerlerine gön
dermek için elinde bir mevzuat yoktur. Yüce Sena
tonun daha önce de bildiğinden emin olduğum bu 
bilgiyi bir defa daha bilgilerini tazelemek suretiyle 
arz etmek istiyorum. 

Mecburî hizmeti bulunanların dışında mecburî hiz
meti olmayan hekimleri ihtiyaç bölgelerine gönder
mede Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; yani ülke
de sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu tek 
ve birinci derecede sorumlu Bakanlık olarak Ba
kanlığımızın elinde mecburî hizmeti bulunmayan he
kimlerin ihtiyaç yerlerine gönderilmesini zorunlu kı
lacak mevzuat yoktur. Bu nedenle, bir göreve tay m 
edildiği zaman o görevi beğenmeyen hekim, o göre
vi kendisi için uygun bulunmayan hekim istifa et
mekte veya ben oraya gitmem, beni daha müsait b :r 
yere verin diyerek Bakanlığın karşısına gelmektedir. 
Mecburî hizmetlilerin içerisinde dahi mecburî hiz
met yükümlülüğünden kalkarak, sıyrılarak görev ye
rine gitmek istemeyenlerle karşılamaktayız. 

Bununla ilgili mevzuat değişiklikleri Yüce Par
lamentoya gönderilmiştir. Bakanlığımız bünyesinde 

404 — 



C Senatosu B : 17 7 . 1 . 1975 O : 1 

ve Bakanlar Kurulu düzeyinde bununla ilgili hazır
lıklar vardır. Yüce Parlamento bunları yasaklaştır-
dığı zaman öyle sanıyorum ki, daha dengeli bir da
ğıtım sağlanmak imkânı olacaktır ve böylece ülke
mizde mevcut hekimlerin yarısına yakını üç büyük 
ilimizden biraz da daha ihtiyaç yeri olan bölgelere 
gönderilmek imkânı bulabilecektir. 

Hassasiyetle Siirt ili içerisindeki kızamık olay
larının üzerinde durduğumuzu, hassasiyetle Siirt ili 
dahil diğer illerimiz ve ilçelerimizdeki hastalık, özel
likle bulaşıcı hastalık olayları üzerinde durduğumu
zu, hekim bulunmayan yerlere yakın bölgelerdeki 
hekimleri sevk etmek suretiyle müdahale etmek im
kânlarımızı hareket halinde tuttuğumuzu, kışın ula
şım şartlarının da bazı güçlükler doğurduğunu, bes
lenme bozukluğu ve noksanlığının da bazı güçlükler 
doğurduğunu, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi bakı
mından bazı güçlükler doğurduğunu arz ederek sa
yın senatör arkadaşıma ve Yüce Senatonun sayın üye
lerine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak eli
mizdeki olanaklarla hizmeti en iyi düzeyde yürüte
bilmek için bütün gücümüzle, gayretimizle ayakta 
olduğumuzu, eksiklerimizin, olanaklarımızın yeter
sizliğinden olduğunu Yüce Senatoya saygılarımla 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 

dair Başkanlık tezkereleri. (3/566, 3/567) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz; .;ayın üyelerin 
izin istemleri vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî' Üyesi Fahri Özdilek'-

in hastalığına binaen 23 . 12 . 1974 tarihinden iti
baren 20 gün müddetle izinli sayılması hususunun 
Genel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 3 . 1 .1975 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

C. Senatomu T:.kanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Sayın Fahri Özdilek'in hastalığına binaen 23.12.1974 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle izinli sayılmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diğer istemleri okutuyorum. 
Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sa

yılması hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Di
vanının 19 . 12 . 1974 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tepsiplerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

C. Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi tîyas Karaöz, 
hastalığına binaen 20 . 11 . 1974 tarihinden itibaren 
33 gün, 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ali Oğuz, 
mazeretine binaen 11 . 12 . 1974 tarihinden itibaren 
20 gün, 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Sabahattin 
Orhon, mazeretine binaen 16.12.1974 tarihinden 
itibaren 15 gün. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Sayın İlyas Karaöz'ün hastalığına binaen 20.11 . 1974 
tarihinden itibaren 33 gün izinli sayılmasını oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sayın Ali 
Oğuz'un mazeretine binaen 11 . 12 . 1974 tarihinden 
itibaren 20 gün izinli sayılmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Sayın Saba
hattin Orhon'un, mazeretine binaen 16 . 12 . 1974 ta
rihinden itibaren 15 gün süre ile izinli sayılmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Bitlis Üyesi Kâmran İnan ve Cumhurbaşka
nınca S. Ü. Naim Talû'nun, Pakistan'da meydana ge
len zelzele felâketi dolayısıyle Genel Kurulun üzüntü 
ve taziyelerinin Pakistan Senatosuna bildirilmesine 
dair önergesi. (4/208) 

BAŞKAN — Başkanlığa verilmiş bir öneri var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dost ve kardeş Pakistan'da meydana gelen zelzele 

felâketi dolayısıyle Cumhuriyet Senatosu üzüntü ve 
taziyelerinin Pakistan Senatosuna duyurulması husu
sunda Başkanlık Divanının yetkili kılınmasının umu
mî Heyetin tasvibine sunulmasını arz ve talep ederiz. 

Bitlis Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Kâmran înan Naim Talû 

BAŞKAN — Dost ve kardeş Pakistan'da mey
dana gelen zelzele felâketi dolayısıyle Cumhuriyet 
Senatosunun üzüntü ve taziyelerinin Pakistan Sena-
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tosuna duyurulması hususunda karar alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Başkanlık Divanı gerekeni yapa
caktır efendim. 

4. Diyanet İşleri Bakanlığında Görevli Yaşar Tu-
nagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Araştırma 
Komisyonu üyeliğine seçim. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grup Başkanının bir yazısı vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 6 . 12 . 1974 tarih ve 2474 sayılı yazıları. 
Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar Tuna-

gür'ün faaliyetleri konusunda Kurulan Araştırma Ko
misyonuna, Grupumuza isabet eden ve açık bulunan 
üyeliğe Sayın Cihat Alpan adaydır. 

Gereğini arz ederim. 
Grup Başkanı 

Nihat Erim 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığında görev
li Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda Kurulan 
Araştırma Komisyonuna Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyeler Grupuna isabe eden üyelik için Sayın Cihat 
Alpan aday gösterilmiştir. İşari oyla seçim yapacağız. 

Sayın Cihat Alpan'ın adaylığını kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu D'itçe ve Plan Ko
misyonunun kuruluşu hakkında Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı yazısı (3/564) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 
Bütçe Karma Komisyonunun nasıl seçileceğine 

dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının yazısı var, 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu 20 Aralık 

1974 Cuma günü saat 14,00'te A .P. Grup Başkan
vekili Ömer Ucuzal, C. H. P. Grup Başkanvekili Fik
ret Gündoğan, Millî Birlik Grup Başkanvekili Mucip 
Ataklı ve Divan üyeleri Mehmet Ünaldı, Zihni Betiî, 
Necip Mirkelâmoğîu, Mehmet Çamlıca, Osman Nuri 
Canpoîat, Ekrem Kabay, Bahriye Üçok, Tank Remzi 
Baltan, Hüseyin Atmaca ve Suphi Gürsoytrak'm işti
raki ile toplanmış ve Bütçe Komisyonunun teşkili ko
nusunu görüşmüştür. 

Yapılan görüşmeler sonunda : 
1. C. H. P. Grup Başkanvekili Sayın Fikret Gün

doğan, «Kısa süreli, birkaç aylık masrafların ve ge
lirlerin toplanmasını temin etmek için özel bir ka

nun getirilmesini ve buna göre de bir komisyon ku
rulması usulünün tatbik olunmasını» 

2. A. P. Grup Başkanvekili Sayın Ömer Ucuzal 
ise, «Bütçe Komisyonunun, Meclisin bütün faaliyet
lerini tanzim eden Anayasanın 85 nci maddesine göre 
kurulmasını» 

Teklif etmişlerdir. 
a) İki teklifden, önce, A. P. Grup Başkanvekili 

Sayın Ömer Ucuzal'ın Anayasanın 85 nci maddesi
nin uygulanmasının muvafık olduğuna dair teklifi 
oya konulmuş, mevcut 14 üyeden 7'si (Sayın Tekin 
Arıburun, Ömer Ucuzal, Mehmet Ünaldı, Necip Mir
kelâmoğîu, Tank Renizi Baltan, Mehmet Çamlıca, 
Osman Nuri Canpoîat) kabul; diğer 7'si (Sayın Fik
ret Gündoğan, Mucip Ataklı, Zihni Betil, Hüse
yin Atmaca, Suphi Gürsoytrak, Ekrem Kabay, Bah
riye Üçok) ret oyu kullanmışlardır. 

b) Kararın bu haliyle Genel Kurula arzı Danış
ma Kurulu tarafından tensip edilmiştir. 

Yüksek Genel Kurula saygı ile arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Sayın Baş
kan usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, kısa bir açıklama
dan sonra neyin usulü hakkında olduğunu soraca
ğım ve usul hakkında size söz vereceğim. 

Sayın üyeler; 
Bütçe Karma Komisyonunun nasıl kurulması ge

rektiği konusu Danışma Kurulunda müzakere edildi, 
ilk Danışma Kurulunda Millet Meclisinde bu konu
nun nasıl halledileceği hususu belli olduktan sonra 
Danışma Kurulunun tekrar toplanması önerisi üze
rine, Danışma Kurulu ilk toplantısında bu konuda 
her hangi bir karar vermedi ve müzakere de yapma
dı. Millet Meclisinde bu konu konuşulup karara bağ
landıktan sonra, Danışma Kurulumuz toplandı ve ko
nu müzakere edildi. Danışma Kurulunda bu konunun 
müzakeresi esnasında iki ayrı görüş belirdi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının yazısında da 
belirtilmiş olduğu gibi, bu görüşlerden birisi; Ana
yasamızın 94. ncü maddesinde Bütçe Karma Komis
yonunun nasıl kurulacağı özellikle tespit edilmiş bu
lunduğundan, bu maddenin dışında herhangi bir hal 
tarzı ile Bütçe Komisyonunun kurulamayacağı öne sü
rüldü. 

Karşı görüş olarak; Sayın Irmak Hükümetinin 
özel kuruluş şartları gözönüne alınırsa, Anayasamı
zın 85 nci maddesinde belirtilen esaslar içinde, Bütçe 
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Komisyonunun kurulması gerektiği ve kurulmasının 
mümkün olduğu görüşü belirtildi. 

Bu iki görüş üzerinde ve etrafında uzun görüş
meler yapıldı ve oylama yapıldı; iki görüşten her
hangi birisinin değil, ikisinin birden asıl konuyu ko
nuşup kararlaştırma yetkisinde ve görevinde bulu
nan yüce kurula beraberce sunulması görüşüne uyu
larak iki görüşü Başkanlık yazısı muhtevası olarak 
muhterem huzurunuza getirmiş bulunmaktayız. 

Şimdi; bu iki görüş üzerinde, varsa yeni görüşler 
üzerinde sayın Yüce Kurulun kararlarını istihsal ede
ceğiz, bunun için müzakere yapacağız. 

Daha evvel Sayın Arıkan, usul hakkında söz is
temiş bulunuyorlar. Neyin usulü hakkında Sayın Arı
kan, ifade buyurur musunuz? Henüz bir usul çıkma
dı ortaya çünkü. 

MEHMET ALI ARIKAN (Mardin) — Efendim, 
içtüzüğün 64 ncü maddesi gereğince bu konunun 
burada görüşülmesine yer yoktur. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEHMET ALI ARIKAN (Mardin) — Yüce Se

natonun muhterem üyeleri, aziz arkadaşlarım; 
Bendeniz, içtüzüğün 64 ncü maddesi gereğince 

bu konunun burada görüşülmesine yer olmadığı ka
nisiyle usul hakkında söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Filhakika bu teklif ile Anayasanın 94 ncü mad

desi tağyir edilmek istenmektedir, hatta iptal edilmek 
istenmektedir. Naçiz kanaatim odur ki, sonuç ne 
olursa olsun her muhterem arkadaşımın yapmakla 
mükellef bulunduğu ve bunu yapmaktan kaçınması 
mümkün olmayan bir husus şudur ki, her şeyden ön
ce biz Anayasayı savunmakla mükellefiz. 

Bir kere, bu teklif nasıl geliyor ve kimin tarafın
dan yapılıyor? Başkanlık Divanı bir teklifle muhte
rem huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Danışma 
Kurulunun bir kararını Başkanlık Divanı huzurunu
za getirmiş bulunuyor. 

Bu teklif ile hakikaten Anayasamızın 94 ncü 
maddesi değiştirilmek istenmektedir. Anayasalar de
ğiştirilebilir; ama bunun prosedürü bellidir. Kanun 
teklifi yetkisi muhterem Heyetinize ve tabiatıyle mil
letvekillerine ait bir keyfiyettir, bunun yanıbaşında 
Bakanlar Kurulu da kanun teklifleri yapabilir. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, bir dakikanızı istir
ham edebilir miyim? 

64 ncü maddeye göre söz aldığınızı ifade buyur
dunuz. 64 ncü maddeyi bendeniz tetkik ettim, konu 
ile alâkası yoktur. 

7 . 1 . 1975 O : 1 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Anayasa
nın... 

BAŞKAN — «içtüzüğün» buyurdular, efendim. 
MEHMET ALÎ ARIKAN (Devamla) — Beye

fendi, içtüzüğe de temas edeceğim; izin verirseniz 
neden... 

BAŞKAN — Hayır, yani İçtüzüğün 64 ncü mad
desi mi, yoksa Anayasanın mı, efendim. Lüttediniz 
de. 

MEHMET ALI ARIKAN (Devamla) — Anaya
sanın, beyefendi. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) - Muhte

rem arkadaşlarım; 
Anayasanın 91 nci maddesi, Meclis içtüzüğünün 

74 ve 75 nci maddesi Cumhuriyet Senatosu içtüzüğü
nün 21 nci maddesi, «Kanun tekliflerinin münhasıran 
milletvekillerine »Cumhuriyet Senatosu üyelerine ve 
Bakanlar Kuruluna ait olduğunu açık ve kesin bir şe
kilde tespit etmiş bulunuyor. 

Bunun yanıbaşında Anayasada yapılacak değişik
lik tekliflerinin de Anayasanın 155 nci maddesi yo-
luyle yapılması iktiza ettiğini, Anayasanın bu hükmü 
kesin surette tespit etmiş bulunuyor. Buna göre üçte 
bir nispette imza toplanması ve üçte iki nispetinde 
oyun kararına iktiran etmesi icap etmektedir, herhan
gi bir değişikliğin yapılabilmesi için. Meclis İçtüzü
ğünün 157 nci maddesi, Cumhuriyet Sena osu İçtü
züğünün 180 nci maddesi de bu yolda hükümler sevk 
etmiş bulunuyor. 

Şimdi, Başkanlık Divanı bu teklifi getirmekle 
Anayasanın ve İçtüzüklerin sevk ettiği bütün bu 
maddeleri bir tarafa iterek bizi bir oldu biti ile karşı 
karşıya getirmek istemektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Niçin Bütçe Komisyonu için bir seçim yapılmak 

istenmektedir ve niçin diğer komisyonlar için böyle 
bir işlem yapılmamaktadır? Çünkü muhterem Heyeti
nizce malum bulunduğu üzere, münhasıran Bütçe Ko
misyonunun kuruluş tarzını Anayasanın 94 ncü mad
desi tedvin etmiş bulunuyor, diğer komisyonların kuı 
ruluş tarzını Anayasamız İçtüzüklere bırakmış bu
lunmaktadır. 

Nitekim, Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 17 
nci maddesiyle Millet Meclisi İçtüzüğünün 20 ve 22 
nci maddeleri Bütçe Komisyonu dışında kalan diğer 
komisyonların ne şekilde ve ne suretle ve ne nispet 
içinde kurulacağını derpiş etmiş bulunuyor Münha
sıran, 94 ncü madde, Bütçe Komisyonunun ne gibi 

407 — 



C. Senatosu B : 17 7 . 1 . 1975 O : 1 

şartlar içinde kurulması gerektiğini tedvin etmiş bu
lunmaktadır. tzin verirseniz, huzurunuzda bir kere 
daha bu maddeyi okumak isterim: 

«Madde 94, Fıkra 2 - Bu tasarılar ve rapor, otuz-
beş milletvekiliyle onbeş Cumhuriyet Senatosu üyesin
den kurulu bir karma komisyona verilir. Bu komis
yonun kuruluşunda iktidar grupuna veya gruplarına 
en az otuz üye verilmek şartıyle, siyasî parti grupla
rının ve bağımsızların oranlarına göre temsili göz-
önünde tutulur.» 

Muhterem arkadaşlanm; 
Burada dikkatinizi bir noktaya çekmek isterim. 

Arkadaşlarımız Anayasanın 85 nci Maddesine isti
nat etmektedirler. 85 nci maddenin komisyonların ku-
ruluşuyle veya bir çok komisyonun kuruluşuyle hiç 
bir ilgisi yoktur. Oradaki konu, partilerin ken 
di kuvvetleri oranları nispetinde Meclis faali 
yetlerine katılacağına dairdir. Oysaki, 94 ncü Madde 
zaten bunu nazarı itibare almış bulunuyor. Aynen 
şöyle söylüyor: 

«Siyasî parti gruplarının ve bağımsızların oranla
rına göre temsili gözönünde tutulur.» 

Bu hüküm, esasen 85 nci Maddenin getirdiği hük
mü teyit etmiş bulunuyor. Binaenaleyh, burada 85 
nci Maddeye istinat etmeye mahal yok. 

Şimdi, meselenin esasına geçiyorum. 
Muhterem arkadaşlar; 
Hepiniz bilirsiniz ki, komisyonlar... 
BAŞKAN — Sayın Arıkan, usul hakkında söz al

dınız. Lütfen efendim, usul çerçevesi içinde kalmanı
zı rica ediyorum. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Bitiri
yorum beyefendi. 

Hepimiz biliyoruz ki, komisyonlar üç şekilde düşer 
veya değişir: 

Birincisi, komisyonların iki yıllık süresi biterse; 
ikincisi, Millet Meclisi seçimleri yenilenirse; üçüncü
sü, Hükümetler çekildiği zaman komisyonlar değişir. 
Ancak, Bütçe Komisyonu iki senelik sürenin bitimin
de değişir, Hükümetin çekilmesi zamanında değişir 
ve seçimler, Millet Meclisi seçimleri olursa değişir. 

Şimdi, buradaki hal nedir? Buradaki hal Hükü
metin çekilmesiyle ilgilidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasayı zorlamaya hiç de mahal yoktur .Ben 

bu meselenin burada görüşülmesine yer olmadığı ka
nısındayım, çünkü bir yıl önce seçilmiş bulunan Büt
çe Komisyonu iki senelik süreyi doldurmadığı için 

halen vazife başındadır. Buna dair İçtüzükte açık ve 
kesin hüküm vardır. îzin verirseniz okuyayım: 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Hü
kümet vardır, ama. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim; de
vam buyurunuz sayın hatip, devam buyurunuz efen
dim. Lütfen. 

Bütçe Komisyonunda müzakere usulü Millet Mec
lisi İçtüzüğüne tabi olduğu için, bendeniz, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 20 nci maddesinin 4 ncü fıkra
sını okuyorum: 

«Komisyonların her birinin üye sayısı, Danışma 
Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca işaret oyuy-
le tayin edilir. 

Komisyonlar, her yasama dönemi başında iki yıl 
için seçilirler ve görev süreleri yenileri seçilinceye 
kadar devam eder.» 

Bunu teyit eden 22 nci maddede de şöyle bir hü
küm var: 

«Bir komisyonun üyeliklerinde boşalma olursa 
yenisi seçilinceye kadar komisyonun görev ve yetki
si aynen devam eder.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, bir Hükümet var, hukuken kurulmuş, doğ

rudur; ama itimat oyu almamıştır, ama bu Hükümet 
vazifeye devam edebiliyor. 

O halde, iki sene için seçilmiş bulunan ve yenisi 
seçilinceye kadar görevine devam etmesi mümkün ol
duğu İçtüzüğün demin okuduğum maddeleri gereğin
ce belirtilmiş bulunan bir komisyonun vazifesine de
vam etmemesi neden mümkün olmasın? 

Anayasayı zorlamaya lüzum yoktur, muhterem 
arkadaşlarım. Komisyon vazife başındadır. Hukuken 
vazife başındadır, vazifesini yapabilir. 

Akla şu gelir. Denebilir ki; o Komisyonu oluştu
ran Hükümet düşmüştür, şimdi o Hükümet vazife 
başında değildir. Ama, unutmamak lâzım gelir ki ar
kadaşlarım, komisyonlar iki yıllık süre için seçilmek
tedirler. 

Bendeniz sözümü bağlıyorum. Bu itibarla Danış
ma Kurulunun kararı da olsa İçtüzüğün ve Anayasa
nın öngördüğü prosedür dahilinde bulunmadığı için 
Başkanlık Divanının böyle bir konuyu buraya getirip 
görüşme mevzuu yapmasına imkân yoktur. Kaldı ki; 
esasen, iki sene için geçen sene seçilmiş bulunan Büt
çe Komisyonu vazife başındadır. Bu itibarla bu me
selenin görüşülmesine yer olmadığı kanısındayım. 

Hürmetlerimi sunarım efendim. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Arıkan usul 
hakkındaki konuşmalarını Anayasanın 64 ncü madde
sine dayandırdılar. Anayasanın 64 ncü maddesi ka
nun koymak, değiştirmek ve kaldırmak yetkisini tes
pit eden, tanzim eden maddedir. Yapılan işlemin ka
nun koymakla, kanun kaldırmakla ya da değiştirmek
le herhangi bir ilgisi ve ilişiği bulunmamaktadır. 

îki noktaî nazardan birisi, Anayasanın 94 ncü 
maddesine dayanmak suretiyle bir hal tarzı bulmak; 
ikincisi, yine Anayasanın mevcut 85 nci maddesi çer
çevesi içinde bir hal tarzı bulmak yolundadır ve yö
nündedir. îki görüş de mevcut yasalarımız içinde yer
lerini almışlardır. Bu iki görüşü de, ikisini birden mü
zakere edip, yüce Heyetin hangisi etrafında oyunu 
topladığını müzakerelerin sonunda tespit edeceğiz. 

Şimdi konunun esasına geçiyoruz. Gruplar adına 
ve kişisel olarak söz isteyenler var mı efendim?.. 
Gruplar adına söz alan yoksa kişileri adına söz alan
lara söz vereceğim efendim... 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ucuzal, buyu
runuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Danışma Kurulumuzun- almış olduğu bir kararı 
Başkanlık Divanı huzurunuza getirmiş bulunmakta
dır. Sözlerime başlamadan evvel Başkanlık Divanının 
huzurunuza getirdiği kararın getiriliş şekli üzerinde 
duracağım. 

Sayın Başkan buyurdular ki; «Danışma Kurulun
da ileri sürülen iki görüşü birlikte huzurunuza getir
dik,» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Danışma Kurulu toplanmıştır. Danışma Kuruluna 

bir teklif sayın Cumhuriyet Halk Partisi üyesi tara
fından, bir teklif de Adalet Partisi Grupu adına tara
fımdan yapümıştır. Her iki teklif uzun süre devam 
eden müzakere sonunda bütün yönleriyle ele alınmış, 
neticede Grupum adına yapmış olduğum teklif oya 
arz edilmiştir. 

Yapmış olduğum teklif, bugünkü fiilî durum kar
şısında Anayasamızın 94 ncü maddesinin işletilmesi 
mümkün görülmediğinden 1975 Yılı Bütçesinin görü
şülmesine imkân sağlamak için Anayasanın 85 nci 
Maddesinin nazara alınarak bir Bütçe - Plan Karma 
Komisyonunun teşkili gerekirdi şeklindedir. Bu gere
kirdi diye teklif yaptım. Teklifim oylandı. Sayın Baş
kanın da beyan buyurduğu gibi oy adedi yedi kabul, 
yedi rettir. Yalnız kabul oylarının içerisinde sayın 
Cumhuriyet Senatosu Başkanımızın da oyu bulunduğu 

için burada bugüne kadar yüzlerce emsali bulunan 
ve birçok kanunlarımızda da kanun maddesi olarak 
hüküm altına alınan ve hukukî esasa bağlanmış olan 
bir durumla karşı karşıya bulunuyoruz. Sayın Başka
nın oyunun bulunduğu taraf, yani benim teklifimin 
hiç şüphesiz gerek mer'i hukuk nazarında, gerekse 
bugüne kadar tatbikatta görülen uygulamaya göre, 
kabul edilerek karar halinde huzurunuza gelmesi lâ
zımken; oyların sayısı yedi yedi, müsavi kabul edilerek 
iki görüşün huzurunuza getirilmesi mümkün değil
dir. 

Şimdi size mevcut hukukumuzdan bazı emsaller 
vereceğim. 

Evvelâ kendi içtüzüğümüzün 112 nci Maddesinin 
üçüncü fıkrasını okumama izin veriniz. 

«Komisyonlarda, oylarda eşitlik olursa, Başkanın 
bulunduğa taraf tercih olunur.» 

Demek ki; kendi İçtüzüğümüzde bu hüküm açıkça 
tespit edilmiştir ve bugüne kadar tatbikat böyle de
vam etmektedir. 

Bunun yanında, Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desi : 

«Yüksek Seçimler Kurulu kararlarını salt çoğun
lukla verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldı
ğı taraf üstün tutulur.» 

Bir başka kanundan bir başka maddeyi arz edece
ğim. Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkındaki 
160 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine: 

«Kararlar, eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu ta
rafın oyuna itibar olunmak üzere mevcudun ekseriye
tiyle ittihaz edilir» denmektedir. 

Ayrıca, Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun, 45 
sayılı Kanunun 34 ncü maddesinde. 

«Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın 
oyu üstün tutulur» denmektedir. 

Daha mevcut mer'i kanunlarımız gözden geçiril
diği takdirde herhalde birçok emsal bulmak müm
kündür; fakat Danışma Kurulu Kararının oylaması 
sonunda, sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanımız, 
«Benim oyumun bulunduğu taraf diğer tarafa naza-

.1 itibar kazan-r, bir üstünlüğü vardır» diye mesele
ye parmak basınca, orada bulunan arkadaşlarımızın 
bir kısmı, «Böyle şey yoktur, yeni hukukta bu hü
kümler yoktur» gibi, bir Karşılamada bulundular. 
Zannediyorum ki, sayın Başkanımız huzurunuza getir
diği kararı bu karşılama sebebiyle birlikte getirildi. 
Aslında Anayasanın 85 nci maddesine göre, Bütçe 
Plan Karma Komisyonunun Danışma Kumlunda ku-
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ruluşuna dair bir kararla Divanın huzurunuza gel
mesi gerekirdi. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bir başka emsal daha arz edeyim. Sayın Cumhu

riyet Halk Partisinin İçtüzüğü tetkik edilirse görülür 
ki, orada da başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün 
sayılmaktadır. 

Meseleyi bu yönüyle açıkladıktan sonra, şimdi 
esas hakkındaki görüşümüzü müsaadenizle arz ede
ceğim: 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasamız tedvin edilirken hiç şüphe yok ki, 

mutlak surette bir hükümetin kurulması ve kurulan 
hükümetin de bir parti grupuna veyahut partiler 
grupuna dayandığını kabul ederek hareket etmiştir. 
Anayasamızın 94 ncü maddesi bu. sebeple özel bir 
hüküm taşıyarak tedvin edilmiştir. Maddeyi tetkik et
tiğimiz zaman, Sayın Arıkan'm beyan buyurduğu gi
bi, Meclisin çalışmalarına imkân hazırlayan diğer 
komisyonların kuruluşu içtüzüklerle veya özel kanun
larla temin edildiği halde; yalnız bütçe kanununun 
görüşülmesi için Anayasamızda 94 ncü madde özel 
surette tedvin edilmiştir. Bunun dışındaki Meclislerin 
çalışma imkânını sağlayan madde bir umumî hüküm 
olarak 85 nci madde halinde karşımızdadır. 

Partilere dayanmayan ve güvenoyu almamış, ha
len de istifa etmiş bir Hükümetle fiilen karşı karşıya 
bulunmaktayız. Bu durum muvacehesinde Meclisle
rin çalışmasına imkân vermek için, Devletin çalışma
sına imkân vermek için bugün Devletin karşı karşıya 
olduğu iç ve dış meselelerin hallini kolaylaştırmak 
için, bu kolaylığı sağlayacak çalışmayı ve bu kolaylı
ğı sağlayacak maddî imkânı temin edecek bütçe kanu
numuzun çıkarılması gerekmektedir. 

Bütçe kanununu görüşmek için Anayasanın 94 
ncü maddesinin tatbikatı bu fiili durum karşısında 
mümkün olmadığına göre; yine Anayasanın içerisin
de bir Anayasa hükmü bularak Devletin çalışmasına 
imkân aramak mecburiyetindeyiz. O halde, 94 ncü 
madde tatbikatı imkân bulamayınca, eîbetteki Mec
lislerin çalışmasına imkân veren 85 nci maddeden 
hareketle Bütçe Karma Komisyonunun kurulması bir 
Anayasa kuralını yerine getirmektir. 

Yoksa. Anayasanın 94 ncü maddesini tağyir et
mek, 94 ncü Maddeyi ortadan kaldırmak veya 94 
ncü Maddeyi iptal etme gibi bir düşünceden hareket 
etmediğimiz bir gerçek olarak ortadadır. Kaldı ki, 
Anayasanın 94 ncü maddesini de tetkik buyurduğu
nuzda görüyorsunuz ki, iktidar partisine 50 üyenin 

30'u verildikten sonra, kalan 20 kişinin iktidar grup
larının dışında bulunan gruplar ve bağımsızlar ara
sında o grupun ve bağımsızların oranlan nispetinde 
adetleri tespit edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
94 ncü madde, hükümetlere ve iktidar partilerine 

bir kolaylık sağlamak ve bunun yanında bütçenin 
bütünlüğünü zedelemeden süratle kanunlaşmasına im
kân vermek için tedvin edilmiştir. Onun içindir ki, 
50 kişilik üyeden 30'unu iktidar grupu veya grupları
na vermiş, kalan 20'sini iktidarın dışında kalan grup
lar veya müstakillere ayırmıştır. Adalet Partisi ola
rak bizim teklifimiz; tamamiyle Anayasa hukuku 
içindedir, hiç bir yönüyle hukuku ve Anayasa huku
kunu, mer'i hukuku zorlar bir hâl ve bir durum ih
das etmemektedir. Hatta hiç bir grupun ve bağımsız
ların hakkına da tecavüz gibi bir hâl değil; aksine 
herkesin oranı nispetinde temsiline bir imkân vermek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin teklifi, Anaya

sanın 64 ncü maddesinden hareketle bir geçici büt
çe yapılması veya bir yetki kanunu halinde bunun 
tespitidir. Aslında hepimizin düşündüğü ve hepimizin 
görevi, Anayasanın 64 ncü maddesinin emrini yerine 
getirmektir. Anayasanın 64 ncü maddesi, Meclislere 
diğer vazef elerinin yanında bütçe yapma görevini de 
yüklemiştir. O halde, bugün meclislerin fiilen duru
mu bu görevi yerine getirmekle baş başadır. 

Bütçe kanununu görüşmek üzere Bütçe Karma 
Komisyonunun kuruluş imkânını sağladığımız takdir
de, Anayasanın 64 ncü maddesine uygun olarak ha
reket etme imkânımızı ve böylece görevimizi yeri
ne getirmiş olacağı kanaatindeyiz. 

Şimdi, giçici bir bütçe veya bir harcama imkânı
nı veren yetki kanunu teklifi kabul edilse, bu kanunu 
hangi komisyon görüşecek? Yine bir Bütçe Karma 
Komisyonu kurma mecburiyetindeyiz. Arkadaşlarımız 
der ki, bu kurulacak komisyon Anayasanın 85 nci 
maddesine göre kurulabilir. 85 nci maddeye göre ku
rulmasını normal buldukları komisyon neyi görüşe
cek. Bütçeyi görüşecek. Bütçede tahsilat yapma imkâ
nına, tediye yapma imkânına yetki vereceğiz. O halde, 
muvakkat bütçe ile daimi bütçe arasında irtibat kur
duğumuz zaman fark nereden doğuyor? Biri bir yıllık, 
öbürü şu kadar müddet içindir. 

Şimdi, arkadaşlarımızın teklifine göre «Normal 
Bütçe Komisyonu Anayasanın 94 ncü maddesine 
göre kurulsun» Geçici bütçe veya yetki kanunu dü-
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şünceleri istikâmetinde harekete kalkıştığınız zaman, 
«Anayasanın 85 nci maddesine göre bir Bütçe Plan 
Karma Komisyonu kurulsun.» buyuruyorlar. Burada 
kendileri, açıkça bir çelişkinin içerisinde olmaktadır
lar. «Bütçe şu şekilde gelirse 85 nci maddeye göre, 
ama normal bir bütçeyi görüşmek imkânı olduğu za
man; hayır, 85 nci maddeyle değil 94 ncü maddeyle 
hareket etmemiz lâzımdır.» demek, açıkça çelişkiye 
düşmektir arkadaşlarım. 

Şimdi, bir an için geçici bütçe durumunu kabul 
etsek; Hükümet yarın ek ödenek talebiyle gelecek, 
aktarma teklifiyle gelecek. Görülüyor ki, Cumhuri
yet Halk Partisinin «Anayasanın 85 nci maddesine 
göre kurulması lâzım ve muvafıktır.» dediği Komis
yonun, kuruluşu ile esasen bizim teklif ettiğimiz 85 
nci Maddeye göre Bütçe Plan Karma Komisyonunun 
kuruluşu aynı şeydir, görevleri de aynı olacağına gö
re; 94 ncü madde üzerinde ısrar etmenin mana ve 
mahiyetini anlamak mümkün değil. Eğer, bir başka 
niyetleri yoksa; Meclislerin çalışmasını önleme gibi, 
Devletin çalışmasını önleme gibi, ekonomik durumun 
günden güne daha kötüye gitmesini temin etme gibi 
bir tutumun içinde değillerse; Cumhuriyet Halk Par
tisinin teklifini Anayasanın içinde kabul etmek müm
kün değil sevgili arkadaşlarım. 

Biz, «Anayasanın 94 ncü maddesi kenarda dur
sun, Anayasanın dışında başka bir hüküm getirerek 
bu Komisyonu kuralım.» iddiasında değiliz. Fiilî du
rumla, 94 ncü maddeyi bağdaştırma mümkün olma
dığı için, bu özel hükmün biraz önünde bulunan ve 
Meclislerin çalışma imkânını hazırlayan 85 nci mad
deye göre Bütçe Plan Karma Komisyonunun kurulma
sının Anayasaya uygun, mer'i hukuka uygun, Devle
tin işlemesini sağlayacak, Meclisin çalışmalarını sağ
layacak imkân içerisinde görüyoruz ve teklifimizi de 
bunun için yaptık. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Ayrıca, komisyonların Meclislere niyabeten vazife 
gördüğü hepinizin malumu. Komisyonlardan geçip 
gelen tasarılar üzerinde, Meclislerin bir noktada ret 
veya kabul hakları mevcuttur. Meclisler bu hakkı so
nunda kullanacağına göre; bu hakkı kullanmamak 
için mutlak surette başka bir yolu seçip ileri sürmek, 
bu yolu seçip ileri sürerken de bizim teklifimizi Ana
yasa dışı, Anayasayı tağyir, Anayasayı iptal gibi bir 
görüşün içerisine girmek; normal bir hukuk sistemini 
takip etmek ve bundan bir netice almak mümkün 
değildir kanaatımıza göre. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İki şeyi birbirinden ayırmak mecburiyetindeyiz. 

Parlamentoya dayalı hükümet kurmak ayrı şey, Büt
çe Plan Karma Komisyonunu kurmak ve işletmek 
ayrı şeydir. Mademki istifa etmiş Hükümet, memle
ketin iç ve dış sorunları karşısında çalışmak arzusun
da ve taşıdığı mesuliyete göre haraket etme imkânını 
sağlama çabası içerisinde; o halde Meclislere düşen 
vazife de bu çalışmayı kolaylaştırmaktır. 

Ortada istifa etmiş bir Hükümet var. Onun getir
diği tasarılar görüşülüp, görüşülemez gibi bir fikir or
taya atılabilir; ama bugün Türk Devletinin iç ve dış 
meselelerini halle medar olacak Bütçe -Kanununu 
yürütmekte bizim görevimizdir. Bunun yanında, Büt
çeyi görüşmek ve müddetinde görüşmek yine Anaya
sanın emridir değerli arkadaşlarım. Bütçe Komisyo
nuna sevk edilen tasarının azamî sekiz hafta içerisin
de görüşülmesi şarttır. Ayrıyeten Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisinde görüşülme müddetleri de 
tespit edilmiştir. Komisyonda görüşülme müddetinin 
şu anda 5/8'i geçmiş ancak 3/8 gibi bir müddeti 
kalmıştır. Kurulacak Komisyon bu müddet içerisinde 
kendisine tevdi edilen görevi büyük bir sıkışıklık ve 
son derece gayretli bir çalışmayla ancak yerine geti
recektir. 

Kaldı ki, alacağımız karar Anayasanın 85 nci 
maddesine göre tecelli ettiği takdirde; kurulacak Ko
misyon göreve başlar, belki Bütçeyi görüşürken ye
niden Parlamentoya dayalı bir hükümetin kurulma 
imkânı doğarsa; o zaman elbette almış olduğumuz 
bu karardan rücuyla 94 ncü maddeye göre Bütçe 
Plan Karma Komisyonunun kurulması imkânı doğar; 
o zaman böyle bir müzakereye, tetkike, hatta işlerin 
durması gibi bir fikre dayanarak hareket etme im
kânları da ortadan kalkar. 

Benim şimdilik görüşlerimiz istikâmetinde arz 
edeceğim hususlar bunlardır. Gerekirse, aksi fikir 
görüşü sahibi arkadaşlarımızın fikrine gereken ceva
bı arz edeceğiz. 

Teklifimiz: Bütçe Plan Karma Komisyonunun ku
rulması, Anayasanın 85 nci maddesine göre yerinde
dir, Anayasaya uygundur; Anayasanın 94 ncü mad
desi bugünkü Hükümetin fiilî durumundan dolayı 
tatbik imkânını bulamamıştır. Anayasanın 85 nci 
maddesinin tatbikini istemek hukuk dışı bir tutum 
değildir, Anayasanın içindeki bir hükmün işletilmesi 
talebinden ibarettir. 

Bu görüşlerimizin, Anayasaya uygunluğunu bir 
defa daha ifadeyle yüce Heyetinize Grupum adına 
saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın Fikret j 
Gündoğan, buyurunuz. 1 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDA-
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla- j 
rım; 1 

Türk siyasî hayat nda partilerarası görüş ayrılık
ları, görüldüğü gibi, sadece o partilerin programları
nın birbirinden ayrı olmalarından doğmuyor. Türki
ye'de partilerarasradaki siyasî görüş yahut görüş ay- ] 
alıklarının birçokları kendi programlarının icabı | 
olarak doğmuyor, sonuç oradan çıkmıyor. Bu, belki 
de Türkiye demokrasinin henüz yeteri kadar za
man içinde her yamyle gelişmesine imkân sağlan
madığı için böyle oluyor. 

Şimdi, huzurunuzu işgal ederek izahat vermeye, 
fikirlerimizi anlatmaya çalıştığımız ve üzerinde dur
duğumuz konu ne Cumhuriyet Halk Partisinin Prog
ramında yer almış bir hususa değgin ne Adalet Par
tisinin Programında yer almış bir hususa değgin. Bir 
Anayasa meselesi üzerinde görüşlerimizi serdediyo-
ruz; ama görüldüğü, gibi, bu Anayasayı her iki par
ti aynı anlamda, aynı içerikte, aynı amaçlı bir hu
kuk düzenlemesi aracı olarak kabul etmiyor. İkisi 
arasında görüş ve düşünüş farkı var. Bu sözü bura
da söylemek mümkündür ve kolaydır; ama aslında 
hukuk metne bağlanmışa, yazılı hukuk sistemi de
nilen sistem bir ülkede cari ise, o sisteme bağlı ül
kelerde hukuk kuralları üzerinde çok ender hallerde 
ihtilâf çıkmalıdır. Hukuk yapıdan öyle olmalıdır ki, 
ikide bir siyasî partiler tarafından (Kişiler tarafın
dan da değil, karşılıklı menfaat grupları tarafın
dan da değil, menfaatleri birbirleriyle çatışan insan
lar tarafından da değil) sadece birbirinden ayrı ol
dukları için, sanki birbirine ayrı görüş söylemek, 
onların yaşamında zorunlu bir unsurmuş gibi, hu
kuk düzeni böyle ele alınmamalıdır, böyle olmama
lıdır, böyle anlaşılmamalıdır. Bu konu çok objektif 
bir konudur. 

Şimdi, demek ki, Türkiye'de henüz bu kadar da
ha ileriye gitmiş, gelişmiş, oluşmuş bir siyasal ya
şam ortamı yok demektir. Kele hukuku anlarken, 
kendi görüşünü doğru kılmak için hukuk üzerinde 
konuşmak gerekirse, onu taşarak, bundan siyasal 
fayda da çıkarırım endişesine yahut düşüncesine 
kapılmak ve öylece salt hukuk münakaşasından si
yasal fayda sağlamaya uğraşmak; bu da bence ge
lişme düzeyimizin bir göstergesi. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasanın açık, seçik 
kurallarına hiçbir siyasal çıkar endişesi gütmeksi-

zin ve gözetmeksizin objektif açıdan bakmaya çalı
şan partidir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa kurallarını bir 
özel siyasî çıkar maksadiyle bir keresinde böyle 
anlar, bir keresinde öyle anlar bir parti değildir, öm
rü bo3/unca olmamıştır. İÇinde bulunanlar bilir, dı
şındakiler de bilir. 

Şimdi, biz Cumhuriyet Halk Partisi mensupları, 
içinde bulunduğumuz siyasî durum dolayısiyle bu 
ülkede bütçe yapılması konusunda nasıl bir Anaya
sal yol izlenmesi mümkündür, bu bize mevdu bir gö
revdir diye düşünmeye başladığımız zaman, o Ana
yasanın aç?k, seçik hükümleri karşısında belli bir gö
rüş sahibi olmuşuzdur ve bunu garazsız, ivazsız or
taya koymuşuzdur ve bundan ne memlekete zarar 
gelecek bir yol izlemeyi yeğlemek gibi bir akıl ve 
mantık dışına düşmeyi amaçlamışızdır, ne de başka 
herhangi bir özel maksadı, çıkarı sağlamayı düşün
müşüzdür. 

Şimdi, objektif olarak eğildiğimiz mesele şu
dur: 

Türkiye'de Anayasa var ve Türkiye'de zaman 
içinde Yasama Meclislerine, vakti geldiğinde bütçe
yi yapma görevi verildiği de bir Anayasal kural 
olarak ortada duruyor. Dile getirilen 64 ncü madde. 

Öyleyse, Cumhuriyet Halk Partisi, onun mensup
ları. Meclisin her iki kanadında Anayasa hükmü gere
ğince kendisine tevdi edilen bu görevi yapmaya baş
larken, bütçe yapma görevini nasıl yerine getirece
ğini, onun usullerini, esaslarım nerede arayıp bula
caktır?.. Anayasada. 

Cumhuriyet Halk Partisi böyle yapmıştır; Ana
yasaya bakmıştır. Lâyik, demokratik hukuk devleti olan 
Türkiye Cumhuriyetinde bütçe yapılması için, bütçe 
yapılma görevini yerine getirmek için çok açık, çok 
seçik Anayasa kuralı mevcuttur, demiştir ve bu gö
rüşünü Anayasadaki 94 ncü maddeye dayamıştır. 

Hakikaten baktığınız zaman, kimsenin inkâra me
cali olmayacak biçimde açık, seçik Anayasanın 64 
ncü maddesinin meclislere yüklediği bütçe yapma 
görevinin yerine getirilmesinde takip edilecek usul 
ve esas, Anayasanın 94 ncü maddesinde kemaliyle, 
sarahatle, bedahatle ve katiyetle hükme bağlanmış 
bulunmakta. 

Şayet, bütçe yapmaya kalkarsanız, Anayasanın 
94 n~ü maddesindeki usul ve esaslara uyacaksınız. 

Şimdi, yine Cumhuriyet Halk Partisi kendi ken
dine ortama bakmıştır, Anayasanın 94 ncü maddesi
nin emrettiği usul ve esaslara dayali olarak bir büt-
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çe yapma olanağı, bugünkü siyasî ortamda mev
cut mudur, diye düşünmüştür; ama yine kesin ola
rak şu neticeye varmıştır ki, mümkün değildir. Ne
den mümkün değildir? 

Bütçe yapma göreviyle yükümlü olan Meclisle
rin bütçeyi yapmak için müracaat edecekleri, da
yanacakları meşruiyet kaynağı olarak kullanacak
ları usul ve esaslar Anayasanın 94 ncü maddesinde 
yer almıştır. Bugünkü siyasî ortamda 94 ncü mad
denin usul ve esaslarına uygun bir şekilde hareket 
ederek bir bütçe yapma olanağı yoktur. 

Filhakika, 94 ncü maddeye uyarak, onun usul ve 
esaslarına tabi olarak bütçe yapma olanağı yoktur 
diyeceklerden, diyemiyorlar, 94 ncü maddeye dayalı 
olarak bütçe yapma olanağı yoktur kaziyemizi bir 
yerde kesiyorlar, bozuyorlar, eğiyorlar, büzüyorlar. 
94 ncü maddeye göre Bütçe Komisyonunu kurma 
olanağını ve o Komisyonun getirdiği dengelerin her 
birisini kurmaya ve Anayasanın bütün ahkâmını ke
maliyle uygulamaya hakikaten imkân yoktur; ama 
başka birtakım mekanizmalar, başka birtakım hü
kümler, kurallar, vesairelerden istiane ederek, yarar
lanarak; bütçe olanağı olmayan, mümkün olmayan, 
hukuken mümkün olmayan, kendisinin yerine başka
sının geçmesine müsaade etmeyen kesin bir hükmü 
buz gibi ihmal ederek, ramplase ederek, tedirgin ede
rek, yerinden ederek; onun yerine başka bir hüküm 
getirmek suretiyle, o işe münhasır hukuk düzenini 
bozarak, onun yerine başka bir hüküm, başka bir 
anlayış ikame ederek bütçe yapmanın yolunu arıyor
lar. Bu olmaz, hiçbir zaman da olmamıştır. «Biz 
yaparız, olur» yaparsınız, biz de söyleriz; ama sakın 
ümitlenmeyin, istifadeli çıkacak gibi aklımızı vesaire-
mizi az kullanarak ya da mantığımızın za'afını örtme
yerek bunu, kimsenin yanına kâr bırakacak biçimde 
kamuoyuna mal etmeyiz. 

Yaptığınız şey; düpedüz hukuk akrobasisine ben
zer. Bir konu için, bir hak için, bir inşa için, bir ih
das için belli Anayasal kural, hüküm var olduğu sü
rece, o kural, hüküm o Anayasada yerini muhafaza 
ettiği müddetçe; onun yerine başka bir kural, hüküm 
koyarak, o kural ve hükümle yapılması gereken şeyi 
imar edemezsiniz, inşa edemezsiniz, ihdas edemezsi
niz. O, hukuk olmaz o zaman. O, hukuk görünümü 
altında bir kaosa doğru gitmek olur. 

At arabası fabrikasından uçak yapılmaz, çıkmaz; 
nasıl ki, uçak fabrikasından da at arabası imal edil
mezse... Aklıma birden bire geldi. Bu da böyle olur. 

Şimdi 94 ncü madde; bütçeyi yapmanın usul ve 
ecaslarını saptayan madde, canlılığıyle duruyor; şart
lar elvermediği için bu maddeye göre bir komisyon 
kurulamıyor; yani bütçe yapılamıyor. Bu kadar düz
gün, doğru, mantıklı, siyakasi baki, yerinde, aldatma
cası yok, batıl kıyası yok, bir mantığın karşısına 
çıkıp, «Efendim, Devletin menafi-i âliyesi» diye tut
turup, Anayasayı bir tarafa itip, yerine güya hukuk 
koyuyorum kandırmaeasıyîe hukuk akrobasisine mü
saade etmeyen Halk Partisini kimseye gammazlatma -
yız, kimseye yedirmeyiz, kolay değil bu lokma. 

Yapacağınız şey vardır sizin. Biz onu teklif et
mişizdir. Sizin vardır, bizim vardır, cümle meclisin 

Öyleyse, C. H. P. meseleyi daha başında esasından 
kavramıştır. Bütçe yapma olanağını bu sene bugün
kü ortamda ve bu şartlar içinde bulamayan bir Mec
lis görüııümündeyiz, durumundayız. Şartlar öyle ge
tirmiş, bu ne Meclislerin, ne de başka kurumların ve
ya kişilerin günâhı ve kabahati sonucu değildir. Öy
le ise partimiz; bu sağlam, bu doğru, bu Anayasal 
düşünceye dayalî olarak peşinen şu kaçınılmaz pos-
tüiaya varmıştır, nedir? Bütçe yapamayız, bütçe yap
ma olanağımız yoktur. Yoktur, çünkü bütçenin na
sıl yapılacağı, bu görevin nasıl yerine getirileceği 
açık ve seçik olarak, kesin olarak, şüpheye, yoru
ma, oraya - buraya çekmeye mahal ve meydan bı
rakmayacak biçimde Anayasal hükme bağlamıştır. 

îşte bizim düşüncemizin hareket noktası da bu
dur, temeli de budur. Yoksa biz, bütçe yapma ola
nağı var da, hele Anayasal usul ve esaslara dayalı 
olarak bir bütçe yapma olanağına sahibiz de, hiçbir 
sapmaya mahal kalmaksızın bu görevimizi yerine 
getirmeye kadiriz de, ondan dolayı mı «Bütçe yapıl
maz» diyoruz? Böyle bir şeyi bize yükleyebilir mi
siniz? Ama kusura bakmayın, değerli arkadaşıma 
söylüyorum, hiç de doğru olmayan (Bugün dikkat 
edeceğim deyimlerime) bir şekilde bizi bir nev'i 
şekva ile gammazlamaya çalışıyor; «Cumhuriyet 
Halk Partisi Devletin işlemesini mi istemiyor, bütçe
sini çıkarmak mı istemiyor?» Böylesine bir siyasrî 
mücadele veya münakaşanın salt hukuk konuları 
üzerinde dahi yarar ve çıkar sağlayıcı biçime dönüş
türülmesinde hiçbir fayda yok. Biz bu *öz üzerine, 
tersine döndürüp neler bina ederiz; ama buna tene-
zül etmeyeceğiz. 

Hatırınızda kaldı sanıyorum. Baktık bütçe nasıl 
yapılır, 94 ncü maddeye baktık, mümkün değildir. 
Onun için bütçe yapılamaz kaziyesine vardık; üzüle
rek vardık, sevinerek değil; istemeyerek vardık, iste
yerek değil; arzu etmeyerek vardık, arzu ederek de
ğil; elbet böyle vardık. 
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vardır. Nasıl ki bundan öncede öyle yaptık; ne yap
tık? Böyle özel şartlarda yaşadığımız anlar oldu bi
zim ülke tarihi içinde siyasal durumumuz icabı, sos
yal durumumuz icabı, şu durum icabı, bu durum ica
bı. O anlarda bugün yapmaya çalıştığınız gibi hukuk 
akrobasisine falan müracaat etmedik; anladıklarımı
zı düpedüz anladık, onlann istikametinde yürüdük 
ve böyle normal seyir takip etmeyen konjonktürler 
için de, o konjonktürlerde uygulana geien araçları, 
aletleri kullandık. O normal olmayan konioktür-
lerde uygulanan araçları, aletleri kullanmakla, 
normal konjonktürlerde bütçe yapanı için 
kullanılmasına müsaade edilen araçları ihlâl 
etmemiş olmakla da hukuka say-;urn:zı, Anaya
saya bağlılığımızı göstermiş olduk. Nedir o normal 
olmayan konjonktüre!'; kullar,?':-, o ar aç7 a-"'1 Bir ev
velki senede yapılmış olan bütçelerin aybk veya 
bir kaç aylık bölümlerinin olduğu gibi, bir muvakkat 
yetki kanunuyle ve belli süreye şamil, beli: süreyle 
smırh olmak üzere Meclislerin oyundan geçirmek 
ve böylece Devletin mali huvr.tm.1. iktisadi hayatuıı 
idare etmek. Bunu zannederim üç defa yapt-k. O üç 
defada bugünkü duruma benzeyen durumlar içinde, 
(94 ncü maddeye güre Bütçe Komisyonu kurmak 
değil, iddia dava o değil) 94 m:ü ma.de:yc rröre büt
çe yapma olanağı bulunmaya;-, hallerde üç defa ge
çici sarf yetkisi veren kanım ?.-açlarını 
suretiyle duruma ve ihtiyaca c 
Hiç kimsenin o zaman7ar aklı 
rımızın aklına gelen şu hu k i ' 
Niçin acaba o zaman «Aman 
geçici yetki kanunları ile bu r 
geçiştiriyorsunuz; 85 nci rnadd.ve göre b;r Karma 
Bütçe - Plan Kornisvonu kurunuz, bütçenizi vapınrr 

.uıanmau 
"ap bulduk ve verdik. 
:a, ş'-mdiki arkadaş'u-

uyunu gelmedi mi? 
efendiler, niçin böyle 
mrmal konjonktürleri 

ve bu işler yürüsün» demedi ! 
aslında büyük bir hukuk say; 
Kimsenin de arzusu öv!e değiir 

•:se? Ama eminim ki, 
ndaıı ileri geldi bu. 

i:Zîû) — Sivas? ikti-SAL1M HAZERDAGLI 
dar vardı, o zaman. 

BAvŞKAN — Lütfen ıruidahale buyurmayuuz 
efendim: siz de Genel Kurul'a kitap buyurunuz bey
efendi. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Kimsenin de aklından başka bir 
kötülük geçmedi ve o aracı kullandılar. 

Siyasî iktidar. Siyasî iktidar var idi ise, siyasî 
iktidar 94 ncü maddeye göre bütçe yapardı ve bir 
yıla şamil olmak üzere de bütçeyi kendi iktidanmn 
kurduğu komisyondan geçirirdi. Neden üç ayhk yet

ki kanunu çıkardı? İşte Sayın Talû burada, Başba
kanlık yaptı. Bir tane daha: Gitmişler, Sayın Erim'in 
de zamanında oldu, bizim zamanımızda da oldu. O, 
öyle değil. 

Şimdi bu araç, bu öze! araç ve tarihi içinde uy
gulana gelmiş, hukukta artık bir nevi emsal olmuş 
bir araç varken, siz bütçcj'i illâ biraz evvel arz etti
ğim biçimde kuracağınız bir Bütçe - Plan Karma 
Komisyonunda görüştürür çıkarırsanız, bütçenin ya
pılmasına değin anayasal kurumu, lâm'ı cim'ı yok, 
ihlâl etmiş olursunuz. Etmeyesiniz gayesiyle biz bunu 
söylüyoruz. 

Şimdi Anayasanın 94 ncü maddesinin bütçenin 
nasıl yapılacağını söylemiş olması karşısında, siz 
Anayasanın 94 ncü maddesini bir tarafa bırakarak 
onun yerine başka hükümler, yarısına başkasını,. ya-
rrsma kendisini koyarak böyle yamalı bir hukuk ya
pısı meydana getirirseniz bundan bütçe filân çıkmaz; 
Anayasaya uygunluk da çıkmaz. Bundan sadsee çok 
örül, tutarsız, hukuku ihlâl eden, Anayasaya bağlı 
olmayan bir tutum ve davranış çıkar diyorum. 

Somut teklifte de bulunuyoruz. Madem ki. Ana
yasa aracı ile halledilmesi gereken bir konu Anayasa 
aracı ile halledilemiyor, Anayasa vasıtası ile çözüm
lenemiyor; şimdi Anayasanın içine ille dalmak ve 
orada birtakım araşıtrmalar yapmak, belgesel Cu
martesi filmi gibi deniz diplerini aramaya lüzum 
yok ki, Anayasayı açtınız, 94 ncü madde karşınıza 
çıktı; sarahatle, bedehatle bırakınız artık. Bir yetki kanu
nu getiriniz diyoruz, teklif ediyoruz ve bunun için de yi
ne komisyon kurmak için 85 mi olur, 94 mü olur, 104 
mü olur diye bir araştırmaya da lüzum yok. Tüzü
ğümüz gayet açıktır, Millet Meclisi Tüzüğünde de 
tek mani bir hüküm yoktur; bir geçici komisyon 
kurarsınız, bu yetki kanununa dair raporlarını bi
zim huzurumuza getirdiler, bakarız, çıkarırız, biter 
gider. Ne Anayasa ihlâl edilmiş olur, ne Anayasa 
içinde bir türlü araştırmaya gerek kalır. Şimdi, 
her şey Anayasa ile de halledilmez. Anayasa bu 
işte nasıl hareket edileceğini göstermiştir. Artık onu 
sizin istediğiniz gibi tadile, tağyire, tebdile, ilgaya 
- veye o manada - kadir olamazsınız ve bu yola te
vessül etmemeniz gerekir. 

Şimdi. işte bütçenin ne kadar zamanda görüşüle
ceği, komisyona ne kadar zaman önce gideceği, na-
SÎ] verileceği, komisyonda ne kadar müddet görüşü
leceği hususları var. Bütün bunlar güzel. Bakınız 
kendiliğinden durumun icabı, konjonktürün özelliği 
icabı, sivasî konjonktürün özelliği icabı kala kala 
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elimizde 20 gün gibi bir müddet kaldı. 20 gün gibi 
bir müddet içinde Bütçe - Plan Karma Komisyonun
da İ975 yılına ait bütçeyi bütün teferruatı ile görü
şeceksiniz ve yegâne yetkili olduğunuz o yerde, gelir
leri artırmak, masrafları indirmek gibi büyük yetki
lerinizi kullanabileceğiniz, tek yerde 20 güne sıkış
mış kalmış olacaksınız. Çünkü biliyorsunuz siz, Ge
nel Kurulda ne gelir artırıcı teklifte bulunabilirsiniz, 
ne de gider azaltıcı teklifte bulunabilirsiniz. Biz Cum
huriyet Halk Partisi olarak düşünürken, sizin de hu
kukunuzu savunmak zorunda olduğumuzu bir hu
kuk sevgisi ile söyleyebiliyoruz. 

Hele meselâ, bu anormal konjonktürü, tutalım bir 
varsayım sayalım, çünkü bu bir varsayım ile halledi
liyor galiba. Diyelim ki, Ocak ayının 25'inde bir hü
kümet düşmesi sebebi ile tam bütçenin komisi/onda 
müzakeresinin böyle en civcivli, hararetli zamanında 
ve hükme bağlanacağı bir esnada bir Hükümet çe
kilmesi olsaydı ve sizin anladığınız manada 85 nci 
madde uyarınca yeni bir bütçe komisyonu kurarak 
yeniden bütçeyi müzakere etmek ve yegâne yetki
nizi kullanabileceğiniz mahalde yetkilerinizi kullan
ma olanağını nasıl bulacaksınız? 

Ne ile bakarsanız bakınız, zordur bu. Zorluyor
sunuz bunu ve yaptığınız bütçe, aslında bütçe olmaya
cak. Neden bütçe olmayacak? Bu zaman darlığı siyasal 
bir tabana dayalı, tabiri caiz ise siyasal partiler ta
banına dayalı, normal demokratik ürün görünümün
de ve içeriliğinde bir hükümete sahip olamayıştır. 
Böyle bir nevi özel konjonktür içinde bütçe yapılmış 
olmaz. Şeklen adına bütçe dediğiniz ve bir milletin 
bir senesine hakikaten önemli derecede tesir eden 
bir dokümanı kanunlaştırmış olursunuz. Bütçenin 
yapılmasını benden çok daha iyi bilirsiniz. Bütçenin 
yapılmasını hükümetler, hani iktidarlar, ya da siya
sî partiler özenle yerine getirdikleri bir vazife olarak 
telâkki ederler. Çünkü, o araçla ülkedeki insanlara 
hizmet edebileceklerini ve politikalarını geliştirip 
kendilerinin iktidarlarına devam ettireceklerini bilir
ler ve onu hiç ihmal etmezler. Çok önemli bir araç
tır. 

Şimdi çok kısa bir zamanda siyasî tabanı belli ol
mayan bir Hükümetin nasıl oluşturduğunu da bilme
diğimiz bir bütçesini Anayasanın amir hükümlerine, 
güçlü kurallarına aykırı bir biçimde görüşüp çıkart
mak isteğiniz hizmet değildir, canım. Bu, hizmet de
ğildir. Hizmetlerin mahiyetleri değişti. Çok değişti. 
Bugün, okur - yazar olmak yetiyor mu? Genel kural
dır bizde, hatta seçim için bile kâfidir. Hemen ona 

bir şey eklememiz lâzım, okur - yazar olmak; ama 
her gün okur - yazar olmak lâzım bugün için. Eski
den yeterdi; mektup yazmaya, arzuhal yazmaya ya
rarda, okuma - yazma, biter giderdi. Ona yarıyordu. 
Şimdi ise, yasamaya yarıyor. Binaenaleyh, şimdi büt
çe yapma, şeklen bütçe yapma yoluna, hatta bir sü
rü hukuk kurallarını ihlâl ederek bütçe yapma yolu
na düştüğünüz zaman bütçe yaptım görünümü veya
hut da şevki ile millet önüne çıkamazsınız. Çıkarsı
nız; ama millet de bunu bilir. Bilir ki bu, şekli kur
tarmaktan ibaret olur. 

Onun için biz deriz ki, uğraşmayalım Anayasa 
içinde, boğulmayalım o Anayasanın hukukunun de
rinliklerinde. Anayasa ile halledilmesi mümkün olan 
bir konudur bu. Fakat, şartlar Anayasa ile halledil
mesine müsaade etmiyor. Bırakalım Anayasayı bir 
yerde, onun ismetine dokunmadan, izzetine dokun
madan. Başka araçlarımız var elimizde, hukuk araç
larımız var ve araçlara göre de tabiî bütçe yerine 
geçecek birtakım yapıtlar yapalım diyoruz. Bizim 
düşüncemiz çok objektif, garazsız, ivazsız, özel bir 
maksadımız yok. Herhalde Türkiye'ye hizmetten 
gayrı bir endişemiz yok. 

Şimdi Sayın Ucuzal buyurdular ki, Danışma Ku
rulu bir karar huzurunuza getirdi; bu kararda iki ta
rafın görüşleri oylama sonunda eşit miktarda oy al
dı, eski deyimle «Tesavi» hasıl oldu oylarda, ama ol
maz; çünkü Başkanın bulunduğu yer iki oy sayılır, 
bütün hukuk yapıtlarında bu böyledir; yazılıdır bu. 
Hele özellikle «Bizim içtüzüğümüzün 112 nci mad
desinde yazılıdır» dedi. îyi ya işte; kendi kendinizi 
niye yaralıyorsunuz? Bu kural yazılı olduğu yerde 
vardır, yazılı olmadığı yerde yoktur. Zaten bu gerek
sinme duyulduğu zaman yazılır. 

Müsaade ederseniz okuyayım. 
112 nci madde; «Komisyonlarda oylarda eşitlik 

olursa, Başkanın bulunduğu taraf tercih olunur» di
yor. Tamam, doğrudur; ama yazılı olduğu için doğ
rudur. Eğer, «Danışma Kurullarında, Başkanın bu
lunduğu taraf tercih olunur» hükmü yoksa, olmaz. 
Şimdi burada, kaide - istisna ilişkisi var. Bu istisna 
yazılır, kaideyi bozmaz, güçlendirir. Yazılı olmadığı 
yerde, tesavi halinde Başkanın oyu tercih edilmez; 
çünkü imtiyaz olur. İmtiyaz, ancak; o da Anayasa
ya uygun olmak kaydiyle kişilere ve zümrelere veri
lebilir. Bu oy, demokratik hakların en önemlisidir, 
en önemlisi haline gelmiştir ve çok önemli bir hal
dedir. İşte Ömer Ucuzal'ın kendi kendine tevcih et
tiği ok yaralamış oluyor kendisini sanıyorum. Çün-
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kü, yazılı olmayan yerde de bu kaide kullanılırsa, o 
zaman yazılı olması da gerekmez. Eğer tesavi halin
de behemahal ve mutlak olarak ve her yerde her za
man için, her kurumda Başkanı n bulunduğu taraf 
tercih edilir, hukuk kaidesi varsa, bunu hiçbir yere 
yazmamak gerekir; çünkü lüzum yoktur. Yoksa ya
zılır; yazılırsa da ancak orada tatbik edilir, yazılma
yan yerde uygulanma:-:. Bu benim sözümle değil; ar
tık çocukların bile bilebileceği kadar basit bir man
tık. 

Ben daha mütemmim izahat vermeme hacet gör
müyorum; çünkü bir yandan onları bildiğinizi sanı
yorum, bir yandan da zaten faydası olmadığı kanı
sındayım. Belli anlayışların, belli oy şeklinde tezahür 
edeceği şimdiden bedahat. Yahv.z şunu söyleyeyim 
arkadaşlarım; karma komisyen kurulması düşünül
düğü zaman, Anayasa ve kan un-ar sarahaten bunlan 
hükme bağlamış. Bunların dış; ne a barka usullere da
yanarak o karma komisyonların kurulmasmı gerek
tiren ihtiyaçlar; kapsayan hukuk hükümleri dışmda, 
düzenler dışında carına korn: 

ama 
, r , . , l , 

Arkadaşlarım; 
Çok az müracaat ettiğim bi." husustur; 

defa da sizin her haliyle rafine c<an anlayışlar;! 
sunmak maksadıyle arz edeyim. Şu 85 nci maddenin, 
94 ncü maddeye kılıf gibi geçirilmek veya ortasına 
yerleştirilmek veya. bir yerine vidalamak mümkün 
olmadığı gibi, esasen 85 nci rnaddcnm de Komis
yon kurulurken, «Şöyle yapılır veya böyle yapılır» 
dediği de pek o kadar açık d-ğ •. Tabiî herkes anla
yışında serbesttir, ben de e,... ' i : ama rafine an
layışlarınıza; ince, derin, d C : • anlayışlarınıza arz 
ediyorum: 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Meclisler, ça
lışmalarım, kendi yaptıklar! ivtüzüklerin hükümleri
ne göre yürütürler.» diyor. Demek 85 nci maddenin 
birinci bendi İçtüzük hüküm-,:, ine göre Meclislerin 
kendi iç işlerini yürütmeyi emir. .en bir hüküm. Evet; 
demek İçtüzük yapacakmış:!. '.• , cin?.. Kendi iç işle
rimizi yürütmek için. 85 nci maddenin birinci fıkrası 
bu. Aslında bu maksatla konulmuş bu madde. 

85 nci maddenin 2 nci benJİ 
ri, siyasî parti gruplarının, Men". 
lerine kuvvetleri oranında l a ' : 
yolda düzenlenir.» diyor. Tam ar 

Demek ki, Anayasanın emri 
lemek için bir hukuk yapıtına 

, «içtüzük kükümle-
derin bütün faaliyct-
'malannı sağlayacak 
n, bu da güzel. 
iç işlerimizi düzen-
ibrtiyao duyacağız, 

onun adına İçtüzük diyeceğiz; enîara hüküm koyar
ken ds, «Siyasî parti gruplarının, Meclislerin bütün 

faaliyetlerine kuvvetleri oranında katılmalarını sağ
layacak yolda düzenlenir» diyeceğiz. Pekâlâ, içtüzü
ğümüzü açıyoruz; Bütçe ve Plan Komisyonunun na
sıl kurulacağına dair hükmünü görüyoruz; isterseniz 
maddeyi zikredeyim: 

«Madde 17. — Bütçe ve Plan Komisyonu: Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu 
üyeliğine Cumhuriyet Senatosunca seçilen 15 üye
den kuruludur.» Altına not : «Dokuzu iktidar gru-
puna ait olur.» 

îşte var; haydi bakalım, şimdi nasıl uygularsınız 
85 nci maddeyi burada? Bu 85 nci maddenin «Ko
misyonlar, partilerin oranlarına göre kurulur, âmm 
ve şamil bir hükümdür.» diye anlatılması biraz hu
kuken yanlıştır. Öyle bir madde değil bu. Böyle bir 
anlayışa çok uzak da değil; ama tamı tamına, tıpı 
tıpma uygun bir madde de değildir. Bizim içtüzüğü
müzde ne yazıyor belli. Bu Komisyona Cumhuriyet 
Senatosundan 15 üye gidermiş, 9'u da iktidar gru
bundan olurmuş. Buyurun; biz de bu uygunluk için
de kalalım diyoruz,_ başka iddiamız yok ki... 

Her ne hal ise, öyle yapınız böyle yapımz, bizden 
söylemesi. Bu, bütçe yapmak için Anayasada konu
lan çok kesin, çok sarih hüküm muvacehesinde Tür
kiye'de bugün bütçe yapmak olanaksızdır. Anayasa
nın şu veya bu maddesini yorumlayarak veya oraya 
buraya manaiandırarak bir bütçe komisyonu kurup, 
kimin olduğu belli olmayan, ne kadar yaşayacağı 
belli olmayan, hatta şimdi söylenmesi belki garip 
olur, kendileri de kendilerinin ne olduklarını bilme-
diklrei bir Hükümetin, bir ülkenin bir yılına şamil, 
büyük bir maliye aracını hepimizin, 650 kişinin göz
leri önünden böyle bizim de yardımımızla geçirilme
sine nerden zaruret duyuyorsunuz? Ne oluyor; han
gi sebep ve iîcanm altındasınız? 

. Evvelce yaptığımız gibi yapalım; ne Anayasayı 
zorlayalım, ne Hükümeti külfet altına sokalım, ne de 
Türk Ulusunu bir y:3, bir kader gibi boynuna geç
miş bir malî, iktisadî cendere içine, tercihsiz, renk
siz sokalım. Bütçeden ziyade bir maaş bordrosuyle 
hr.zı sarf evrakına izin veren bir (Tabiî demokratik 
ve siyasî anlamda anlamsız) yapıta meydan vermeyi-
nüz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına, buyu

runuz Saym Çağlayangil. 
A. P. GRUFU ADINA ÎHSAN SA.SRİ ÇAĞ

LAYANGİL (Bursa) — Kurulacak Bütçe Karma Ko
misyonunun ne şekilde teşkili hakkında Sayın Cumhu-
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riyet Halk Partisinin değerli sözcüsü tarafından öne sü
rülen fikirleri dikkatle dinledikten sonra, Sayın Başka
nın müsaadesiyle yüce arkadaşlarımıza biz de ken
di fikirlerimizi arz etmek üzere huzurunuza geldik. 

İşimiz kolaylaştı, çünkü Cumhuriyet Halk Par
tisinin sayın grup sözcüsü, «Meseleyi sadece objektif 
olarak mütalaa etmek gerekir. Bunun içine siyasal 
elemanlar katmayalım.» buyurdular. O halde, rahat 
bir sahadayız; enine - boyuna görüşlerimizi ifade 
ederiz. 

«Bütçe Karma Komisyonunun ne şekilde kurula
cağına dair açık bir madde var.» buyuruyorlar. Mad
dede de, bu sarahaten tarif edilmiş; doğrudur. Filhal 
94 ncü madde, iktidar grupuna ne miktar ü/e verile
ceğini ve bütçe karma komisyonlarının ne sekiMe ku
rulacağını kendi tabirleriyle açık - seçik belirtik;; :ş. 

Acaba, bizim Anayasamız gereğince teşka edi
len veya teşkil edilmesi kabil olan her hükümetin ik
tidar grupu mevcudolması şart imdir? Anayamruz, 
Hükümet kurmak için ne gibi bir mekanizma kur
muş?.. Anayasamız, «Başbakan, Büyük Mîllet Mec
lisi üyeleri arasından seçilir. Bakanlarını seçer; ba
kanlarını dışarıdan da alabilir. Bakanlar Kurulu lis
tesini Cumhurbaşkanına sunar; Curnhıırimşkam tae-
vip eder ve atarsa Hükümet kurulur, Mee.Mse 
gelir, güvenoyu ahr ve vazifeye başlar.» diyor. De
miyor ki; Cumhurbaşkanı, Başhakem behcmahal 
Mecliste en çok üyesi olan parti üyeleri arasmaan 
seçecektir. Demiyor ki, Cumhurbaşkam, Başbakanı 
behemahal bir parti mensubundan seçecektir... Böyle 
kayıtlar yok. Meclisten seçecek. Başbakan hükümeti 
kuracak, Cumhurbaşkanı tasvip ederse, Meclis de 
güvenoyu verirse o hükümet olacak. Bir başbakan 
seçilse, o başbakan da partilere müracaat etmeksizin 
bütün bakanlarım dışarıdan seçse, (Varsayımda gidi
yoruz, arkadaşım da çok yerlerde varsayıma başvur
du) o hükümet de güvenoyu alsa, o zaman güvenoyu 
almış hükümetin bir iktidarı bahis konusu olamaz. 
Bir iktidarı bahis konusu olamayınca da, muhterem 
arkadaşımın gittiği yoldan gidersek, bu hükümet hü
kümet olur; ama ne kanun yapar, ne bütçe yapar, 
ne şunu yapar, ne bunu yapar... Böyle bir şey kabili 
tasavvur mu? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hukuk, insanları toplum halinde beraberce yaşa

mak için kolaylayıcı kurallar düzeni olarak icat edil
miştir. Bidayet-i tekevvününde şekilden ibaretti. Son
radan şekil ve mana olarak inkişaf etti; bugünkü çağ
da hukuk, hayattır. 
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Her hadisede çağ içinde kalmaya ve başkalarını 
çağ dışı görmeye alışmış olan Cumhuriyet Halk Par
tisinin, hukuk bahis konusu olunca, tam çağ dışına 
çıkmasını elbette tecviz edemeyiz. Bugünkü çağda 
hukuk hayattır. Hukuku, hayat için mütalaa edecek
siniz ve hayata adapte ederek netice alacaksınız. 

94 ncü madde, iktidar mevcudoiduğu takdirde 
Bütçe Karma Komisyonunun ne şekilde kurulaca
ğını tarif eder. Eskiden Mecellenin buna ait tabirle
ri vardı: Yani «Husus-u muahhar umum-u mukad
demine eder» derlerdi. Bir genel kaide konur; o ge
nel kaide caridir, ama o genel kaide içinde özellik 
aranırsa, o özellik ayrılır. Genel kaideyi Anayasa 
koymuş. Genel kaide diyor ki, «Meclislerin bütün 
faaliyetlerine partiler kuvvetleri oranında katılırlar.» 
Genel kaide bu. Ondan bölmüş; «Ama ikticîarlı bir 
hükümet varsa, iluidara dayalı bir hükümet varsa, 
bu genel kaideyi sevmedim, o zaman iktidarı koru
makla kene imi görevli sayıyorum; Hükümetin ikti
dara dayalı ise. o zaman Bütçe Karma Komisyonu
nu böyle kur.» demiş. 

Şimdi, varsayımlarla devam edelim: Sayn Irmak 
Hükümeti, bütün siyasî partiler gruplarım serbest 
bıraksaydı ve Adalet Partisinden kimisinin olumlu, 
kimisinin olumsuz, Cumhuriyet Halk Partisinden ki
misinin olundu, kimisinin olumsuz, diğer partilerden 
de bu şekilde; hiçbir partiden mütesanit bir grup ka
ra "ma üs yanmadan verilmiş değişik oylarla güven
oyu alsaydı ve bu Hükümet bu haliyle işbaşında kal
saydı, acaba muhterem arkadaşım, Anayasanın açık-
seçik hükümleri karşısında, Bütçe Karma Komisyo
nunun dayanacağı iktidar gruplarını hangi ölçülerle 
tayin edecekti? 

94 ncü maddenin vazettiği usul, Hükümetin ikti
dara malik olduğu hale münhasır Bütçe Karma Ko
misyonu tarifidir. Hükümetin iktidara malik olama
ması hali gayri kabili tasavvur bir hal değildir bizim 
Anayasamıza göre. Sık sık başımıza gelmiştir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Başka mem
leketlerde de oluyor. 

BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞ-

LAYANG'L (Devamla) — Olabilir... 
<;0 hakle, şu mülâhazalara yer yok. Anayasanın 

açık - saçık hükmü var, işte bu olamaz; hiçbir za
man da olmayacaktır. Yaparsınız olur; ama Anaya
sayı çiğnersiniz. Biz Cumhuriyet Halk Partisini gam
mazlama vaziyetine getirmeyiz, kendimizi de klmse-

j ye yedirmeyiz» dediler. Ben zannetmiyorum Cum-
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huriyet Halk Partisini yemeye niyeti olan kimse ol
sun. O partiyi kabil-i hazım bulan iştihaya malik bir 
kimse tasavvur etmiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) 
ğildir; diş kırar. 

Kolay de-

A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Bunlara lüzum yok. Ar
kadaşım böyle düşünüyor; saygı duyarız. Bir hukuk 
tarzıdır, ama mesnetten mahrum, müdafaa kabiliyeti 
olmayan, arz ettiğim sebeplerle hakikaten hukuken 
savunulması imkânı olmayan bir düşünce tarzıdır. 

Kendileri burada yoktu, tekrar arz edeyim: 94 
ncü madde, Hükümetin iktidara dayalı olmasına has 
Bütçe Karma Komisyonunun kurulmasını amirdir. 
Bizim Anayasamıza göre, her Hükümet iktidara da
yalı olmak durumunda veya zorunlusunda değildir. 
Anayasa, Hükümet teşkili için seçtiği mekanizmada 
böyle bir şart koymamıştır; sadece güvenoyu şartı 
koymuştur. «Hükümetin başını Reisicumhur seçsin, 
seçtiği o baş bakanları seçsin, Reisicumhur da o ba
kanları tasvip eder, gelir Meclise, güvenoyu aldığı 
takdirde Hükümet olur.» demiş. Fi. bunun iktidar ol
maması hali mevcut, meıruz, mücerret. O halde işler 
duracak mı?.. 

Hele önerileri, vazettikleri nazariye ile çelişki ha
linde. Buyuruyorlar ki, «Efendim, mademki anor
mal bir durum var. o durumlara has usullerle bunu 
gidermeye çalışalım Anayasayı çiğneyeceğimiz yer
de.» Halbuki, Anayasanın vazettiği genel kaideye gö
re Bütçe Karma Komisyonunu kurmak Anayasayı 
çiğnemek değildir, ama kendilerinin tavsiye buyur
dukları hal Anayasanın da, mantığın da. hukukun da 
sarih bir ihlâlidir. Neden?.. Haddizatında, bütçe, ka
nun değildir arkadoşlar. Şeklî kanundur, karardır. 
Sayın sözcünün bir mülâhazalarında ağırlık vardır; 
•«Güvenoyu almamış bir Hükümet bir seneye sari 
bütçeyi yaparsa bunda mantık var rm?» buyuruyor
lar. Bunun üzerinde tartışılabilir. Mesele, bütçe yap
sın mı, yapmasın mı, yetki kanunu ile mi gelsin, git
sin değildir; biz şimdi Bütçe Karma Komisyonu teş
kili konusunu konuşuyoruz. Dedikleri yetki kanunu 
ise, bütçe gibi bir karar mahiyetinde olmayıp, şeklen 
ve fiilen kanun olduğu için, işte asıl o kanun Bütçe 
Komisyonuna şiddetle muhtaçtır. Başka türlü bir pro
sedürü yoktur o kanunun. Yetki kanunu çıkarma': hele 
bunu tavsiye ve teklif buyurdukları şekilde çıka.mak, 
asıl hem hukuku, hem mantığı ve hem Anayasayı 
ihlâldir. 

Güvenoyu almamış bir Hükümet bir bütçe yap
malı mıdır?.. Bunu tartışalım; buna verilebilecek ce
vaplar vardır. Haddizatında bütçe, bilhassa planlarla 
idare edilen devletlerde, planın öngördüğü tercihlere 
göre dilimleri, kesimleri esasen gayri kabili tefrik şe
kilde ayrılmış bir sarf yetkisidir. Denir ki, «Efendim, 
plandaki tercihler değişebilir.» Hükümetlerin plan 
tercihlerini değiştirme yetkileri esasen vardır. Bu Hü
kümetin teklif ve Meclislerin kabul edeceği bütçeye, 
yarın başka bir hükümet işbaşına geldiği zaman ken
di usulüne tevfikan, kendi tercihlerini o bütçeye pe
kâlâ aşılayabilir. Ondan büyük endişe duymak müm
kün değildir. 

Arz etmek istediğim şey şu : 
Bir kere 85 nci madde; yani «Alâkalı değildir» 

buyurdukları madde, siyasî parti gruplarının, Meclis
lerin tütün faaliyetlerine - ki, Bütçe Karma Komis
yonu da bir Meclis faaliyetidir - kuvvetleri oranında 
katılmalarını sağlayacak içtüzük tanzimiyle yapılma
larım amirdir. Buna rağmen, özel olarak iktidar gru-
pu mevcudolduğu zaman Karma Komisyonun ne şe
kilde kurulacağı ayrıca tashih edilmiştir. 

Deminden beri etraııyle izaha çalıştığım gibi. bi
zim Anayasamız gereğince kurulacak hükümetlerin 
hepsinin behemaha! bir iktidar grupuna malik olma
ları zoranluğu yoktur. İktidar grupu mevcudolmadı-
ğı takdirde işlemeyecek olan bir madde ile bütçeleri 
akamete uğratmak, hayatı felce uğratmak doğru, de
ğildir. 

Bu, sadece tediye meselesi değil, tahsil meselesi 
de. Yüksek malûmunuzdur ki, bütçe olmayınca bir 
kuruş vergi tahsil edemezsiniz. Bir devleti bütçesiz 
bırakıp, sadece ilgilileri tediye eden değil, aynı za
manda devleti ayakta tutacak kaynaklan da kuru-

j tacak bir noktaya nasıl gidebiliriz?.. 

O itibarla alman karar gayet yerinde-dir, serdedi-
I len mülâhazalarda hukukî seiabet yoktur ve tekrar 

ediyorum, hukuk hayattır. «Hukuk böyle diyor.» 
diye, biz aşiret değiliz ki, kendi yaptığınız kaidele-

1 rin zebunu olup, Devletimizi mefluç hale getirelim. 
j 

j Hukuk, hayatı işletecek kaidelerin nizamıdır. Burada 
l da hayat yürüyecektir ve bütçe çıkacaktır. Kendileri-
ı nin dediği gibi, «Olamaz, yapsanız da olamaz.» de-
I ğil, yapılacaktır, olacaktır ve yapılarak yürüyecektir. 
j Onu arz etmek için huzurunuza geldim. Saygıla

rımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
! BAŞKAN — Gruplar adına yapılan konuşmalar 
I bitmiştir. Şimdi kişisel konuşmalara geçiyoruz. 
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Buyurunuz Sayın Salim Hazerdağh. 
SALÎM HAZARDAĞLI (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Sanki bu Anayasada Bütçe Komisyonunun nasıl 

kurulacağı bilinmiyormuş, sanki 94 ncü maddeden 
bazı kimselerin bilgisi yokmuş gibi mütemadiyen bu
rada C. H. P. sözcüsü arkadaşım devamlı olarak 94 
ncü maddeye göre Bütçe Komisyonunun kurulması 
lâzım geldiği üzerinde uzun uzadıya durdular. 

Sayın Çağlayangil de biraz temas ettiler, bendeniz 
de bu işten biraz anlayan bir insan olarak bu nok
taya temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasada genel kurallar ve bunun yanında da 

bir özel kurallar var. Anayasadaki genel kurallar, Ya
sama Meclislerinin nasıl kurulacağı, komisyonlara si
yasî partilerin nasıl iştirak edeceği konularını ihtiva 
ediyor. Bir de 94 ncü madde, Bütçe Komisyonunun 
nasıl kurulacağını gösteriyor. Tekrar tekrar arz ediyo
rum, 94 ncü maddeye itiraz eden yok; ama, 94 ncü 
maddeyi çalıştıracak mekanizmayı elinde tutacak bir 
hükümet de yoktur. Yani 94 ncü maddeyi kullana
cak, mekanizmayı elinde tutacak bir hükümet yok 
diye bu memlekette bütçe çıkmayacak mı?.. Evet, 94 
ncü madde gerçekten doğrudur, ona göre hareket et 
mek gerekir, ama o mekanizmayı kullanacak, o aleti 
kullanacak, o maddelerden hareket edecek bir hükü
met yok ise ne yapalım? Bir Bütçe Komisyonu kura
lım diye burada didinip tırmanırken arkadaşlarımız 
mütemadiyen, «Bu sarahat varken başka yola gide
mezsiniz, bu sarahat varken başka iş yapamazsınıv,» 
demek suretiyle bir hal çaresi dahi getirmiyorlar. 
Hal çaresi olarak 64 ncü maddeden bahsediliyor; ona 
da temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Anayasa 94 ncü maddeyi neden kabul etmiş, vazu 

kanunun maksadı nedir? Bir veya bir kaç parti siyasî 
iktidar olmuşlar, siyasî tercihleri var, getirmişler mem
lekette siyasî tercihlerini tatbik etmek istiyorlar. Ana
yasa ne diyor?.. «Komisyonlar, siyasî partilerin kuv
vetleri oranında kurulur.» 

Şimdi tam bütçe çıkacağı sırada iktidarın siyası ter
cihlerini kullanmasına imkân verilmeyebilir, muhale
fet partileri birleşirler iktdan düşürürler. Nihayet büt
çe bir gensoru önergesi gibidir. Geçmişte olduğu gi
bi hükümeti düşürürler, o zaman hükümetler siyasî 
tercihlerini kullanamaz hala gelir, diye 94 ncü mad
deye Komisyonun çoğunluğunun iktidar grupundan 
teşekkül etmesi hususu konulmuştur. Bu hüküm istis

naî bir hükümdür, bu hüküm, bu kural genel bir ku
ral değil, yürütmeyi koruyan bir kuraldır, yürütmede 
kolaylığı sağlayan, yürütmeye güç veren bir kuraldır. 
85 nci madde ise bir inşa gücü olan kuraldır, bir ni
zam gücü olan kuraldır, adil bir kuraldır; Anayasanın, 
«Siyasî partiler demokrasinin vazgeçilmez unsuru
dur.» hükmünden kaynağını alan bir kuraldır, Ana
yasanın eşitlik esasından gücünü alan bir kuraldır. 
Böylece bir nizam gücünü, inşaa gücünü ihtiva eden; 
adalet, fırsat eşitliği hükümlerini, felsefesini ihtiva 
eden 85 nci madde konmuş. 

Bu adil güç ile bu genel hüküm var iken, 94 ncü 
madde hususî bir hüküm müdür, değil midir?.. 

HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Siz na
sıl buyuruyorsanız öyledir. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen Sayın 
Nalbantoğlu. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Estağfu
rullah efendim. Kanun, nizam, hukuk nasıl emredi
yorsa öyledir. Mühendisler alınmasınlar ama, akıl
ları pek yatmaz bu işlere. Müsaade edin de bu işleri 
biz bilelim sevgili arkadaşım. 

Gene hukukta bir kural vardır; genel kural ile özel 
kural yanyana geldiği zaman özel kurala itibar edi
lir. yani, yine 85 nci madde varken, 94 ncü madde de 
özel kural ise; 94 ncü maddeye de itibar edilir, diye 
hukukta bir kaide vardır. Bunu biliyor musunuz Sa
yın Nalbantoğlu?.. Bunu bilmezsiniz; çelişki içinde 
olduğumu zannetmeyin. 

Şimdi gerçekten siyasî iktidar olsaydı, 94 ncü mad
deyi çalıştırabilecek bir mekanizmanın gerçekten sa
hibi olabilseydi, genel kural olan 85 nci maddenin 
burada konuşulması abes olurdu; ama 94 ncü madde
yi okuyun, ne yapalım da bütçeyi çıkaralım? Şimdi 
arkadaşlarım diyorlar ki, «64 ncü maddenin 1 nci fık
rasından hareket edelim.» 

Arkadaşlarım; 
64 ncü maddenin 1 nci fıkrası bütçenin yapılma

sına dair özel hüküm getirmiyor, geçici bütçe yapıl
masına dair özel hükmü ihtiva etmiyor. Orada, «Af 
çıkarır, kanun yapar, şunu yapar, bunu yapar» diye 
Meclisin yetkilerini sayıyor. Diyorum ki; 3 aylık bir 
bütçeye yetki verir?.. Bunlar yok. Bunların gerekçe
lerini açıp okuduğumuz zaman, Kurucu Mecüs'teki 
zabıtları tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki, yok böyle 
bir şey. 64 ncü maddede tamamen Meclis'in, (Eski 
tabirle teşriî yetkilerini) yasama yetkilerini ihtiva 
ediyor. Gelin 64 ncü madde varken 85 nci maddeye 
gitmeyelim; yani 64 ncü maddede bir sarahat varsa 
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konuşalım bunu. Bundan evvel bunu niçin ve nasıl 
yaptık?.. Siyasî iktidar vardı, geçici bütçe getirdi. 
Bu geçici bütçede aynen Anayasa'daki 94 ncü ve 85 
nci maddedeki prosedüre göre işler. 94 ncü madde 
genel kural. Bütçe hakkında ayrı bir hükmü ihtiva 
etmiyor, yeni bir kural getirmiyor. Şimdi burada, san
ki 94 ncü maddeyi çiğniyormuşuz, tepeîiyormuşıız. 
Anayasa'da hükümler varmış bunları bir tarafa iti
yoruz, illâda 85 nci maddeye göre yeni bir düzen 
getiriyoruz gibi konuşuluyor. Arkadaşlar biz çare arı
yoruz. Anayasa'daki özel kural çalışmayınca, genel 
kuralı çalıştırmanın yoluna gidiyoruz. Bütün mesele 
bu. Aramızda kala kala, 3 aylık bütçe mi, yoksa 12 
aylık bütçe mi kullanılır, meselesi kalıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Acı da olsa, tatlı da olsa söyliyeceğinı; geçen dö

nem de bu oldu, 3 aylık bütçe geldi, biz de bir muci
ze bekledik. Gerçekten bekledim ki; bir düzen deği
şikliğiyle, yeni bir bütçe ile bu memlekette birtakım 
şeyler yapılacaktır; ama acıdır, Maliye Bakanı ve en 
yetkili ağızlardan, «Bu 1974 Bütçesi, 3 aylık geçici büt
çenin bir uzantısıdır, bir devamıdır başka bir şey ya
pamadık.» diye buyuruldu. Yani yapılamıyor. Muh
terem arkadaşlarım, yapılamayışının sebebi var; se
bebi şu: Türkiye'de planlı döneme geçtik, hükümet
lerin planlı dönemde siyasî tercihleri artık ikinci plana 
düşmüştür. Hele «Plan - Bütçe»ye (Geçişimiz iki se
ne oldu) geçtikten sonra, artık hükümetlerin bütçeler 
üzerinde rijit siyasî tercihlerini kullarıma imkânları 
kalmamıştır. Akıl için yol bir olmuştur. Çünkü, plan 
Meclislerde kabul edilmiştir, siyasî tercihler ortaya 
çıkmıştır, 5 yıllık bir siyasî tercihler manzumesi orta
ya çıkmıştır. Manzumenin birini bozamazsınız. Onun 
için C. H. P. Hükümeti 1974 Bütçesini getirirken bu 
manzumeyi bozamamıştır, bozmak imkânına sahip 
olamamıştır. Bozduğu zaman büsbütün çalışamaz ha
le geleceğini görmüştür de, onun için «1974 Bütçesi, 
3 aylık geçici bütçenin devamıdır.» demek mecburi
yetinde kalmıştır. Şimdi, 3 aylık bütçe yapsak ne ola
cak, 12 aylık bütçe yapsak ne olacak?.. Yapsak, pla
nın sınırlarını aşmak imkânımız olmayacaktır. Ne ola
caktır?.. Bilfarz, «Karaçay barajı 1975 bütçesine mi 
konsun, 1976 bütçesine mi konsun»dan daha ileri gi
demeyecektir. Öyle ise planın manası kalmayacak
tır. Planlı dönemde, hele «Plan - Bütçe» uygulanan 
bir malî sistemde; siyasî partiler siyasî tercihlerin de 
ufak tefek değişikliklerle, birini öne almak-, birini so
na almak suretiyle değişiklikler yapablirîer; ama büs
bütün değiştirmek suretiyle, yeni tercihler ortaya çı
karmak suretiyle bir şeyler yapmaları mümkün değil-

7 . 1 . 1975 O s 1 

dir. Aksi takdirde plan denen nesneyi tanımamış olur
lar. Bu itibarla 3 aylık bütçe yapmakla, 9 aylık bütçe 
yapmak arasında büyük bir fark kalmıyor. 

Sayın Turan Güneş, Millet Meclisinin Danışma 
Kurulunda konuşmuş, demiş ki; «94 ncü maddenin 1 
nci fıkrasına göre bütçe yapmaya imkân yoktur, ge
lin bunu 64 ncü maddeden hareketle 85 nci madde 
ile yapalım; ama geçici yapalım.» Yani fikirde, ka
nun maddelerinde, hareketimizde bir ayrılık yok ara
mızda. Yalnız 3 aylık bütçe mi olsun, 12 aylık bütçe 
mi olsun?.. Şimdi bunu halletmek kalıyor. 3 ay sonra 
Türkiye'mizde bir siyasî iktidarın gerçekten işbaşına 
gelip hükümet kurarak yeni bütçe yapacağını bilsek, 
gerçekten doğru değil bu. 12 aylık bütçeyi getirip, o 
hükümeti bu bütçeye göre icraata mecbur etmek 
doğru değil; ama seçim isteyen, seçim atmosferini te
şekkül ettiren, seçime doğru adım adım ilerleyen 
memleketimizde hükümetin kurulacağı yakm ufukta 
gözükmüyor. Peki ne olacak; bu milletin işini, yatırım
ları aksatmaktan başka neye yarayacak?. 

Biraz evvel sayın Fikret Gündoğan arkadaşım, maaş 
bordrosu gibi bütçeleri getirmeyin, dedi. Maaş bordro
sundan ileri gitmeyecek geçici bütçe getirmekte ne 
fayda olur?. Hiç değilse birtakım yatırımları yap
mak imkânını bulur bu hükümet. Yok, 1975 yılında 
seçim görünüyorsa sanki hükümet kurulur kurul
maz hemen bütçeyi mi uygulamaya kalkacak?.. O za
man vakit geçmiş, yıl sonu gelmiş olacak. 

Gelin bunu 3 aylık bütçe yapacağımıza 12 aylık 
bütçe yapalım. Aramızda zaten büyük bir fark kal
mıyor. 3 ay mı, 12 ay mı?.. Geçen sene de yaptık 3 
aylık. Bundan evvel Süleyman Demirel Hükümeti za
manında yapıldı 3 aylık, rahmetli İsmet Paşa zama
nında yapıldı 3 aylık. Birbirinin devamı, birbirinin 
uzantısı oldu, başka bir şeye yaramadı. Yani bu de
virde bir izzetinefis meselesi yapıp, «Düşürdük, kal
dırdık» meselesiyle mi uğraşacağız, yoksa şu memle
ketin yatırımlar bekleyen âcil ihtiyaçlarına bir çare 
mi bulmaya çalışacağız?.. 

Ben diyorum ki, bütçe geçici olmazsa halk gü
venerek birtakım yatırımlara cesaret bulur, Hükü
met de kendini yetkili bularak yatırımlara girer ama siz 
iîîâ da 3 aylık bütçe yaparsınız, Haziran sonuna ka
dar kimse alacağını alamaz, vereceğini veremez, mem
lekette buhranlar doğar. 

Muhterem arkadaşlarım, vatandaş devletten para
sını alamadığı için vergisini ödeyemiyor. Bunu bilecek 

I ve ona göre yapacağını yapaca k. Şimdi aramızda ka-
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la kala, «3 aylık mı olsun, 12 aylık mı olsun» mesele
si kalıyor. Bundan başka bir şey yok. «64 ncü madde
nin 1 nci fıkrasından hareketle 85 nci maddeye göre 
bütçe yapılabilir.» diyorsunuz. Biz de diyoruz ki, 
«85 nci maddeye göre Bütçe Komisyonu kurulabilir.» 
Aramızda ne kalmıştır?.. Devamlı olmasın, geçici ol
sun meselesi. Haziran sonunda hükümet kurmak 
olanağını kendinizde hakikaten görebiliyorsanız, (Ki 
seçim deyip duruyorsunuz, başka bir şey görmüyo-
yorsunuz, seçimle işi bitirmek istiyorsunuz.) Gelin 3 
aylığa razı olalım, ben de parmağımı kaldıracağım. 
Yok eğer göremiyorsanız, gelin bunu 12 aylık bütçe 
şeklinde bağlayalım. 85 nci maddede mutabık kalı
yoruz dernektir, aramızda fark yok demektir; öbürü 
polemiktir, öbürü birbirimizi ithamdan başka bir şey 
değildir. Bunu bu suretle halletmekte fayda vardır. 
Mesele bundan ibarettir. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım.(C. G. P. ve 
A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Fayyat?.. Yok. 
Sayın Mahmut Vural, buyurunuz efendim. 
MAHMUT VURAL (Ankara) — Sayın Başkan, 

muhterem üyeler; 
Benden önce konuşan arkadşlarım, zannederim 

meseleyi sadet dışı aldı gibi geliyor Çünkü mesele, 
bütçenin 3 aylık veya 12 aylık olma meselesi, büt
çenin acele çıkma meselesi değil, Bütçe Karma Ko
misyonunun nasıl kurulacağı meselesidir. Müzakere 
mevzuu olan husus budur. Bu sebeple Bütçe Karma 
Komisyonunun nasıl kurulacağı hususunu biz açıkça 
müzakere etmek mecburiyetindeyiz. 

Daha önce konuşan arkadaşlarımız 85 nci madde
yi kaide, 94 ncü maddeyi de istisna olarak kabul et
tiler. 94 ncü madde kaidenin istisnası olduğuna göre 
ve münhasıran Bütçe Karma Komisyonunun kurul
ması için vazedildiğine göre, mutlaka o çerçeve
nin içinde kalmak icabeder. Bu sebeple, 94 ncü mad
deyi tetkik ettiğimiz zaman, 2 nci fıkrasında komis
yonun nasıl kurulacağını da vazetmiş vaziyette. «25 
milletvekiliyle 15 Cumhuriyet Senatosu üyesinden 
kurulu bir Karma Komisyona verilir. Bu komisyo
nun kuruluşunda, iktidar grupuna veya gruplarına 
en az 30 üye verilmek şartıyle..» diyor, şart da ko
şuyor. Sonra, «siyasî parti gruplarının ve bağımsız
ların" oranlarına göre temsili gözönünde tutulur» di
yor. Gözönünde tutulma hususu da kesin değil; yani 
üzerinde taviz verilebilir, karşılıklı olarak siyasî grup
lar arasında taviz verilebilir bir hüküm olarak ele 
alınabilir. 

Ben meseleyi şu şekilde vazetmek istiyorum: Şimdi 
bir hükümet kurulmuştur, Cumhuriyet Senatosu Cum
hurbaşkanlığı Kontenjan Grupu üyeleri olarak bir kere 
Hükümet dayanak bulmuştur. Demek ki. bir grupa 
dayanıyor. Sayın Çağlayangil, «Hükümet bir iktidar 
grupuna dayanmaz, böyle bir şart yoktur» diyor, 
ama Anayasam 94 ncü maddesi bir iktidar grupuna 
veya gruplarına dayanma şartını açık bir şekilde söy
lüyor. 

Diğer taraftan hükümete iştirak edenler bağım
sızlar; bir de Cumhuriyetçi Güven Partisi var. Me
seleyi eğer halledeceksek; ihtilâf, doğrudan doğruya 
iktidar gruplarına veya grupuna dayanan otuz ar
kadaşı komisyona temin edebilmektedir. Eğer parti 
grupları bu işte cidden suhulet göstermek istiyorlar
sa ve Bütçe Karma Komisyonunun biran önce kuru
lup faaliyete geçmesini istiyorlarsa, kendi kontenjan
larından karşılıklı olarak feragat etmek suretiyle 
bu komisyonun kurulmasını sağlayabilirler. İşte, Cum
huriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Gru-
pundan 13 kişi, Adalet Partisinden bir kişi, Cumhu
riyet Halk Partisinden bir kişi iştirak ettiği zaman, 
Cumhuriyet Senatosunca iştirak edecek 15 üye temin 
edilmiş oluyor. 

D .'ger taraftan, Millet Meclisinde 12 kişilik Cum
huriyetçi Güven Partisi ve 5 kişilik de gene bağım
sız Milletvekilinin meydana getirdiği 17 kişilik ikti
dar grupu da eklenince Bütçe Karma Komisyonunun 
30 kişisi kendiliğinden meydana gelmiş oluyor. Mem
leketin bütün meselelerinin bu kadar âcil olduğunu 
siyasî parti grup sözcülerince kabul edildiğine ve 
her partinin kontenjanına göre 10 kişi, 5 kişi bulun
ması mümkün olduğu gibi, kendileri de feragat ettik
leri takdirde bu imkân rakam olarak sağlanmış olur. 
Benim şahsî kanaatimce, eğer siyasî partiler işi hallet
me yönünden hareket ediyorlarsa, kendi kontenjanla
rından feragat etmek suretiyle iktidar gruplarını 
meydana getiren Cumhurbaşkanlığınca tayin edilen 
Kontenjan Grupu ile Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grupu ve bağımsızlara bu 30 kişiyi bıraktıkları zaman 
halledilmiş olur iş. 

Onun haricinde 85 nci maddeyi zorlamak ve diğer 
maddeleri tefsir etmek usul yönünden de hatalıdır. 
Çünkü, Anayasayı tefsir yetkisi Meclislerde mevcut 
değildir. Anayasayı, yaşayan hukuk düzeni içerisin
de lafzı ile ve ruhu ile birlikte kabul etmek mec
buriyetindeyiz. Mutlak surette vazedilen hükümler, 
riayet edilmesi icap eden anahükümlerdir. Bunları 
tefsir yolu ile yetki kanununda böyle idi, öbür ka-



C. Senatosu B : 17 7 . 1 . 1975 0 : 1 

nunda şöyle idi, böyle de olsa, şöyle de olsa dediği- j 
miz zaman, o takdirde Anayasa ile her icap ettiğin
de herkes, her grup istediği gibi oynamak yolunu 
açmış olur. Bu ise fayda getirmez. 

Diğer bir husus da Saym Cumhurbaşkanımıza bir i 
serzeniş olacaktır. Memleketin bu kadar âli mesele
leri ortada dururken, memleketin ekonomik düzeni 
bu kadar sarsılmışken, Cumhurbaşkanının Çankaya ı 
Köşkünde âdeta kış uykusuna yatmış gibi, bir hükü
metin kurulması için gayret göstermemesi karşısında 
da üzülmek lâzım. Çünkü, hükümetin kurulmasında 
Başbakanı atama yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Baş
bakanı atama yetkisi, ne Cumhuriyet Senatosunda, ne 
Millet Meclisinde yahut da Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde tecelli eden bir yetki değildir. Bizatihi yetkiyi 
elinde bulunduran Cumhurbaşkanının, başbakanı ta
yin ettikten sonra, başbakanın seçeceği bakanları 
onaylaması suretiyle hükümeti kurmasryîe Meclislerin 
yetkileri başlar; güven oyu verirler veya vermezler. 
Binaenaleyh, Cumhurbaşkanının evvelâ bir başbaka
nı ataması lâzım. Bugüne kadar usul ne idi? Üyesi 
fazla olan bir parti liderine teklifte bulunmak idi. 
Saym Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına I 
teklifte bulundu; kuramadı. Ondan sonra en büyük 
grupu bulunan parti Adalet Partisi, Adalet Partisi 
Genel Başkanına teklif etmeden, «Ben bir bağımsızı 
getiriyorum.» diye Cumhurbaşkanlığı Kontenjanın
dan birisini Başbakan ataması ve onun kurduğu Hü
kümetin de güvenoyu alamaması karşısında, her 
halde Köşkte oturmak, hiçbirşeye karışmamak, küs
kün bir hava takınmak doğru değil. Usul neyi icap 
ettiriyorsa yapacak; ikinci defa, üçüncü defa veyahut 
da büyük partileri; Adalet Partisini, Cumhuriyet 
Haik Partisini böyle mühim bir dönemde biraraya 
getirme gayreti içerisine girmek suretiyle, memleketin 
hükümetsizlikten kurtulmasını sağlayacak makam ve 
kişi Cumhurbaşkanıdır. 

Bu hususu bilhassa iyi niyetle Saym Cumhurbaş
kanına bir serzeniş olarak ulaştırmak istiyorum. Çün
kü, hakikaten memleketin sosyal ve ekonomik meşe- | 
leier Karşısında bu bunalıma daha fazh tahammül 
etme imkânı yoktur; kolay değildir. 

Sayın arkadaşlarım, ben bu meselenin halli ba
kımından usul yönünden, Millet Meclisinden seçile
cek 17 kişilik kontenjan ve Cumhuriyet Senatosundan 
seçilecek 13 kişilik Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı 
üyeleri ve bir Halk Partisinden, bir de A.dalet Par
tisinden seçilecek üyelerden meydana gelecek 15 ki
şilik Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu üyeleriyle Bütçe Karma Komisyonunun kurul- j 

ması için bir takrir hazırlamıştım sına; Millet Mec
lisinin usul yönünden işine karışmamak yahut zühu
le düşmemek bakımından, eğer Sayın Başkan muvafık 
görürse; şimdi iki takrir vereceğim, bu iki takrirden 
hangisini münasip görüyorsa onu oylasın. 

Teklifim şu; kısaca arz ediyorum: Mesele doğ
rudan doğruya 30 kişiyi temin etmektir. 13 kişisi 
buradan, Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Senatörlerin
den, bir kişisi.. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Dört tanesi 
Bakan... 

MAHMUT VURAL (Devamla) — O zaman bü
tün bakanları oradan almasa iyi olurdu diyeceğim. 
Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Senatörleri mütemadi
yen Başkan, Başbakan... 

BAŞKAN — Lütfen Genel Kurula hitap buyuru
nuz efendim. 

MAHMUT VURAL (Devamla) — Ben takririmi 
arz ediyorum; eğer bir çözüm yolu olabilirse ve usu
le uyuyorsa Sayın Başkan oylamaya vazeder, uymu
yorsa takririmi geri alırım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MAHMUT VURAL (Devamla) — Sözümü bağ

larken kastını, iyi niyetle bir bütçenin çıkması için 
siyasî parti gruplarının Anayasayı ihlâl, yahut zorla
ma 2İbİ hususlarla birbirlerini ithamdan ziyade, kı
saca rakamı temin edecek, meseleyi halledecek ve 
Bütçe Komisyonunu kuracak bir yolu bulmaları için 
biraraya gelmelerini temenni etmekten ibarettir. Onun 
haricinde bir siyasî zorlama, siyasî, polemik mevzuu 
olursa. 94 neü maddenin hükmünün çerçevesi dışına 
çıkmanın mutlak surette usulsüz oîacağ; kanaatinde
yim. 

Saygılar sunanın. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyat, buyurunuz 

efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul.) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 

Anayasamızın 94 neü maddesinde, «...İktidar gru-
puna veya gruplarına en az otuz üye verilmek şar-
tiyîe» diyor. Şimdi iktidar grupu vardır, fakat ye
tersizdir veyahutta grup yoktur. Aynı durumu, aynı 
zorluğu doğurmaktadır. 

Şimdi, «İktidar grupuna veya gruplarına» deyi
miyle bir koalisyon şartı aranmaması gerekir kanaa
tindeyim. Bu iktidarın iktidar olup olmadığı ayrıca 
bir tartışma konusudur. Meşru bir Hükümettir; ama 
iktidar mıdır, değil midir; o ayrıdır. İktidarın kay
nağı, ulusun yaşayan kesimi halktır. Bu, «Ulus» ve 
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«Halk» tabiri çok suiistimal edilmektedir, bilindiği 
halde bilinmemiş gibi gözükmektedir. Ebedden 
ezele kadar, yani ölenlerimiz de, 100 sene sonra do
ğanlarımız da «Ulus» kavramı içerisindedir ama, 
«Halk» kavramı içerisinde yalnız yaşayanlar söz ko
nusu olduğuna göre, hâkimiyetin kaynağı halkın ta 
kendisidir. Bu, «Ulus» demektir ama, ulusun belli 
bir kesimidir. Bu «Halk» tabirine alerji duyanla
ra millî iradeyi salık veririz. Çünkü, «Halk» kavra
mından alerji duyanların millî iradeye karşı saygısız 
oldukları izahtan varestedir. 

Bu itibarla, halktan yetki almayan bir Hüküme
tin iktidar olup olmadığı ayrıca bir tartışma konusu
dur. Meşru bir Hükümettir ama, iktidar mıdır, de
ğil midir?.. O, apayrı bir konudur, onu açmaya gerek 
yok. 

Bu bakımdan, iktidar grupunun teessüs edebilmesi 
için, muhakkak ki Mecliste geniş tabanlı tasvip gör
mesi, güvenoyu alması lâzımdır. Ama günvenoyu 
almamıştır, koalisyon grupları yoktur; bu durumda 
ne olabilir?. Bu Hükümetin devamlı olarak çalsş-
masını arzulayan; millî iradeyle, halk iradesiyle bu
raya gelen sayın parlamenterlerin sayısının çokluğu 
gözden kaçmamaktadır. Bu itibarla, bunlar bu Hü
kümetin sorumluluğuna pekâlâ katılabilirler ve Büt
çe ve Plân Komisyonuna da üye verebilirler. 

Şimdi ben, «Hükümet, millî iradeyi tam mâna-
siylc yansıtmamaktadır, ben millî iradeden yanayım.» 
diyeceğim ve sonra da bunu iktidar kabul ettiğim 
halde, Hükümete katılmayıp desteklemeyeceğim... 
Bu çok garip bir çelişkidir. Bu garip çelişkinin bu 
Yüce Parlamentoda tezahür etmemesi gerekir. 

Çok acıdır; 1,5 yıldan beri Hükümet kurulamı
yor. Kurulduysa da belli süreler zarfında neler ge
çirildi; takdir buyurursunuz. Bir Hükümeti kura
mayan bir parlamentonun görevi ne olabilir?.. Millî 
irade teessüs etmiştir; fakat Hükümet kurulamıyor. 
Damat evlenmiştir, ama hadımdır. İşte bunun gibi 
bir şey. Boşanma sebebi midir, değil midir?.. Değil
dir ama, bir geçimsizlik kaynağı olursa muhakkak 
ki bir boşanma sebebidir. 

Millet buraya göndermiştir, ama görev yapamı
yoruz; görev yapamadığımız sabittir. O halde bi
zim görev yapamamanın sonucu ne yapmamız lâ
zım?.. Millete dönmemiz lâzım. Millete dönmüyo
ruz. Parlamentonun yetkisindendir; saygı duyuyo
ruz, isterse seçime gider, isterse gitmez. Arkadaş
lar, burası bir kasadarın hazinesi değildir, cebindeki 
cüzdan da değildir. Evet, Parlamento isteyecektir 

ama, Parlamento görev yapamamanın idraki içine 
girmelidir. Maalesef bu idrakin içerisine giremedik. 
Bu itibarla, fuzulî şagil olma durumuna doğru yö-< 
neldik. Bunu arz etmek isterim. Görevi ihmali çok
tan geçtik, fuzulî şagil durumuna geldik. Bu, da-; 
ha devam ederse Anayasayı ihlâl olur. Bunu arz 
etmek isterim. Bu itibarla, seçimi istemeyenler se
çimden başka bir çare varsa söylesinler. İki büyük 
partinin liderleri vardır; televizyon huzurunda Türk 
Ulusuna veyahutta Yüce Parlamentoya hesap vermiş
lerdir, vermektedirler. Türk Ulusu bunu değer
lendirecektir. Hakem orasıdır; ama bir avuç bürok
ratı hakem bilip de, oraya başvurmak isteyen, bu
lanık suda balık avlayanlar varsa, Türk Ulusu uya
nıktır, arlık bunlara pabuç bırakmayacaktır. Bunlar 
bir defa bir tarafa; (İki büyük parti vardır, onları 
hedef alıyorum; Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet 
Partisi) millî iradeye dönmemiz gerekir. Fuzulî şa
gil durumuna geldik. Ya iki büyük partinin liderleri 
televizyonda Türk Ulusuna hesap verir; hangisinin 
haklı, hangisinin haksız olduğu anlaşılır veyahutta 
seçime gidilir. 

Sayın Çağlayangil'in buyurduğu gibi, muhakkak 
ki hukuk devamlıdır, yaşar, nemalandırır, canlı ha
yata intibak ettirir; doğru ama, ortada hâkimiyetin 
bir kaynağı vardır, ona sırt çevireceğiz, ondan son
ra bu zorlamalara sert çıkanları da aşiret diye nitelen
direceğiz... Esas aşiret zihniyeti oraya sırt çeviren
lerdedir arkadaşlarım. Hele nasibini almayanlar, 
o apayrı bir şey. Bulanık suda balık avlayanlar; 
cuntacıdır, ihtilâlcidir, onlar her şeydir. Onlarda 
o özenti var, ama yapamazlar, onlar muktedir ola
mazlar. Ama cürmi kasıtları odur. Benim burada 
ciddiye aldığım iki büyük parti vardır; Cumhuriyet 
Halk Partisiyle Adalet Partisi bunun hesabını Türk 
Ulusuna vermek için derhal seçime gitmeleri lâzım. 
Zaten seçime gidildiği takdirde bunlar kısa zamanda 
halledilecektir. 

Bu an için ben vazifeyi ihmalin idraki içerisinde
yim, fuzulî şagil olduğumuzun idraki içerisindeyim. 
Hatta daha da ileri gidiyorum; Yüce Senatonun da 
kendisini tazelemesi; seçilenlerin 2 - 4 - 6 senelik 
kuraya tabi tutulması lâzımdır. Gelmeyebilirim ve 
ilk imzayı koyma şerefine nail olabilirim. 

Arkadaşlar; 
Türk Ulusu bir milletvekilinin, bir Mehmet Fey-

yat'ın, bir Hasan'ın seçim masrafını düşünemez. As
kere giden bir muharip geride bıraktıkları aç kala
caktır diye şehit olmaktan geri kalamaz, kendisini 
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alıkoyamaz. E, biz buraya geldik, 450 parlamente
rin şahsî masrafı, şahsî maişeti ön plana alınmış, 
hâkimiyetin kaynağı halka sırtımızı çevirmiş durum
dayız. Evvelâ bu halledilmelidir. îki büyük lider 
artık bu konuda yeterince kamuoyuna bilgi vermiş
tir. Kamuoyu artık bunu anlamıştır. Türk Ulusu 
huzurunda biran evvel seçime gidilmesinin karara 
bağlanmasını Yüce Meclislerden istirham ediyoruz. 
Aksi halde Anayasayı ihlâl olacağını peşinen arz et
mek isterim. Çünkü abes ile iştigal ediyoruz. Hâ
kimiyetin kaynağı olan halka sırt çevirenler bu an
dan itibaren Anayasayı ihlâl ediyorlardır. Seçimi 
isteyenlerin ve istemeyenlerin muhakemesi belki bir 
gün yapılabilir. 

Saygılarımla. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

bir açıklama yapacak mısınız?.. 

BAŞKAN — Hangi konuda Sayın Ucuza!?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

arkadaşımız bizi burada fuzuli şâgil sıfatiyle itham 
ettiler. Bu konuda açıklama yapacak mısınız?.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Çok ciddî 
konuştum. 

BAŞKAN — Anladım Saym Ucuzal. 
Sayın üyeler, Sayın Feyyat'ın Cumhuriyet Sena

tosunun sayın üyelerinin fuzuli şâgil olduğu mana
sında bir söz söylemiş olduğunu Başkanlık kabul 
etmiyor. Çünkü Sayın Feyyat da Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri arasında şerefle hizmet gören bir arka
daşımızdır.. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Hepsi şerefli, 
aksini, iddia etmedim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın Feyyat, 
tavzih yapıyorum. 

Burada gerçek millet temsilcileri meşru oylarla 
bulunmaktadırlar ve milletin kendilerine Anayasa 
çerçevesi içinde tevdi etmiş olduğu yüce görevi şe
refle temsil etmektedirler ve yürütmektedirler. Sayın 
Feyyat da bu üyelerden birisidir. Elbette Saym Fey
yat'ın söylediği sözleri bu sınır ve anlam içinde de
ğerlendirmek gerekiyor. 

Sayın Fethi Çelikbaş, buyurunuz efendim. 
FETHt ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

•— Saym Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Konuşulan konu haddizatında çok karışık bir 

konu değildir; fakat mücerret prensipler vazedilirde, 
bu prensiplere göre mesele sonuca bağlanmak istenir
se, o zaman kolaylaşır; ama böyle prensipler kon
maz da, durum partilerin menfaatleri vesaire hesa-
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ba katılarak mütalaa edilirse, buna bir çare bulmak 
imkânı zorlaşır. Umumî prensibin dışında 95 nci 
madde ile sadece bütçenin müzakeresine matuf ol
mak üzere bir hususî karma komisyon kurulmasının 
sebebi şudur: 

• Bir Hükümetin genel politikasının en mühim uy
gulama aracı bütçesidir. Bütçe Komisyonu ile Hü
kümetin politikası arasında muvazilik olursa, Heye
ti Umumiyede maddelerin tek tek müzakeresine ge
çildiği zaman; yani bütçenin tümünün müzakeresi 
bitip de maddelere geçilmesi oylandığı zaman, Hü
kümetin görüşü ile Bütçe Komisyonunun görüşü te
vafuk ettiği için, maddelerin görüşülmesine geçilir 

i ve bütçenin Heyeti Umumiyede müzakeresi imkânı 
hâsıl olur. Türkiye'de bu iki kere olmadı; birincisin
de 1964 yılında İnönü Hükümetinde olmadı, istifa 

\ etti, yeni bir Hükümet geldi. Bir de, 1969 yılında 
j olmadı. Bütçenin tümü oylanırken arkadaşların men

fi oy vermeleri neticesi Hükümet düşürüldü. Bir de, 
geçen defa muvakkat üç aylık bir bütçe ile halledil-

. di. 

Bu, demin de arz ettiğim gibi, sadece Hükümetin 
politikasına muvazi görüşün Bütçe Komisyonundan 

i çıkmasını temin etmek ve bununla bir umumî bütçe-
; yi yürütebilmek maksadını sağlamaktır. Bu bir ko-
; 1 aylıktan ibarettir. Yoksa illâ da böyle olsun diye 
! bir kaide bahis konusu değildir. Anayamızda illâ 
\ da dikkat edilmesi gereken esas kaide, Parlamento-
î mm bütün çalışmalarına grupların kuvvetleri oranın-
| da katılmalarıdır; anaprensip budur. Öteki sadece 
î bir kolaylıktır ve bütçenin dışında her hangi bir ko-
I nuyu konuşmak için de değildir. Arkadaşlar dik-
I kat etsinler, baksınlar, o karma komisyon sadece 
: bütçeyi konuşmak içindir. 

I Arkadaşlar, yarm münakale kanunları gelecek
tir. Bugün bu Hükümet bir ay veya onbeş gün son
ra bu kanunları getirecektir. O zaman bu nerede ko
nuşulacaktır? Bir Meclis tasavvur edebiliyor musu-

, nuz ki, kendi kendini normal mesaî yapmaktan alı
koysun?.. Yani Münakale Kanunu, nerede ise oto-

İ matik geçen bir kanun karakterindedir. Bu vazifeyi 
! yapmaktan Meclis kendisini nasıl alıkoyabilir arka-
' d aşlar? 

I Burada yapılan konuşmaların büyük kısmı, bir 
: tedbir bulunmamak suretiyle âdeta bunu önler ka

rakter taşımaktadır. Bu itibarla umumî prensip da
hilinde konuyu halletmek ve 84 ncü madde gereğin
ce, bu bütçeyi müzakere edecek komisyonun kurul
ması ve bütçenin dışındaki konuların da müzakere 
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edilmesi imkânının açılması lâzımdır. Bugün Parla
mento Bütçe Komisyonunun kurulamaması sebebiy
le muayyen işleri görememe durumundadır; işlemi
yor. Bunun başka vazifeleri de vardır. Kanun hük
mündeki karranameler de burada görüşülecek; o da 
görüşülmüyor. Halbuki vazıı kanun, kanun hük
münde kararname çıkarmaya o kadar büyük ehem
miyet vermiş ki, kararname çıkar çıkmaz meclis
lere sunulmasını emretmiş; ama Meclis bunu görü
şemiyor. Neden? Çünkü Bütçe Komisyonu ambar
go koymuş; komisyon kurulmamış, çalışmıyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugünkü tutumu hukuken ve Devlet idaresi yönün

den hiçbir şekilde izah etmek mümkün değildir. 
Şimdi, bütçe komisyonu kuvvet oranlarına göre ku
rulacak, bütçe müzakeresi komisyonda başlayacak, 
komsiyon Hükümetle karşı karşıya gelecek veya mu-
fık mütalâa dermeyan edecek hiçbir kanun teklifi 
veya tasarısı nihaî olarak komisyonlarda neticeye 
bağlanmadığı için, konu Heyeti Umumiyeye gele
cek; bütçe Senatoya gelecek, Senatoda esasen oyla
rımızın tesiri muayyendir, buradaki tadillerden son
ra yine komisyona ve oradan Millet Meclisi Heyeti 
Umumiyesine gidecek... Orada ne olacaktır? Ya 
umumî müzakerelerin sonunda maddelere geçilmesi 
oylanacak reddedilecek; o zaman mesele yok. Yine 
bundan evvelki üç tatbikatta da gördüğümüz gibi, 
üç aylık muvakkat bir bütçe huzurunuza gelecek ve
yahut kabul edilecek ve o zaman da Heyeti Umumi
ye bütçenin müzakerelerine devam edecektir. 

Şimdi bu komisyonu kurdurmamak suretiyle yal
nız bütçe değil, bütçe komisyonunda müzakere edi
lip, Heyeti Umumiye gelmesi lâzımgelen bütün mev
zular gelemez durumda olacaktır arkadaşlar. Yani 
bir Parlamentonun kendisini böylesine çalışamaz du
ruma sokacak bir karar vermiş olması, hakikaten 
abestir. Hiçbir yerde bunun emsaline rastlamak 
mümkün değildir. Nihayet komisyon müspet veya 
menfi çalışır, Heyeti Umumiye müspet veya menfi 
çalışır; ama Meclis ve komisyonlar çalışır arkadaş
lar... tşte bugün için bu çalışma yoktur. 

Bu bakımdan, Başkanlık Divanının 84 ncü mad
de gerekince Bütçe Komisyonunu teklif eden (ekse
riyeti itibariyle öyle gözüküyor) noktayı nazarı doğ
rudur ve muhterem Heyetinizden böyle bir karar 
çıkması, Millet Meclisinden de aynı şekilde bir ka
rar çıktığına göre, süratle komisyonun kurulması im
kânını sağlayacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
her yönü ile çalışır hale gelecektir. 
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«Efendim, bu Hükümet itimat oyu almamıştır» 
deniliyor. Arkadaşlar, itimat oyu almamış; ama 
bu Hükümetin bazı kararlarını tasdik ediyorsunuz. 
Pekâlâ sıkıyönetimin bir kararı geliyor, tasdik edi-
yorsuunz; kimse bir şey demiyor. Pekâlâ bir başka 
kanun geliyor, bu Hükümet, «şu kanunu müzakere 
edin», diyor, müzakere ediyor ve karara bağlıyor
sunuz. E, orada Hükümet, Hükümet oluyor da, 
bir başka mevzuda Hükümet olmuyor... Bunu aklı
selimle mantıkla bağdaştırmak imkânı var mıdır? 
Dünyanın her yerinde müstafi hükümetler, yenisi 
kuruluncaya kadar vazifeye devam eder. Bu vazife
ye devam ederken de cari işleri görür. Bu cari iş
lerin içerisinde kanun sevk etmeyi de, cari iş mahi
yetinde görür ve Meclis de tasvip ederse, o da cari 
iştir. Cari iş diye bir kanun sevk eder, Meclis de 
reddederse, kanun reddedilmiş olur. 

Bu bakımdan evvelemirde hukuku bir mantık me
selesi olarak kabul etmek ve onun da ötesinde mem
leketin en büyük müesseesini behemahal çalışır hale 
getirmek zarureti karşısında, komisyonu süratle 
umumî prensipler içerisinde kurmakta fayda ve isa
bet mütalaa ediyorum. 

Maruzatım budur, teşekkür ederim efendim. 
(C. G. P. ve A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Unsal, buyurunuz. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Anayasanın ve Anayasa maddelerinin, anayasal 

tüm kuralların bir ağırlığı ve bu ağırlığın da daha 
ilerisinde bağlayıcı yanı vardır. Şu müzakeresini yap
tığımız durum karşıcında, hele 94 ncü madde üzerin
de sürülen g'jrüşler karşısında ben, Anayasanın bu 
bağlayıcı yanını, Anayasamızın ağırlığını hafife aldı
ğımızı görüyorum. 

Anayasanın 94 ncü maddesine ve buna benzer bağ
layıcılığı kuvvetli olan maddelere bu halin konmasm-
daki neden, ileride uygulama yapanların birtakım 
yöntemleri dilediği biçimde ve dilediği şekilde yapa
maması içindir. Bence terslik ve yanlışlık komisyo
nun kurulmasında değil, Hükümetin kuruimasındadır. 
Hükümetin kurulmasında Anayasal kuralların dışına 
çıkılmıştır. Bu Anayasa ve 94 ncü madde açıkça di
yor ki, Komisyonlara yeterli üye veremeyen bir Hü
kümet, Hükümet değildir. 

Hükümetin oluşmasını dolaylı yollarla da belli ku
rallara ve belli bağlayıcı etkinliklere almıştır Anaya
samız. 
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Sayın Çağlayangiİ az evvel dediler ki, «Farz edelim 
ki, Başbakanı görevlendirdikten sonra tüm. Hükümet 
üyelerini bu Başbakan, Parlamento dışından atadılar. 
O zaman ne olacaktır?» 

Ben böyle şeyin olacağını anayasal bir düzen için
de, demokratik bir düzen içinde düşünemiyorum, ta
savvur edemiyorum. Hadi. tayin edilen Başbakan böy
le bir durumu düşündü, bu seçimi de böylesine yap
tı; buna susacak Parlamentoyu, buna karşı çıkacak 
Parlamentoyu düşün emiyorum. 

Herkes buraya geliyor, Hükümetin nasıl kurulaca
ğını, komisyonların nasıl teşkil edileceğini Anayasaya 
göre değil de kafasında düşündüğü şekilde anlatıyor; 
kendi dünyasında biçimlediği şekilde anlatıyor. 

Eğer böyle olursa, biz her işimize geldiği zaman, 
her sıkıştığımız zaman Anayasa maddelerini şöyledir, 
böyledir diye yoruma ve yapacağımız işe uydurmaya 
kalkarsak, bu düzenin adını da değiştirmek lâzım ar
kadaşlar. 

Şimdi, 94 ncü madde dışına çıkan, hukukçu olduk
larını söyleyen sayın konuşmacılara soruyorum: 85 nci 
maddeye ya da 64 ncü maddeye göre bu işi oluştur
duk; peki, komisyonların sayısını neye göre tayin ede
ceksiniz? 

Bir anlayış düşünün ki, maddenin birinin bir kıs
mı işimize geliyor ve oradan komisyonun sayısını elli 
olarak alıyoruz, ama aynı maddenin iktidar grupuna 
ağırlık verdiği (ki, bu ağırlığın gerekçesinde neden ve
rildiği de yazılıdır.) kısmı işimize geirnedimi, elli sayı
sını oradan alıyoruz, otuz sayısının çaresini başka 
maddelerde aramaya gidiyoruz... Böyle hukuk anlayışı 
olmaz, arkadaşlar. Bu, açık açık Anayasayı bozma, 
Anayasayı hafife alma anlayışıdır, benim kanaatimce. 
Anayasayı bu kadar zorlamak; Anayasa maddelerini 
işimize geldiği şekilde bu kadar zorlamak bizi çıkmaz
lara, yanlış düşüncelere götürür. 

İşin tersliği Hükümetin kurulmasında vardır. Ana
yasa bu Hükümet şeklinin, bu Parlamento şeklinin 
hatta bir yerde -işlemediğini işte bjyle bağlayıcı yan
ları yle ağır yanlanyle sorumluluk yanlarıyle zorlaştı
racak ve «dur» diyecek. İşte birini de yapmıştır; «Si
zin kurduğunuz Hükümet işleyemez, bütçe yapamaz 
bir Hükümettir. Ne duruyorsunuz, başınızın çaresine 
bakın, bana göre bir Hükümeti biran evvel kurun, 
kurdurun...» 

İşte bize düşen görev, Bütçe Komisyonunu nasıl 
edelim de bir şekline uyduralım değil, nasıl edelim de 
Meclislerce yeterince üye verilecek ve güvenoyu ala
cak bir Hükümet kuralım olmalıdır. Benim kanaatim 
bu yöndedir. 

Tekrar ediyorum: Bu düşüncelerle «Millet bizden 
bütçe bekliyor, iş bekliyor...» Elbette bekliyor; kim 
beklemiyor diyebilir? Bunu söylemek bile fazladır. 
Bizden Hükümet de bekliyor, güvenilir işlerin tümünü 
bekliyor. 

O halde değişik şeylerle Anayasada olmayan birta
kım görüşlerle komisyon kurmaya, işleri işimize geldi
ği şekilde uydurmaya, biçimlemeye değil, Anayasanın 
istediği bağlayıcılığa uyarak başka yönleri zorlayalım; 
biran evvel 30 sayıyı bize verecek bir iktidar gru-
punun Hükümet kurmasına olanak sağlayalım, arka
daşlar. 

Demokraside partiler vardır; bunlar demokratik 
siyasî hayatın kaçınılmaz unsurlarıdır. Bunu söyle-
yen bizleriz, bunu bizden isteyen de demokratik dü
zendir. Eğer, partilerin elinden bu iş alınmışsa, bu im
kân alınmışsa yanlışlık buradadır. Bunun üzerinde 
durmak lâzımdır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arıkan, buyuru
nuz efendim. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Pek muhte
rem arkadaşlarım; 

Tekrar huzurunuzu işgal ettiğim için özür dilerim; 
fakat meselenin önem kazanmış olması bakımından, 
esas üzerinde bazı fikirlerimi söylemek mecburiyetini 
hissettim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Evvelâ, şekil bakımından demin yaptığım konuş

mada da arz ettiğim veçhile Başkanlık Divanının böy
le bir konuyu getirmesine imkân olmadığı kanısında
yım; bunu tekrarlamak isterim. 

Nitekim, izin verirseniz, Meclis İçtüzüğünün 157 
nci maddesini okumak isterim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Burası Senato
dur. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Doğru
dur efendim; bizi ilzam etmez, ama Bütçe Komisyo
nu da bu Tüzüğe tabi olduğu için, ilzam eder; müsaa
de buyurun. 

BAŞKAN — Siz lütfen Genel Kurula hitap buyu
runuz, efendim. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — «İçtüzük
te değişiklik yapılmasını öngören teklifler, milletve
killerince yapılabilir. Bunlar hakkında, kanun teklif
leri hakkındaki hükümler uygulanır. 

Bu teklifler, Anayasa Komisyonunda incelendik
ten sonra, bu komisyonun raporu esas olmak üzere, 
Genel Kurulda görüşülür ve sonuçlandırılır. 
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Anayasa Komisyonu, İçtüzükte gördüğü boşluk 
ve aksaklıkları ve bunların doldurulması ve düzeltil
mesi için uygun gördüğü tedbirleri, bir rapor halinde 
Meclis Başkanlığına sunar. Bu rapordaki görüşler 
(benim için önemli olan nokta burasıdır) Başkanlık 
Divanınca da benimsenirse, Meclis Başkanı İçtüzükte 
gerekli değişiklik tekliflerinin yapılması için Genel Ku
rulu uyarır...» 

Sadece bir uyarma yetkisi vardır. Bunun dışında 
bir teklifle buraya gelmeye imkân yoktur. Bu bir. 

Esasa gelince : 

Muhterem arkadaşlarım; 
94 ncü maddeyi bir tarafa bırakıyorum; bende

niz 85 nci maddeyi incelemek suretiyle fikirlerimi 
arz etmeye çalışacağım. 

85 nci maddenin matlabı, «İçtüzük, siyasî parti 
grupları ve kolluk işleri.» diyor. 94 ncü maddenin 
matlabında ise, «Bütçenin görüşülmesi ve kabulü; gi
der artırıcı ve gelir azaltıcı teklifler.» denmektedir. 
Bütçe Komisyonu ile ilgili madde budur. 

Bununla beraber 85 nci maddeyi kabul edelim. 
Ne diyor 85 nci madde: 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Meclisler, çalış
malarını, kendi yaptıkları İçtüzüklerin hükümlerine 
göre yürütürler. 

İçtüzük hükümleri, siyasî parti gruplarının, Mec
lislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri oranında ka
tılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir. Siyasî parti 
grupları, en az on üyeden meydana gelir. 

Meclisler, kendi kolluk işlerini Başkanlıkları eliyle 
düzenler ve yürütürler.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Meclisler, çalış

malarını kendi yaptıkları İçtüzüklerin hükümlerine gö
re yürütürler.» diyor Anayasa. Yürütelim İçtüzük 
hükümlerine göre ve bakalım İçtüzüklere: 

Millet Meclisi İçtüzüğünde Bütçe Komisyonunun 
kurulmasıyle ilgili tek madde gösteremezsiniz, yoktur. 
Israrla söylüyorum; söz alacak arkadaşlarım, gelsin
ler ve desinler ki, «Bütçe Komisyonuyle ilgili şu mad
de vardır» desinler, ben de sözlerimi geri almaya ha
zırım. Bu bir. 

Senato İçtüzüğünün 17 nci maddesine bakalım, bu
rada da yoktur. Karma Bütçe Komisyonuyle ilgili 
bir tek hüküm yoktur. «Komisyonlar» matlabmı ta
şıyan 17 nci maddeyi okuyalım : 

«Cumhuriyet Senatosu her iki yılda bir, Başkan
lık Divanı seçimlerinden sonraki ilk birlerimde görev
leri iki yıl devam etmek ve üyeleri Genel Kurulca 

gizli oyla seçilmek üzere aşağıdaki komisyonları ku
rar.» 

Hangi komisyonları kuruyoruz Senato olarak? 
«I - Görevleri bütün kamu faaliyetleriyle ilgili ko

misyonlar : 
1. Anayasa ve Adalet Komisyonu. (15 üye). 
2. Bütçe ve Plan Komisyonu. (15 üye). 
II - Cumhuriyet Senatosu faaliyetleriyle ilgili ko

misyon : 
1. Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 

Komisyonu :; 
Burada kapatıyor; «11 üye» demiş, tasrih etmiş. 
Ondan sonra üçüncü bir bent kurmuş: 
«III - Belli kamu faaliyetleriyle ilgili komisyon

lar :» demiş. Bunlar hangi komisyonlardır? 

«1. Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Ko
misyonu: (15 üye).» demiş. Tüzük tasrih etmiş, üye 
sayısını da koymuş. 

2. Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu : 
(15 üye). 

3. İçişleri Komisyonu : (15 üye). 

4. Malî ve İktisadî İşler Komisyonu : (Maliye, 
Enerji, Ticaret, Sanayi, Gümrük ve Tekel) (19 üye). 

5. Millî Eğitim Komisyonu : (15 üye). 
6. Millî Savunma Komisyonu : (13 üye) demiş. 
85 nci madde bu faaliyetlerin İçtüzük hükümleri 

gereğince tanzim edileceğini derpiş etmiş bulunuyor. 
İçtüzüklere bakıyoruz; ne Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğünde, (ki, 17 nci maddeyi demin okudum) ne de 
Millet Meclisi İçtüzüğünde Bütçe Karma Komisyonu
nun kurulmasıyle ilgili herhangi bir hüküm yoktur. 

O halde biz Anayasanın 94 ncü maddesine avdet 
etmek mecburiyetindeyiz. 94 ncü madde kesin şekil
de tasrih etmiş, Komisyonun 30 üyesinin iktidar gru-
puna veya gruplarına verilmesi şarttır, demiş. Onun 
dışında kalan 15 kişilik Komisyon üyelikleri için grup
ların kuvvet oranını nazarı itibara almak icap edi
yor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözümü bağlıyorum. Benim kanaatim şudur: Böy

le bir komisyonu kurmamıza imkân yoktur. 94 ncü 
madde gereğince böyledir. Benim kanaatim yine şu
dur ki; Komisyon halen vazife başındadır. Komisyon
da istifa var mıdır? Yok. Yeni bir seçime gidilmiş 
midir? Hayır. İki seneyi aşkın bir süre var mıdır? 
Bahis konusu değildir. Ne vardır? Hükümetin çekil
mesi söz konusudur. Hükümet çekilmiş olabilir; 
ama herhangi bir Hükümet güven oyu almadıkça ve
ya herhangi bir Hükümet iktidar grubu veya grupları-
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m belirtmedikçe, karcımızda, olmadıkça 94 ncü madde
ye dayanarak böyle bir komisyon kurmaya da imkân 
yoktur. 

Bu itibarla mevcut.Komisyonla iktifa etmek mec
buriyeti vardır kanısındayım. Arkadaşlarımın lütfen 
İçtüzüğün 20 ve 22 nci maddelerini okumalarını ve 
bunu teemmül etmelerini istirham ediyorum. Belki 
faydalı olur. 

Hürmetlerimle efendim. 
BAŞKAN — Bir kifayet önergesi var, okutuyo

rum efendim: 
Sayın Başkanlığa 

Konumuz aydınlanmıştır. Müzakeratın kifayeti
ni arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Gaziantep Ankara 

İbrahim Tevfik Kutlar Yiğit Kjker 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza sunu
yorum efendim: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Verilmiş olan önergelerin oylanmasına geçiyoruz. 
Konu üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Sayın Mahmut Vural tarafından verilmiş olan iki 
önergeden birisini, Millet Meclisi tasarruflarına da 
sâri olduğundan oyunuza sunma imkânını bulamıyo
ruz, 

ikincisini de; Anayasa karşısındaki durumu bir 
yana, uygulama imkânı bulunmadığı için oylarınıza 
sunmak imkânını bulamıyoruz. Çünkü kabul edilse bi
le Saym Vural'ın önermiş olduğu Cumhurbaşkanlı
ğınca Seçilmiş Üyeler Kontenjanından 13 kişi almak 
imkânı yoktur. Çünkü, dürt sayın üye bakanlık gö
reviyle tavzif edilmişlerdir. Bu nedenle bu önergeyi 
de oylarınıza sunma imkânını... 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Müsaade eder 
misiniz?.. 

BAŞKAN — Son kelimemi söylemiyorum, siz ifa
de buyurunuz, ben arz edeyim efendim. 

Buyurunuz. 
MAHMUT VURAL (Ankara) — Bir hususu 

tasrih edeyim. Cumhurbaşkanlığı Kontenjan sena
törleri olarak zikrettiğiniz miktar aynı zamanda Gü
ven Partilileri ve bağımsızları da ihtiva etmekte
dir. Münhasıran Cumhurbaşkanlığı Kontenjan se
natörlerinin yekûnu olarak almak doğru olmaz. 
Çünkü İçtüzüğümüze göre grupları olmayanlar da 
bağımsız sayılmaktadır. Ayrıca seçilmiş 8 bağımsız 
vardır; Güven Partili arkadaşlar ve Kontenjan sena
törleri vardır. 

7 . î . İ975 O : 1 

Bunların her ne kadar dördü - beşi bakansa da, 
geri kalan dokuz - on kişi ve bağımsızlarla beraber 
Güven Partisi bu rakamı vermektedir. 

BAŞKAN — Değerli senatörler; 
Cumhurbaşkanınca Seçilmiş Üyeler Grubu şu 

anda 13 kişiden ibarettir. Diğer sayın üyeler diğer 
gruplara ya da partilere, yasal imkânların kendilerine 
vermiş olduğu şekilde intisap etmişlerdir. Bu neden
le bu önergeyi de oya sunmak imkânını bulamıyoruz. 

Adalet Partisi Grup Başkanvekili Saym Ömer 
Ucuzal tarafından verilmiş önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe - Plan Karma Komisyonunun Anayasanın 

85 nci maddesi hükmü gereğince partilerin kuvvetleri 
oranında kurulmasını arz ve teklif ederim. 

A. P. Grup Başkanvekili 
Ömer Ucuzal 

Eskişehir 

A. P. 7 
C. H. P. 4 
Millî Pirlik Grupu 1 
Kontenjan Grupu 1 
Bağımsız 2 

Toplam 15 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Önerge iki kısımdır. Birinci kısmı Bütçe ve Plan 

Komisyonunun Anayasanın 85 nci maddesine dayalı 
olarak kurulması önerisidir. Bu kabul edildiği tak
dirde ancak, partilerin ve grupların oranlarını tespit 
eden diğer ikinci öneri kısmını oylarınıza sunacağım. 

Evvelâ Bütçe ve Plan Komisyonunun Anayasanın 
85 nci maddesine göre, yani partilerin ve grupların 
oranlarına dayanılarak kurulması önerisini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursunlar... İn
diriniz efendim. Kabul etmeyenler... İndiriniz efen
dim. Büyük çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Şimdi, önerinin ikinci kısmı olan ve Danışma Ku
rulunda tespit edilip Genel Kurulun bilgisine sunulan, -
tasvibine sunulan oranlara uygun biçimde önerilmiş 
olan; siyasî grupların oranlarına göre verilmiş rakam
ları oylarınıza sunacağım. 

Adalet Partisi 7, Cumhuriyet Halk Partisi 4, Millî 
Birlik Grupu 1, Cumhurbaşkanınca Seçilmiş Kon
tenjan Grupu 1, Bağımsızlar 2 üye olmak üzere 
15 kişilik miktarı, bu oranlar içinde oylarınıza su-
nuvorum, 
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Kabul edenler işaret buyursunlar... İndiriniz 
efendim. Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... Bu 
oranlar kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Ömer Ucuzal ve Sayın Oraî Karaosman-
oğlu tarafından verilmiş bir öneriyi okutuyorum 
efendim : 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Yüce Genel Kurulun almış olduğu karar gere

ğince kurulacak Bütçe - Plan Karma Komisyonu 
üyelerinin seçiminin yaptırılmasını arz ve teklif ede
rim. 

A. P. Grup A. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Eskişehir Manisa 
Ömer Ucuzal Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Bu öneriyi oya sunmak ihtiyacı yok
tur. Eğer partiler, gruplar biraz evvel kabul edil
miş olan oranlara göre aday gösterme imkânını şu 
anda bulacaklarsa ve bu isimleri Başkanlık Divanına 
verebileceklerse bu seçimi yapabiliriz. Adalet Par
tisi Grupu adına bu isimler verilmiş ve bağımsızlar 
adına da bazı isimler önerilmiştir. 

Adalet Partisi Grupu adına verilen isimleri oku
tup oylarınıza sunacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Grupumuz, Komisyona isabet eden 7 kişilik Büt

çe - Plan Karma Komisyonuna aşağıda adları yazılı 
üyeleri aday göstermiştir. Arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup A. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Eskişehir Manisa 
Ömer Ucuzal Oraî Karaosmanoğlu 

1. İskender Cenap Ege 
2. Faik Atayurt 
3. Yiğit Köker 
4. Azmi Erdoğan 
5. Ali Şakir Ağanoğlu 
6. Halil Baljcıs 
7. Nafiz Ergeneli 
BAŞKAN — Diğer önerileri de okutacağım efen

dim. Sonra sepet koyacağız ve sepete oy atmak su
retiyle oylama yapacağız. 

Buyurun Sayın Küçük. 
SAMI KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Bugüne kadar 

olan teamül, bütün komisyon üyeleri bir liste halinde 
hazırlanarak seçime gidilirdi. Şimdi görülüyor ki, 
pir partinin adayları belli, diğer partiler henüz daha 
adaylarını tespit etmiş durumda değillerdir. Bugüne 

kadar ki uyguladığımız teamüle uymamasından do
layı, seçimin diğer bir oturuma tehir edilmesini öne
ririm. 

BAŞKAN — Sayın Küçük, ifade buyurduğunuz 
mütalaa doğrudur, şimdiye kadar böyle yapılmıştır. 
Ancak, şimdi yapmak istediğimiz gibi yapılmasına da 
mani bir hal yoktur. Eğer Sayın Genel Kurulun te
mayülü ifade buyurduğunuz şekilde tezahür ederse, 
bir sonraki Birleşime tehir edebiliriz. 

Ancak, işin müstacel olan niteliğini gözönüne al
mak gerek. Bugün yalnız A. P. Grupu üyelerine 
mahsus değil, diğer Kontenjan Grupu üyeleri de bil
dirdiler, bağımsızlar adına da bazı isimler bildirilmiş 
bulunuyor, diğer üyeler de bundan sonraki Birleşim
de bildirilebilir. Dilerseniz böyle yaparız, dilerseniz 
Perşembe günü yaparız. 

Buyurunuz Sayın Ucuzal... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başka

mın, bir mahzur görmediğimiz için Yüce Kurulun 
takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, oyla halledelim. Bildirilen 
isimlerin bugün oylanmasını uygun görenler işaret 
buyursunlar... Perşembe gününe bırakılmasını öne-
rerler... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, usule aykırı, bir defa başladınız, 

BAŞKAN — Usule aykırı değil efendim, müsaade 
buyurun. Bugün yapılması önerisi çoğunluk almış
tır efendim. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Çoğunluk yok 
efendim. 

BAŞKAN — Usulüne uygun ifade buyurursanız 
yoklama yaparım efendim. 

Bağımsızlar adma isimler bildirilmiştir, okuyorum 
efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe Plan Komisyonuna bağımsız üyelerden Sa

yın Salim Hazerdağlı ve Sayın Ali Oğuz'u teklif 
ediyorum. Saygılarımla. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Kontenjan Grupu adına bildirilen 
isimleri arz ediyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
. Grupumuz üyesi Sayın Selâhattin Babüroğîu İmar 

- İskân Bakanlığına atanması doîayısıyle boşalan 
i Bütçe ve Plan Komisyonu ile Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi Bütçe Karma Komisyonu Grupumuz üyeli
ğine Sayın Naim Talû adaydır. Gereğini arz ederim. 

Grup Başkanı 
Prof. Nihat Erim 

BAŞKAN — Kâğıtlar dağıtılacaktır, isimler tek
rar okutulacaktır ve oy sepetlerine oy pusulaları isim 
okunarak atılacaktır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, niçin açık oylama yapmıyorsunuz? 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu seçiminin özelli
ğine binaen. Bütçe Komisyonu seçimi Tüzüğümüz
de ayrı usullere bağlanmıştır, o usullere uygun olarak 
yapacağız. 

İsimleri arz ediyorum efendim. İskender Cenap 
Ege, Adalet Partisi. Grupu adına... 

II. YOKLAMA 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın Baş
kan, bir maruzatım var; şu anda seçim yapılması ka
rarı verilmişse de, Başkanlık tarafından re'şen bakıl
dığında 60 kişiden fazla yok; çoğunluk olmayacak. 
Onun için takdirinizi kullanarak Perşembe gününe 
bırakın efendim. 

BAŞKAN — Saym üyeler; Başkanın Birleşimin 
açılmasında çoğunluğun olup olmadığı konusunda 
takdir yetkisi vardır; ama Birleşimin devamında bu 
ancak sayın üyelere Tüzük tarafından verilmiş bir 
haktır. Usulüne uygun olarak yoklama istenilirse, 
çoğunluğun olup olmadığını tespit bakımından yok
lama yapabiliriz. Bu istem Tüzüğe uygun olarak 
yapılmadıkça biz, Genel Kurulun vermiş olduğu ka
ran uygulamakla görevliyiz. 

İskender Cenap Ege... 
(Urfa Üyesi İ. Halil Baikıs, Tabiî Üye Sami Kü

çük, Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce, Ağrı 
Üyesi Kasım Küfrevî, Mardin Üyesi Sait Mehmet-
oğlu. ayağa kalkarak yoklama isteminde bulundular) 

BAŞKAN — Sayın Halil Baikıs, Sayın Sami 
Küçük, Saym Ahmet Demir Yüce, Saym Kasım 
Küfrevî, Sayın Sait Mehmetoğlu, yoklama isteminde 
bulunmuşlardır. 

Yoklama yapıyoruz efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Bütçe Plan Komisyo
nunun, Anayasanın 85 nci maddesine göre kurul
ması önerisi oylanarak kabul edilmişti. Bu Komisyo
na, her grupun vereceği üyelerin oranı, oran cetve
line, uygun olarak önerilmiş, bu da oylanarak kabul 
edilmiş bulunmaktaydı. Her grupun kendi kontenja
nına düşen üyeleri tespit edip, bildirmesini teminen; 
Perşembe günü diğer parti gruplarının da vereceği 
isimlerle beraber oylamayı yapma önerisi yapılmıştı. 

Bu arada Sayın Küfrevî, Sayın Yüce, Saym Meh
metoğlu, Sayın Baikıs, Saym Küçük tarafından yok
lama isteminde bulunulmuştu. Yapılan yoklama se
nanda ekseriyetin olmadığı görüldü. Bu arada ba
ğımsızlar adına verilmiş olan isim önergesi de sahip
leri tarafından geri alınmış bulunmaktadır. 

Perşembe günkü Birleşimde seçimleri yapacağız. 

9 Ocak 1975 Perşembe günü saat 15,00'te toplan
mak üzere bu Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,22 

nUUg^feBaı 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üye

si Kemal Şenocak'ın, Afyon Karahisar i'.i Dazkırı 

Kaymakamına dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı 

Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı. (7/282) 

Saym Cumhuriyet Senatosu Başkanhğına 
İlişikte arz ettiğim yazılı soru önergemin İçişleri 

Bakanlığına tevcihini arz ederim. 
Saygılarımla. 7 . 10 . 1974 

Afyon Senatörü 
M. Kemal Şenocak 
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ilişiği : 1 soru önergesi. I 
Sayın İçişleri Bakanlığına I 

Afyon ili Dazkırı Kaymakamı Tuncer Ergüler'in 
kanunsuz tutum ve davranışları hakkında müspet 
deliller belirtilerek arz ettiğim yazılı araşt;rma öner
geme, gönderilen müfettişin alenen taraf tutarak, suç
ları gizleyerek örtbas ederek gerçek dışı rapor ver
mesi karşısında kaymakam ve ilgili müfettiş hakkın
da yeniden tahkikat yapılmasını dilediğim ikinci öner
geme de bugüne kadar bir cevap verilmemiş ve müs
pet suçlar ortaya konarak ilgililer tecziye edilme
miş ve vatandaşın hakkı teslim edilmemiştir. I 

Kanunsuz ve menfaatçi davranış içerisindeki kay
makamın bu davranışına dur denmesi gili, vatanda
şın malı olan 30 ton demir kaymakamın kanunsuz 
olarak verdiği dayısından alınıp yerine konmamıştır. I 
Makbuzsuz 49 bin liranın toplanmış olması, makine 
siparişi yaparak aldıkları komisyon ortava konma
mış iken mezkûr kaymakam bu hoş görürlük ve I 
himayeden de kuvvet alarak bu kere de belediyenin 
Devlet asfaltı üzerindeki arsayı kendisi Ankara'da 
iken vatandaşa ilân dahi edilmeden ihale edilerek 
kaymakama verilmiş ve sembolik fiyatla verilen bu 
arsaya kaymakam şimdi de Acıgöl Kooperatifler Bir
liğinin demir, çimento, kereste ve kamyonunu kulla
narak ev yapmaktadır. 

Vatandaşın gözü önünde »vatandaşın malına ve 
malzemesine el atarak şahsına ev yapan sorumsuz
luğu şeref bilen bu kaymakamın bu davranışına han
gi makam dur diyecektir, vatandaş bilmemekte ve 
üzüntü içerisinde malına sahip aramaktadır. 

Mezkûr arsa : 
1. Belediyeye ait ve anadevlet asfaltı üzerinde- | 

dir ve ,rayiç fiyatı 100 liranın üzerindedir. 

2. Bu arsa kaymakamın Ankara'da bulunduğu 
sırada, belediyece ilân dahi edilmeden ihaleye gizli 
olarak çıkarılmış ve C. H. P. ilçe Başkanlığı ile di
ğer bir C. H. P. li vatandaşla birlikte kaymakam da 
ihaleye sokulmuş gösterilerek ihale muanelesine gi
rilmiş. iki C. H. P. li ortadan çekilince arsa kayma
kamın üzerinde 50 liradan bırakılmıştır. 

3. Belediyenin dağda bayırda ve çok kötü yer
lerdeki arsaları 50 liranın üstünde satılırken ve böy
le kötü yerdeki bir arsa bir fakir sakat odacı vatan
daşa 51 liradan satılırken, dolambaçlı ve dalavereli 
yollardan en iyi arsanın kaymakama yokluğunda sem
bolik fiyatla ihale edilmiş olması suç değil midir? 
Kaymakam, belediyenin denetleme amiri olduğu hal
de, belediye meclis üyeleri böyle bir ihaleye asla gi- j 

I remeyeceği ortada iken amirinin böyle dolambaçlı 
yollarla ihaleye yokluğunda girerek alması suiisti
mal değil midir? Bunu tahakkuk ettiren C. II. P. li 
reis ve encümenin suçu değil midir? Kaymakamın 
alenen C. H. P. li olması ve onu alenen desteklemesi 
vatandaşın malıyla mı taltif edilecektir. 

4. Netice : 
Arz ettiğim durumun tetkiki ile, suçlulara dur 

denmesini, âmmenin malının belediyeye teslimini, bu 
dolambaçlı, ve suç olan yollardan belediyenin uzak
laştırılmak üzere uyarılarak vatandaş hakkının ko-

j runmasmı. ilçe için çok kötü durumda olan ve dai
ma menfaatini gözeten ve ona çalışan bu kaymaka
mın buradan' alınarak, vatandaşa huzur verilmesini 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Afyon Senatörü 
M. Kemal Şenocak 

T. C. 
I İçişleri Bakanlığı 6 . 1 . 1975 

Öz. îş. Gn. Md. 
Şb. Md. : Değ. ve Atama *731 /112 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) 30 . 7 . 1974 tarih ve Kanallar Mü

dürlüğü : 4255-2323-6/51 sayılı ve, 
b) 25 . 10 . 1974 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü : 4604-2370/7/282 sayılı yazılar. 

Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Sa-
ynı M. Kemal Şenocak'ın aynı il Dazkırı i'çesi Kay
makamına dair Başkanlığımız tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını isteyen önergesindeki konu
lar, incelettirilmiş ve sonucu aşağıda açıklanmıştır. 

1. Saym senatörün Dazkırı Kaymakamı Tuncer 
Ergüler'in tutum ve davramşlan ile ilgili daha önce 
verdiği 1 1 . 6 . 1974 günlü soru önergesinde yer alan 
konuları, mahallinde inceleyen müfettişin ulaştığı so
nucu da itiraz niteliği taşıyan 23 . 7 . 1974 tarihli 
önergesi üzerine, bir kere de bakanlıkları müfettiş
lerine incelettirilmesi için konu Köy İşleri \ e Koope
ratifler Bakanlığına intikal ettirilmiş ve henüz bir so
nuç alınamadığından, Sayın Senatörün anılan öner
gesi henüz cevaplandırılamamıştır. Köy işleri Kope-
ratifler Bakanlığından bilgi alındıktan sonra gerekli 
cevap verilecektir. 

2. Sayın Senatörün son önergesindeki Dazkırı 
ilçesi ile ilgili açıklamaları da, mahallinde bir mül
kiyet müfettişine incelettirilmiştir. İnceleme sonnunda 
müfettiş, Dazkırı Kaymakamı Tuncer Ergüleı'in be-

j lediyeye ait bir arsayı satınalması işlemiri-ı 2490 sa-
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yılı Kanuna aykırı yönleri bulunduğu kanısına vara
rak, ilçe kaymakamı ile Belediye Başkanı ve encü
men üyeleri hakkında lüzumu muhakeme istemiyle 
fezleke düzenlenmiştir. 

Müfettiş konu ile ilgili olarak düzenlediği rapor
da; kaymakam tarafından satınalınan ar?ada yapı
mına başlanan binada kullanılan malzemenin, özel 
kişilerden ve rayiç bedelleri karşılığında satmalındı-
ğını, sözü edilen arsanın bugün için belediyeye iade 
edilmiş olduğunu da belirtmektedir. 

3. Müfettiş tarafından Dazkırı Kaymakamı ile 
belediye ilgilileri hakkında düzenlenen fezleke, kanu
nî merciine verilmiştir. Bu fezlekenin sonuçlanmasın
dan sonra kaymakam hakkında gereken idarî işlem
de ayrıca düşünülecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

îçişieri Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'm, Andbirlik Genel Müdürüne dair soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Halûk C ili ov'un yazılı ce
vabı. (7/306) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ticaret ve Köv İşleri ve 

Kooperatifler Bakanları tarafından yazılı olarak İç
tüzüğümüzün tayin ettiği müddet gereğince cevaplan
dırılmasına delâletinizi diler, saygılar sunarım. 

C. Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuza! 

1. Kalen Andbirlik Gene! Müdürü ^ «için Yıl
maz hangi tarihte ve hangi Bakan tarafından bu gö
reve tayin edilmiştir? 

2. Genel Müdür Yalçın Yılmaz daha evvel TAR-
KO'da görev almış mıdır? Ücret ve göreli ne idi? 
Ne sebeple hangi tarihte bu görevden ay dmış veya 
alınmış mıdır? 

3. Andbirlik Genel Müdürlüğüne atanma
sında ihtisası aranmış mıdır? Ve ihtisası var mıdır? 
Varsa nedir? 

4. Bugünkü görevi sebebiyle ANDBÎRLİK'ee 
ödenen ücreti ne kadardır? Diğer yan ödeme imkân
ları nedir? 

i T. a 
Ticaret Bakanlığı 17 . 12 . 1974 

Teşkilâtlandırma Genel M d. 
Dosya No. : 15/IX. 09. F. 18 - 4969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 12 . 12 . 1974 tarih 5110 - 2482 - 7/306 sayılı 

! yazınız. 

26 Ocak 1974 tarih ve 14780 Mükerrer sayılı Res-
j mı Gazetede yayınlanan Başbakanlık Özlük ve Yazı 

İşleri Genel Müdürlüğünün 25 . 1 . 1974 tarih ve 
1/1 - 526 sayılı teklifi ve Cumhurbaşkanlığının 26 Ocak 
1974 tarih ve 4/92 sayılı olurları gereğince 4951 sayılı 
Kanun hükümlerine göre Bakanlığımız bünyesinde 
bulunan «Genel hükümlere tâbi kooperatifler», «Ta
rım Satış Kooperatifleri», «Tarım Kredi Kooperatif-

. ieri» ve bunların üst kuruluşları Köy İşleri Bakanlığı
na «Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı» adı veri
lerek bu Bakanlığa bağlandığından, bundan böyle 

I Kooperatiflerle ilgili, her türlü işlem adı geçen Bakan
lıkça yürütülmektedir. 

I Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucu
zal'm. Antbirîik Genel Müdürlüğüne atanan Yalçın 
Yılmaz hakkındaki yazılı soru önergesinin, söz konu
su şahsın bu göreve atanma işlemi Kooperatiflerin 
Bakanlığımız bünyesinden ayrıldıktan sonra Köy İşîe-

j ri. vs Kooperatifler- Bakanlığınca yapılmış olması ne-
j deni ile bu Bakanlıkça cevaplandırılması gerekmekte

dir. 
Keyfiyet, 17 . 12 . 1974 tarih ve 4970 sayı ile mez

kûr Bakanîığ? yazılmıştır. 
Bilgilerinize arz olunur. 

Halûk Cillov 
I Ticaret Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'm, Antbirîik Genel Müdürüne dair soru öner
gesi ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı î. Hakkı 
Aydmoğhinun yazılı cevabı. (7/306) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki somlarımın Ticaret ve Köy İşleri ve 

s Kooperatifler Bakanları tarafından yazılı olarak İçtü
züğümüzün tayin ettiği müddet gereğince cevaplandı-

! almasına delâletinizi, diler, saygılar sunarım. 
C. Senatosu Eskişehir Üyesi 

ömer Ucuza! 
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1. — Halen Antbirlik Genel Müdürü Yalçın Yıl
maz hangi tarihte ve hangi Bakan tarafından bu gö
reve tayin edilmiştir? 

2. — Genel Müdür Yalçın Yılmaz daha evvelce 
Tarko'da görev almış mıdır? Ücret ve görevi ne idi? 
Ne sebeple hangi tarihte bu görevden ayrılmış veya 
alınmış mıdır? 

3. — Antbirlik Genel Müdürlüğüne atanmasında 
ihtisası aranmış mıdır? Ve ihtisası var mıdır? Varsa 
nedir? 

4. — Bugünkü görevi sebebiyle Antbirlikçe ödenen 
ücreti ne kadardır? diğer yan ödeme imkanları nedir? 

T. C. 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 7 . 1 . 1975 

Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : H. 09-27 
Konu : Cumhuriyet Senato
su Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'm yazılı soru öner
gesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 12 . 12 . 1974 gün ve 5110-2482/7-306 sayılı 

yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Sayın Ömer 

Ucuzar'ın «Antbirlik Genel Müdürü Yalçın Yılmaz 
hakkında» Bakanlığımıza yöneltmiş oldukları yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişiktir. 

Bilgilerinize sunarım. 
İ. Hakkı Aydınoğlu 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Sayın Ömer 
Ucuzal'm «halen Antbirlik Genel Müdürü olan Yal
çın Yılmaz hakkında» Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanınca yazılı, olarak cevaplandırılması istemiyle yö
nelttikleri soru önergelerinin cevabıdır. 

î . Yalçın Yılmaz Antbirlik Gene! Müdürlüğü gö
revine 6 . 5 . 1974 gününde o dönemin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı Sayın Mustafa Ok tarafından 
atanmıştır. 

2. Yalçın Yılmaz şimdiki görevinden önce Tarko 
da Sektör Uzmanlığı, vŞube Müdürlüğü ve Genel Sek
reterlik görevlerinde bulunmuştur. Son görevi sıra
sında 7 000,— TL. sı brüt aylık ücreti ile bu ücretin 
% 20 si oranında kasa tazminatı ile lojman kira
sı karşılığı olarak 1 500,— TL. sı aldığı Tarko ile 
yapılan görüşmeden öğrenilmiştir, 

Adı geçen Tarko'daki görevinden Antbirlik Ge
nel Müdürlüğüne atanması nedeniyle ayrılmıştır. 

3. Adı geçenin Antbirlik Genel Müdürlüğüne 
atanışında görevin gerektirdiği formasyon, tecrübe ve 
ihtisasa sahip oluşu gözönüne alınmıştır. 

Şöyle ki; Yalçın Yılmaz, 
a) 1955 - 1961 yıllarında Alata Teknik Bahçi-

vanlık Okulunda öğretmenlik, Şube Şefliği, Müdür 
Yardımcılığı, Araştırma Şubesi Müdürlüğü görevle
rinde bulunmuş ve bu arada İstatistik Metodları, 
Pazarlama, İnsan Psikolojisi seminerlerini bitirmiş-
tir. 

b) 1961 yılında istifa ederek görevinden ayrıl
mış, aynı yılın Kasım ayında Merkezi Almanya'da bu
lunan Won Waverin V. Breş Limited Şirketinin Tür
kiye Şubesi Müdürlüğüne atanmış ve 1963 yılına ka
dar görevi ihracat, ithalat ve üretim olan bu şube
nin Müdürlüğünü yapmış bu arada görevi nedeniyle 
dört ay Tanzanya da çalışmıştır. 

c) 1964 - 1969 yılları arasında ithalât, ihra
cat ve kooperatifçilik konusunda ticaret yapmış, 
9 . 1 . 1 9 7 0 gününde Tarko'ya atanmıştır. 

4. Antbirlik'ce ilgiliye ödenen aylık brüt 7 000,— 
TL. sı olup, ayrıca Tarım Satış Kooperatifleri Birlik
leri daimî kadro personel yönetmeliği uyarınca maa
şının % 60 - 75 arasında zam, 500,— TL. sı temsil 
ödeneği ve yılda üç maaş ikramiye ödenmektedir. 

Ayrıca, Firintaş ve Tarko yönetim Kurulu üyesi 
olan Yalçın Yılmaz, Kasım 1974 gününden itibaren 
Firintaş'tan aylık 2 000,— TL. sı, Eylül 1974 günün
den itibaren de Tarko'dan aylık 2 000,— TL. sı brüt 
ücret almaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Sayın Ömer 
Ucuzal'm «halen Antbirlik Genel Müdürü olan Yal-. 
çm Yılmaz hakkında» Köy İşleri ve Kooperatif Ba
kanınca yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle yö
nelttikleri soru önergelerinin cevabıdır. 

1. Yalçın Yılmaz Antbirlik Genel Müdürlüğü gö
revine 6 . 5 . 1974 gününde o dönemin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı Sayın Mustafa Ok tarafından 
atanmıştır. 

2. Yalçın Yılmaz şimdiki görevinden önce TAR
KO da Sektör Uzmanlığı, Şube Müdürlüğü ve Genel 
Sekreterlik görevlerinde bulunmuştur. Son görevi sı
rasında 7 000 TL.'sı brüt aylık ücret ile bu ücretin 
% 20'si oranında kasa tazminatı ile lojman kirası kar
şılığı olarak 1 500 TL.'sı aldığı TARKO ile yapılan 
görüşmeden öğrenilmiştir. 
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Adı geçen TARKO'daki görevinden Antbirlik 
Genel Müdürlüğüne atanması nedeniyle ayrılmıştır. 

3. Adı geçenin Antbirlik Genel Müdürlüğü
ne atanışında görevin gerektirdiği formasyon, tecrü
be ve ihtisasa sahip oluşu gözönüne alınmıştır. 

Şöyle ki; Yalçın Yılmaz, 
a) 1955 - 1961 yıllarında Alâta Teknik Bahçivan-

lık Okulunda öğretmenlik, Şube Şefliği, Müdür Yar
dımcılığı, Araştırma Şubesi Müdürlüğü görevlerinde 
bulunmuş ve bu arada İstatistik metodlan, pazarla
ma, insan psikolojisi seminerlerini bitirmiştir. 

b) 1961 yılında istifa ederek görevinden ayrıl
mış, aynı yılın Kasım ayında merkezi Almanya'da bu
lunan Won AVaverin V. Breş Limited Şirketinin Tür
kiye Şubesi Müdürlüğüne atanmış ve 1963 yılına ka
dar görevi ihracat, ithalât ve üretim olan bu şubenin 
Müdürlüğünü yapmış bu arada görevi nedeniyle dört 
ay Tanzany da çalışmıştır. 

c) 1964 - 1969 yılları arasında ithalat, ihracat ve 
kooperatifçilik knusunda ticaret yapmış, 9 . 1 . 1970 
gününde TARKO'ya atanmıştır. 

4. ANTBİRLİK'ce ilgiliye ödenen aylık bürüt 
7 000 TL.'sı olup, ayrıca Tarım Satış Kooperatifleri 
Birlikleri daimî kadro personel Yönetmeliği uyarın-

- ca maaşının (/c 60 - 75 arasında zam, 500 TL.'sı tem
sil ödeneği ve yılda üç maaş ikramiye ödenmektedir. 

Ayrıca, FÎRÎNTAŞ ve TARKO Yönetim Kurulu 
Üyesi olan Yalçın Yılmaz, Kasım 1974 gününden iti
baren FİRÎNTAŞ'tan aylık 2 000 TL.'sı, Eylül 1974 
gününden itibaren de TARKO'dan aylık 2 000 TL.'sı 
brüt ücret almaktadır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nu
ri Ademoğlu'nun, şekere dair soru önergesi ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mehmet Göfhan'ın yazdı ceva
bı. (71308) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını müsaadelerinize arz 
ederim. 

C. Senatosu Adana Üyesi 
Dr. Nuri Âdemoğlu 

1. Türkiye'nin senelik şeker istihsali kaç tondur? 
2. Türkiye'nin senelik istihlâki kaç tondur? 
3. Şekerin kilosunun maliyeti nedir? 
4. Dünyadaki bir kilo şekerin fiyatı bizim para

mızla kaç liradır? 
5. Memleketimizde kaç kilo şeker pancarından ' 

bir kilo şeker elde edilmektedir? 

6. Şeker kamışından şeker istihsal etmeyi düşü-
nüyormusunuz? 

7. 1950 - 1960 seneleri arasında Çukurovadaki şe
ker kamışı etüdünden alınan netice nedir? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 6 . 1 . 1975 

Sanayi Dairesi Reisliği 
Sayı: 13/Şeker - 3/12 

Eki : 1 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Dr. Nuri Ademoğlu'nun soru 
önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 13 . 12 . 1974 tarihli ve 5128 - 2494/7 - 308 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Dr. 

Nuri Ademoğlu'nun Şeker Sanayiine ilişkin soru öner
gesi hakkında hazırlanan notun ilişikte sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Sanayi ve Teknoloji Bakam 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Dr. Nuri 
Ademoğlu'nun Şeker Sanayiine ilişkin soru önergesi 

hakkında 

Soru 1. — Türkiye'nin senelik şeker istihsali kaç 
tondur? 

Cevap 1. — Türkiye'de halen mevcut 17 şeker 
fabrikasının yıllık normal şeker üretim kapasitesi; 
250 bin tonu kesme, 450 bin tonu kristal şeker olmak 
üzere toplam olarak 700 bin tondur. Ancak pancar 
rekoltesinin müsait olduğu yıllarda fabrikaları forse 
çalıştırmak suretiyle 700 bin tondan fazla şeker üre
timi mümkün olabilmektedir. Nitekim 1964 yılında 
731 328 ton, 1967 yılında 727 908 ton, 1971 de 
837 416 ton, 1972 de 746 460 ton şeker üretilmiştir. 
Bu yıl da 750 bin ton civarında şeker üretilebileceği 
tahmin edilmektedir. 

Soru 2. — Türkiye'nin senelik istihlâki kaç tondur? 
Cevap 2. — Son beş yıla ait yıllık şeker tüketimi 

aşağıya çıkarılmıştır. 
Şeker tüketimi 

Yıl Ton 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

583 947 
609 000 
649 811 
723 663 
840 150 
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1974 yılının 11 ayma ait iç seker satışları toplamı 
752 973 ton olup bunun yıl sonunda 832 bin tona 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Soru 3. — Şekerin kilosunun maliyeti nedir? 

Cevap 3. — Pancar fiyatının 30 Krş./kg. olduğu 
1973 yılında şekerin bir kilogramının kesin maliyeti 
ile satış hâsılatı ve İstihlâk Vergisi aşağıda gösteril
miştir. 

Kristal şeker Kesme şeker 
Unsurlar Krş./Kg. Krş./Kg. 

Şeker maliyeti 372,43 431,78 
Satış hâsılatı 10,54 10,54 

İstihlâk Vergisi 85,00 100,00 

Toplam 467,97 542,32 

Pancar fiyatının 40 Krş./Kg. olduğu 1974 yılında 
şekerin bir kilogramının tahmini maliyeti ve tahmini 
satış hâsılatı ile İstihlâk Vergisi aşağıya çıkarılmıştır. 

Kristal Şeker Kesme Şeker 
Unsurlar Krş./Kg Krş./Kg. 

Şeker maliyeti 489,14 549,14 
Satış hâsılatı 18,00 18,00 
İstihlâk Vergisi 85,00 100,00 

Toplam 592,14 667,14 

Soru 4. — Dünyadaki bir kilo şekerin fiyatı bizim 
paramızla kaç liradır? 

Cevap 4. — 20 . 12 . 1974 tarihli Anadolu Ajan
sı Şeker Bültenine göre «Paris Uluslararası Beyaz 
Şeker piyasası» Fob metrik tonu aşağıda gösteril
miştir. 

Tl./Ton TL/Kg. 

Peşin fiyat, derhal teslim 17 022 17,02 
Mart 1975 vadeli 13 070 13,07 
Mayıs 1975 vadeli 13 070 13,07 

Soru 5. — Memleketimizde kaç kilo şeker panca
rından bir kilo şeker elde edilmektedir? 

Cevap 5. — Son beş yılda gerçekleşen şeker ran
dımanına göre bir kg. şeker üretebilmek için kullanı
lan pancar miktarı aşağıya çıkarılmıştır. 

Ran
dıman, pan- Bir Kg. şeker üretimi için kul-

Yıl cara göre c/( lanılan pancar miktarı Kg. 

1969 14,94 6,7 
1970 13,01 7,2 
1971 14,06 7,1 
1972 12,66 ' 7 9 
1973 13,29 7,5 

Özetle memleketimizde 7 - 8 Kg. pancardan bir 
Kg. şeker elde edilmekte olduğır ifade edilebilir. 

Soru 6. — Şeker kamışından şeker istihsal etmeyi 
düşünüyor musunuz? 

Cevap 6. — Şeker kamışından şeker istihsali düşü
nülmemektedir. 

Soru 7. — 1950 - 1960 seneleri arasında Çukuro-
va'daki şeker kamışı etüdünden alınan netice nedir? 

Cevap 7. — Ülkemiz şeker ihtiyacının karşılanması 
amacıyle İkinci Dünya Savaşından önce, pancar ekim 
alanlarının genişletilmesi olanaklarının araştırılması 
meyanmda, Çukurova'da da şeker kamışı üretimi ola
naklarının araştırılması konusu Türkiye Şeker fabrika
ları A. Ş. tarafından 1938 yılında ele alınmış ve bu 
alandaki çalışmalara ilki; 1938 - 1952, ikincisi 1957 -
1961 yılları arasında olmak üzere 20 yıl devam edil
miştir. 

Her iki dönem sonunda da Adana'da bir kamış 
şekeri fabrikası kurulması teşebbüs safhasına kadar 
ilerlediği halde, her iki teşebbüs de ekonomik neden
lerle gerçekleştirilememiştir. Buna karşılık, pancardan 
şeker üreten şeker fabrikalarının sayısı 1953 - 1963 
döneminde 4 ten 17'ye çıkarılmış ve yıllık şeker üre
tim kapasitesi de 100 bin tondan 700 bin tona yüksel
tilmiştir. 

Çukurova'da kamış şekeri sanayii kurulması husu
sunda eski çalışmaların incelenmesi ve Aralık 1971 
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de yeniden yerinde tetkikler yapılması sonunda elde 
edilen kanaatler bir raporda toplanmış olup bunun 
bir özeti aşağıya çıkarılmıştır. 

1. İklim olanakları : Toros dağları ile Akdeniz 
arasında bulunan Çukurova'nın şeker kamışı iklimi 
kuşağının Kuzey uçunda bulunması, çok aşırı olmasa 
bile bu bölgede don ve sert rüzgâr rizikosunun mev
cut olması, yazların çok kurak oluşu nedeniyle fazla 
sulamanın zorunlu olması ve bilhassa hasat mevsimi
nin çok yağışlı devreye isabet etmesi bakımlarından 
bu bölgenin iklimi, şeker kamışı için çok elverişli 
olarak nitelenemez. Fakat buna rağmen, bu bölgede 
uzun süre yapılan denemeler, bölgenin iklim olanak
larına uyan bir yetiştirme tekniği uygulamak suretiyle 
şeker kamışı yetiştir ilebileceğin i göstermiştir. 

2. İşgücü olanakları : Çukurova nm verimli ova
ları genellikle büyük işletme niteliğindedir. İklimin 
çok çeşitli bitkiler için elverişli olmasından dolayı 
bölgede, başta pamuk olmak üzere narenciye, sebze 
v.s. gibi fazla işçilik isteyen çeşitli bitkiler yetiştiril
mektedir. 

3. Şeker kamışı verimi : Yapılmış olan deneme
lerden edinilen kanaate göre Çukurova'da dönümden 
ortalama olarak 7 ton kamış verimi ve % 7,5 şeker 
randımanı elde edilebileceği tahmin edilmektedir. Bu, 
dönüme 525 kg. seker verimi demektir. Eskiden beri 
kamış tarımı yapılan ülkelerin çoğunun ortalama şe
ker verimi seviyeleri de bu civarda bulunduğundan 
Çukurova için öngörülen bu verim seviyesi iyimser 
bir tahmin niteliğindedir. 

4. Kamış tarımmın gerektirdiği şartlar : Şeker 
kamışı verim ve kalite yönlerinden ziyadesiyle geliş
tirilmiş bir kültür bitkisi olduğundan »yukarıda ön
görülen verim seviyesinin sağlanabilmesi için, bölgede 
halen yerleşmiş bitkilere nazaran şeker kamışı : 

a) Daha itinalı bir yetiştirme tekniği, bilgi ve 
araştırmayı, 

b) Su ihtiyacı çok yüksek olduğundan daha faz
la ve bilgili bir sulamayı ve dolayısıyle tesviyeli birin
ci ve ikinci sınıf topraklarda yetiştirilmesini, 

c) Kütlesi fazla bir bitki olduğundan daha faz
la hasat işçiliği ve nakliye imkânları ve dolayısıyle 

tarla içi ve arası yol yapımını gerektirecektir. 
d) Ayrıca hasat mevsimi, çok yağışlı olan kış 

ve ilkbahar aylarına Taslandığından, hasat ve nakliye 
işinin önemli güçlükler tevlit etmesi ve bunun yenil
mesi çin de geniş çapta mekanizasyonun zorunlu ol
ması muhtemeldir. 

e) Bütün bu şartların hele küçük çiftçiler tara
fından kısa zamanda gerçekleştirilebileceğini kabul 
etmek çok zordur. Bu nedenle kurulacak bir fabri
kanın kamış ihtiyacının emniyet altına alınabilmesi 
için, fabrikanın yeteri kadar plantasyon tesis ederek 
ihtiyacı olan kamışın en az yarısını bizzat üretmesi 
gerekecektir. 

f) Şeker kamışının iyi kaliteli sulanabilir toprak 
istemesi ve böyle arazi fiyatlarının da çok yüksek ol
ması nedeniyle satma;ınacak veya kiralanacak arazide 
plastasyon tesisi çok +'azla bir yatırımı gerektirecektir. 

5. Şeker kamışı fiyatı ve diğer ürünlerle rekabet 
olanağı: Ülkemizde halen dönüme ortalama pancar 
verimi 3,3 - 3,9 ton ve şeker laridımanı % 13 - 15 
civarında olup dönümden 500 Kg. kadar şeker elde 
edilmektedir. Kamışın şeker randımanı, pancarınkinin 
yarısı kadar olduğundan, kamış tarımı ile öngörülen 
7 ton verimle, dekardan ancak pancarınki seviyesin
de şeker sağlanabilecektir. 

Pancarın fiyatı 40 kuruş/Kg. olduğundan, şeker 
randımanı esasına göre kamış fiyatının 20 kuruş olması 
gerekecektir. Bu fiyat ve dönüme öngörülen 7 ton ve
rim ile kamıştan dönüme 1400 lira civarında bir brüt 
gelir sağlanabilecektir. Bu brüt gelir, narenciye ve seb-
zeninki ile kabili kıyas değildir. 

Şeker kamışı, yetiştirme masrafları yüksek olan 
bitkilerden biridir. Kamış için gerekli emek ve mas
rafın daha azı ile pamuk ve hatta buğdaydan, daha 
fazla net gelir elde edilebilmektedir. Bu nedenle şe
ker kamışı tarımının Çukurova çiftçisi için cazip ol
mayacağı ve dolayısıyle çiftçi tarafından benimsenme-
yeceği anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak Çukurova'da şeker kamışı tarımının 
yapılmasının ve şeker fabrikası kurulmasının gerek 
millî, gerek bölge ekonomisi bakımından uygun ol
mayacağı kanaatine varılmıştır. 

. . . . > . . . > « - 0 .<.,. 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

17 NCt BİRLEŞİM 

7 . 1 , 1975 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Ko
misyonunun kuruluşu hakkında Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı yazısı (3/564) 

B - ÎKtNCl DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, yurt dışında mahkûm olan Türklere dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Gaze
tesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/10) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nın, tarım ürünlerinin fiyatlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nın, haşhaş ekiminin yasaklanmasına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/20) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mehmet 
Feyyat'ın, hâkimlerin görevlerinden başka herhangi 
bir görev yapıp yapamayacağına dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/29) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi 
Ünsal'ın toprak kayması sonucu afete maruz kalan 
vatandaşlara dair İmar ve îskân Bakanından sözlü so
rusu (6/30) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Türkiye İş Bankası Anonim Şir
ketine dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/31) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip Mir-
kelâmoğlu'nun Hilâfetin kaldırılışının 50 nci yıldönü
mü nedeni ile PTT İdaresince bastırılması program
lanan pul emisyonundan vazgeçilmiş olması sebebi
ne dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/32) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/26) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, İzmir'de vukubulan müessif uçak kazasına da
ir, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, TRT Genel Müdürü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/33) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, A. E. G., Telefunken Şirketleriyle yapı
lan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/34) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, tütün taban fiyat po
litikasına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/35) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Önerin, Tekel İdare binasına dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Lisesi Müdürü
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/37) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayınlarından fayda
lanması hususunda neler düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/38) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüse
yin Kalpaklıoğlu'nun yurt dışından hibe olarak gön
derilen arabalara dair, Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/39) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüse
yin Kalpaklıoğlu'nun, Kayseri Merkez İlçesine bağlı 
Güneşli Nahiyesinde yapılmakta olan Ziraat Okulu 
inşaatına dair Gıda - Tarım ve Hayvancılık Baka-. 
nından sözlü sorusu (6/40) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Cemâ-
lettin înkaya'mn, şeref tribününe ve resmî araba ile 
stadyuma gelenlere dair Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü sorusu (6/43) 



20. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Oral 
Karaosmanoğlu'nun, TARİŞ Anasözleşmesinin bazı 
hükümlerinin neden değiştirildiğine dair Köy îşleri 
ve Kooperatifler Bakanından sözlü sorusu (6/44) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Ankara imar Limited Şirketi hak
kında tmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, tırpan ithaline dair Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu £6/46) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Saba
hattin Orhon'un, fındık taban fiyatına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/47) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kuruluna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/48) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'm, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi Kemal Şenocak'ın, Afyon Karahisar İli Daz
kırı Kaymakamı hakkında hazırlanan müfettiş rapo
runa dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/51) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair. Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Ce
mal Tarlan'ın, 1974 yılı köy elektrik yapım progra
mına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/53) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbifin, Orta Doğu Teknik Üni
versitesi yöneticilerine dair Millî Eğitim Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/54) 
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

2 — 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi

ğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde 
bulunduğu duruma dair Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/3) 

2. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
ve ek rapora (10/33) (Dağıtma tarihi : 3 3 . 1973) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İh
san Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gündo-
ğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının nedenleri ve 
çözüm yolları konusunda Senato araştırması iste
yen önergeleri (10/6) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, mason localarına dair Senato araştır
ması isteyen, önergesi. (10/7) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatına 
dair Senato araştırması isteyen önergesi. (10/9) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 7.2.1974 
tarih ve özel 000.01/114 sayılı tamimi ve bu tamime 
göre yapılan tayinler hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/10) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/11) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye Fethi Ce-
likbaş'ın 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye 
müsteniden TRT Genel Müdürlüğüne yapılan ata
maya dair Senato araştırması isteyen önergeleri 
(10/12) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato araştırması isteyen önergesi (10/13) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
seçilen Üye Özer Derbil ve 3 arkadaşının, Elektrofer 
Firmasına verilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu fir
manın gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergeleri. (10/14) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref 
Kayalar ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/15) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesapları. 



hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (5/14) (S. Sayısı : 404) (Dağıt
ma tarihi: 1 2 . 1 2 . 1974) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesinde 
Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sıfatıy-
le Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayacağına 
dair, İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in önergesi ve bu 
hususta Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih 

ve 28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 11 Mart 1974 
tarih ve 9, 13 . 11 . 1974 tarih ve 2 sayılı kararları 
(Dağıtma tarihi : 1 6 . 1 2 . 1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




