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Uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması
hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 18.10.1962

- Sayı : 11235)

No.
77

Kabul tarihi
16.10.1962
Uzun vadeli plânın Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması

MADDE 1. — Uzun vadeli plân, 30 Eylül 1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
gereğince Bakanlar Kurulunca kabul edilip Bakanlar Kurulu üyelerince imzalandıktan sonra,
Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmak üzere Başbakanlık tarafından Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulur.
Uzun vadeli plânın Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi
MADDE 2. — 1. Uzun vadeli plân, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plân Karma Komisyonunda
görüşülür. Bu Karma Komisyon, Anayasanın 94 ncü maddesine göre seçilen Türkiye Büyük Millet
Meclisi Bütçe Karma Komisyonu üyelerinden kuruludur.
2. Plân Karma Komisyonu, uzun vadeli plânı, kendisine havale edildiği tarihten itibaren en
çok yirmidört saat içinde görüşmeye başlar ve en çok yirmi gün içinde karara bağlıyarak derhal
Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna sevk eder.
3. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, bu metni en çok altı gün içinde görüşüp karara bağ
lar. Cumhuriyet Senatosunda plânın görüşülmesi e oylanması bittikten sonra, plân derhal Plân
Karma Komisyonuna sevk edilir.
4. Plân Karma Komisyonu, Cumhuriyet Senatosunun kararını en çok üç gün içinde görüşe
rek karara bağlar ve plânı derhal Millet Meclisi Genel Kuruluna sevk eder.
5. Millet Meclisi Genel Kurulu, plânı en çok sekiz gün içinde görüşerek karara bağlar.
Millet Meclisinin karan nihaidir.
6. Uzun vadeli plânın Plân Karma K o m i s y o n Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Ge
nel Kurullarında görüşülmesi ve oylanmasında aşağıdaki esaslar uygulanır :
a) Plân, Plân Karma Komisyonu ile Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurullannda aralıksız görüşülür.
Plân, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurullarında bir defa görüşülür. Bu gö
rüşmelerde esas, Karma Komisyonun raporudur.
b) Uzun vadeli plânın Karma Komisyon ile Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel
Kurullannda görüşülmesi, plânın tümü üzerinde yapılır.
c) Plân Karma Komisyonunda önce Hükümet tarafından plânın bütünlüğünü bozmıyacağı be
lirtilen değiştirgeler oylanır ve Karma K o m i s y o n hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu
ile karara bağlanır.
Plânın bütünlüğünü bozacağı Hükümetçe belirtilen değiştirgeler, gerekçeli geriverme önergesi
sayılarak (d) bendi hükümlerine göre görüşülür ve oylanır.
d) Plân Karma Komisyonunda plânın tümü üzerindeki konuşmalar bittikten ve ( c ) bendinin
1 nci fıkrasında sözü geçen değiştirgeler oylandıktan sonra, plânın Hükümete geri verilmesine dair
gerekçeli önergeler görüşülür ve bu önergelerdeki gerekçelerin ayn a y n oylanmasına geçilir.
Geriverme önergelerinin her biri hakkında, sadece, Hükümet ve geriverme önergesindeki birinci
imza sahibi veya göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabibrler.
Plân Karma Komisyonunun üye tamjsayısmın salt çoğunluğunun oyu ile kabul edilen geriverme
gerekçeleri, plân ile birlikte Hükümete .geri verilir.
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Hükümet, Karma Komisyonca kabul edilen geriverme gerekçelerinden katıldığı gerekçelere gö
re plânı değiştirir ve katılmadığı gerekçelerin hangileri olduğunu Karma Komisyona bldirir. Kar
ma Komisyon, bu hususu raporunda belirtir.
Plân Karma Komisyonunun toplantı oram üye tamsayısının salt çoğunluğudur.
e) Plân ile Karma Komisyon raporunun tümü üzerinde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Genel Kurallarındaki konuşmalar bittikten sonra, plânın Hükümete geriverilmesine dair ge
rekçeli önergeler ile Karma Komisyonca kabul edilip Hükümetçe benimsenmemiş olan geriverme
gerekçeleri görüşülür ve bu grekçelerin ayrı ayrı oylanmasına geçilir.
Bunlardan her biri hakkında, sadece, Karma Komisyon, Hükümet ve geriverme önergesindeki
birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabilirler.
Dikkate alınmasına karar verilen geriverme gerekçeleri üzerinde en sonra yeniden görüşme
açılır.
Bu görüşme sırasında da, bunlardan her biri hakkında, sadece, Kanma Komisyon, Hükümet ve
geriverme önergesindeki birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabilirler.
Bu görüşme sonunda geriverme gerekçeleri tekrar ayrı ayrı oylanır.
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda yukardaki fıkra gereğince geriverme gerekçelerinin
hepsinin ayrı ayrı oylanmasından sonra, plânın tümü açık oya konur ve plân kabul edilen geri
verme gerekçeleriyle birlikte 3 ncü bend gereğince Plân Karma Komisyonuna sevk edilir.
Millet Meclisi Genel Kurulunda 6/e bendinin 5 nci fıkrası gereğince geriverme gerekçelerinin
hepsinin ayrı ayrı oylanmasından sonra, kabul edilen geriverme gerekçeleri varsa, plân bu gerek
çelerle birlikte Hükümete geriverilir.
Hükümet, Millet Meclisince kabul edilen geriverme gerekçelerini de dikkate alarak, plânda
uygun gördüğü değişiklikleri yapar ve bu hususları bir raporla Millet Meclisi Genel Kuruluna
bildirir.
Geriverme gerekçelerinden-hiçbiri Millet Meclisince kabul edil'memişse veyahut yukardaki fık
ra gereğince yapılan değişiklikleri bildiren raporun görüşülmesinden sonra, plâmn tümü açık
oya konur.
Kanun tasarısı ve tekliflerinin uzun vadeli plâna

uygunluğu

'•

MADDE 3. — 1. Yasama Meclisleri komisyonları ve karma komisyonları kendilerine havale
edilen kanun tasarısı ve tekliflerini, bunlarla ilgili metinleri ve bu tasarı, teklif ve metinler
üzerinde verilen Önerge ve değiştirgeleri, uzun vadeli plâna uygunluk bakımından da inceler ve
uygun bulmadıkları takdirde, reddederler.
2. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlıkları, uzun vadeli plânla ilgili gördükleri
tasarı ve teklifleri en son olarak Plân Komisyonuna havale ederler. Kanun tasarı ve teklifleri,
Hükümetin veya Genel Kurulun lüzulm göstermesi halinde de, Plân Komisyonuna havale olunur.
Millet Meclisi Plân Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plân Karma Komisyonunun
üyesi olan (milletvekillerinden; Cumhuriyet Senatosu Plân Komisyonu da, aynı Karma Komisyonun
üyesi olan Cumhuriyet Senatosu üyelerinden kuruludur.
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundaki plân komisyonları, bu bendin 1 nci fıkrasında
zikredilen kanun tasarı ve tekliflerinden başka, kamu harcama veya gelirlerinde artış veya azalışı
gerektiren kanun tasarısı ve tekliflerini.veyahut sadece belli maddeleri bu niteliği taşıyan tasarı
veya tekliflerin bahis konusu maddelerini incelerler ve her bir Yasama Meclisinin içtüzüğü ile ve
rilen diğer görevleri yerine getirirler.
3. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu plân komisyonları, diğer komisyonların rapor ve
metinlerinde yürürlükteki uzun vadeli plâna aykırı buldukları hususları belirttir ve metni uzun
vadeli plâna uygun şekle sokarlaır. Bu takdirde, GenelKuruldaki görüşmelerde esas, Plân Komis
yonunun raporudur. Ancak, Anayasanın 92 nci maddesi gereğince Karma Komisyon kurulması ge
reken hallerde, Genel Kurul görüşmelerinde esas, Karma Komisyonun raporudur.
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Genel ve katma bütçe kanunları tasarıları ile bu kanunlara ilişkin ek tasanlar ve değişiklik
tasanlan, genel veya katma bütçeli daireler için ek ödenek veya olağanüstü ödenek verilmesi
hakkındaki kanun tasarıları ile bu kanunlara ilişkin değişiklik tasanlan ve bahis konusu ta
şanlarda bölümler arasında aktarma veya olağanüstü aktarma yapılmasına dair kanun tasanlan
ile kanuna uygıun olarak Yasama Meclisleri idareci Üyeleri tarafından Türkiye Büyük Millet Mec
lisine ait bütçenin değiştirilmesi hakkında verilecek kanun teklifleri için 2 nci bendin 1 nci fıkrası
ile bu bendin 1 nci fıkrası hükümleri uygulanmaz.
4. Yasama Meclisleri komisyonları ve karıma komisyonlannda, Hükümetçe yürürlükteki uzun
vadeli plâna aykırılığı gerekçesiyle reddi istenen kanun tasan, teklif ve metinlerinin veya bu ta
san, teklif ve metinlerin belli hükümlerinin ve kanun tasan, teklif ve metinleri üzerinde verilen
önerge ve değiştirgelerden Hükümetçe aynı gerekçeyle reddi istenenlerin kabulü, üye tamsayısının
salt çoğunluğuyla olur.
Yukardaki fıkranın Millet Meclisi Genel Kurulunda kanun tasan, teklif ve metinlerinin veya
bunların belli hükümlerinin kabulünde ve önerge ve değiştirgelerin kabulünde uygulanması, Hü
kümetin ret istemini güven istemine bağla-masiyle mümkündür.
Uzun vadeli plânda değişiklik yapılması
MADDE 4. — Uzun vadeli plânın kabulünden sonra bu plânda değişiklik yapılmasında, 1 nci
ve 2 nci maddeler hükümleri uygulanır,
Uzun vadeli plânın onaylanmasına dair karar ile Bakanlar Kuruluna plânın değiştirilmesi için
verilen yetkiler saklıdır.
Uygulanacak İçtüzük
MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Plân Karma Komisyonunun çalışmalarında, bu
kanunda sarahat olmıyan hallerde, Millet Meclisi içtüzüğü hükümleri uygulanır.
Millet Mecbsi Başkanı, Millet Meclisi içtüzüğü gereğince komisyonlar üzerinde haiz olduğu
denetleme yetkisini, bu Karma Komisyon için de haizdir.
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giriş

MADDE 6. — Bu kanun, yayımı tarihînde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7. — Bu kanunun yasama organiyle ilgili hükümlerini Yasama
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Meclisleri

ve diğer

17 Ekim 1962

Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu
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tutanakların Cilt, Birleşim ve Sayfa numaraları :

Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim
Sayfa

C. Senatosu Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim
Sayfa

5
6

5
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96
109
1118
122
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473
164
570
122
196:204,204 &26,
226:228
298:317

90
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371
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Millet Meclisi 232 ve 232 ye ek S. (Sayılı hasımayazıllar Millet Meclisi 123 nıcü Bıilrleşim Tultanak
Dergisine, Cumhuriyet Senatosu 93 S. Sayılı hasmayazı Cumhuriyet 'Senatosu 92 nci Birleşim Tu
tanak Dergisine bağlıdır.
Bu kanunu görüşen feamiilsyonlar Millet Meclisi Anayasa ve Adalet komisyonlarından 6 şar
üyeden kurulan Geçici Komisyon ile Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe ko
misyonları.
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