
CİLT : 57 TOPLANTI : 9 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

» « « 

43 ncü Birleşim 

24 .2 . 1970 Salı 

içindekiler 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

3. YOKLAMA 

4, — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

Sayfa 

64:65 

65:66 

66 

66 
1. — Van Üyesi Ferid Melen'in, Van 

ve civarında vukua gelen depremin tevli-
de!ttiği hasar ve heyecana ve Hükümetçe 
gereken tedbirlerin alınmasına dair de
meci. 66:67 

5. — BAŞKANLIK DİVAXININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARİ 67 

1. — 1970 malî yılı bütçesinin Millet 
Meclisinde müzakeresinde meydana gelen 
durum dolayısiyle istifa eden Bakanlar 
Kurulunun istifasının kabulü ile yenisi 
seçilinceye kadar mevcut Bakanlar Ku
rulunun g-örevine devamının rica ve yeni 
Bakanlar Kurulunun teşkiline Adalet 
Partisi Genel Başkanı ve İsparta Millet
vekili Süleyman BemireTin memur edildi
ğine dair Cumhurbaşkanlığı teskeresi. 

(3/850) ° 67 
2. — 2813 sayılı Kanunun 22 nci mad

desinin (H) bendindeki «on seneye ka

dar» deyiminin yalnız tapulu taşınmazlar 
yönünden Anayasaya aykırı görüldüğün
den iptaline karar verildiğine dair Ana-
nayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi. 
(3/865) 

6. __ SEÇİMLER 

1. — Diyanet işleri Başkanlığında gö
revli Yaşar Tunagürlin faaliyetleri hak
kında kurulan Araştırma Komisyonuna 
•üye seçimi 

7. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Sayfa 
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1. — 1970 malî yılı genel ve katma 
bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet 
'harcamalarının yapılmasına ve Devlet 
gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline 
yetki veren kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/206; 
C. Senatosu 1/1072) (S. Sayısı : 1369) 68: 

96,106:107 
2. — İktisadi ve Ticari İlimler Akade

mileri kadro kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim Ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Milllet 
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Sayfa 
Meclisi 1/184; Cumihuriyet Senatosu 
İ/1069) (S.Sayısı: 1367) 96:97 

3. — 7334 sayılı İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademileri Kanununun birinci 
ve yirnıibirinci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna dört ek madde ek
lenmesine dair 30 . 4 . 1969 tarihli ve 
1169 'sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
Millet Mecüisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/171; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1070) (S. Sayısı : 1368) 97:98 

8. — SORUL AB VE CEVAPLAR 

B. — Yazılı sorular ve cevapları 

1. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat 
Üyesi Sadık Artukmaç'ın, vergi dâvala
rının Danıştayda görülmesine dair, yazılı 

99 

99 

Sayfa 
soru önergesi ve Başbakan Süleyman De-
mirerin cevabı (7/555) 99:100 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars üye
si Sırrı Ataflay'ın T. C. Süt Endüstrisi 
Kurumuna bağlı süt fabrikalarınca üre
ticiden alman süt için ödenen fiyatlara 
dair yazılı soru önergesi ve Tarım Ba
kanı İlhamı Ertem ile Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel'iıı cevabı (7/557) 100:102 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Vakıflar 
Bankasındaki yolsuzluklara dair yazılı 
sora önergesi ve Devlet Bakam Hüsa
mettin Atabeyli'nin cevabı (7/628) 102:103 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Mucip AıtaMı'nın, istanbul Valisinin 
Danıştay 2 nci Dairesindeki dosyasına 
dair, yazılı soru önergesi ve içişleri Baka
nı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı (7/629) 103: 

105 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tabiî üye Mucip Ataklı; üyeler tarafın
dan verilen sorulara vaktinde cevap verilme
mek ve Cumhuriyet Senatosu Araştırması açıl
masına dair önergelerin görüşülmelerini gecik
tirmek suretiyle Parlömanıterlerin murakabe 
hakkının ihlâl edildiğini ve bu konularda Baş
kanlığın da vazifesini yapmadığım, kurulan iki 
Araştırma Komisyonunun da üyelerinin seeil-
memesi yüzünden çalışmaya geçemediklerini 
ifade etti. 

istanbul Üyesi Mabnıre Aksoley; bir kanun 
teklifini müdafaa için gittiği Millet Meclisi Ma
liye Komisyonunda mâruz kaldığı muameleyi 
izah ederek komisyon başkanını kınadı ve Mec
lisler başkanlarından komisyonlardaki bozuk 
düzenin ıslahını ve komisyonlara tarafsız ve 
eşit bir yön verilmesini istedi. 

Samsun Üyesi Rıza Isıtan; Vezirköprü ve 
Havza'ya bağlı iki köyde 18 günde 36 vatan

daşın gribin sebebolduğu bâzı hastalıklardan 
öldüklerini gazetede okuduğunu, bu hususta 
bir açıklama yapılması ve alınan tedbirlerin be
lirtilmesi talebinde bulunuldu. 

Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata; Orta Do
ğu Teknik üniversitesinde vukua gelen ve in
kişaf eden olaylar karşısında hâdiseler daha 
fazla vahimleşmeden Hükümetin gerekli tedbir
leri alması gerektiğini söyledi. 

Başkan; Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında akdolunan kredi 
anlaşması hakkında kurulan Araştırma Komis
yonunun 21 . 1 . 1970 tarihinde çalışmaya baş
ladığını, Yaşar Tunagür ile ilgili Araştırma 
Komisyonunun, bir grupun adayını değiştir
mesi sebebiyle henüz faaliyete geçemediğini bil
dirdi. 

— 64 



C. Senatosu B : 43 24 . 2 . 1970 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Hesapları inceleme \ 
Komisyonu Başkanlık Divanının teşkil edildi
ğine; 

Millî Savunma Komisyonu Başkanlık Diva- { 
mınn kurulduğuna; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri arasında akdohman 
kredi anlaşması konusunda kurulan Araştırma 
'Komisyonu Başkanlık Divanının seçildiğine; 

'Kitaplık Karma Kamisyonu Başkanlık Di
vanının teşkil olduğuna dair acıı gecen komis
yonlar başkanlıklarının tezkereleri okundu, bil
gi edinildi. 

22 Nisan 1982 tarihli ve 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddeleri
nin yeniden düzenlenmesine ve bâzı maddeleri-

2. — GELEN 

Tasanlar 

1. — İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 
kadro kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni (Millet Meclisi 1/184; Cum
huriyet Senatosu 1/1069) (Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müddet: 8 er 
gün) 

2. — 7334 sayılı iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirinci 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
dört ek madde eklenmesine dair 30 . 4 . 1969 
tarihli ve 1169 sayılı Kanuna ek kanun, tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/171; Cumhuriyet Senatosu 
1/1070) (Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına) (Müddet: 8 er gün) 

3. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen dört kişiye vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (Millet Meclisi 1/114; Cumhuri
yet Senatosu 1/1071) (Malî ve iktisadi işler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müddet: 20 
şer gün) 

Teklifler 
4. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu

katlık Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi, bâzı maddelerine fıkralar ve kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi-

lin değiştirilmesine dair kanun tasarısı görüşül
dü ve kanunlaşması "kabul olundu. 

Bütçe müzakerelerinin verdiği yorgunluk 
sebebiyle 11 ve 12 Şubat 1970 günleri toplantı 
yapılmamasını teklif eden A. P. ve C. H. P. 
Grupu Başkan ve Başkanvekilinin önergesi 
okundu ve kabul edildi. 

24 Şubat 1970 Salı günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanTeMli Eskişehir 

Lûtfi Tohoğlu Ömer Vcuzal 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

KÂĞITLAR 

nin Millet Meclisince kabul olunan metni (Mil
let Meclisi 2/237; Cumhuriyet iSenatosu 2/278) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) (Müddet: 
10 ar gün) 

5. — '265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğı Kanununa beş madde ve bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
2/228; 'Cumhuriyet Senatosu 2/279) (Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyon
larına) (Müddet: 9 ar gün) 

Raporlar 

6. — iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 
kadro kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporla
rı (Millet Meclisi 1/184; Cumhuriyet Senatosu 
1/1069) (S. Sayısı: 1367) 

I 7. — 7334 sayılı iktisadi ve Ticari İlimler 
I Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirinci 
I maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
] dört ek madde eklenmesine dair 30 . 4 . 1969 
j tarihli ve 1169 sayılı Kanuna ek kanun tasarı

sının Millet Meclisince kabul olunan (metni ve 
Cumhuriyet 'Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/171; Cumhuriyet iSenatosu 1/1070) (S. Sayı-

I sı: 1368) 
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GELEN KÂĞITLARA EK 

Rapor 
İ. — 1970 malî yılı genel ye katma bütçeleri 

kanunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarının 
yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahak

kuk ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/206; Cumhuriyet Senatosu 1/1072) (S. Sa
yısı: 1369) '(Dağıtma tarihi: 24 . 2 . 1970) 

-*• 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Sami Turan (Kayseri), Geçici Kâtip Huri Demire! (Balıkesir) 

BAŞKAN — 43 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır. Müzakereye 
başlıyoruz. Yalnız Divana mensup Sayın Kâtip 
üyelerden bir kısmı izinli, bir kısmı da bulu
namadığı cihetle Divan Teşekkül edememiştir. 

Bu itibarla bir muvakkat Kâtip üye teklifini 
rica ediyorum. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Nuri 
Demirel. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Demire!! Kâtip 
Üyelik için oylarınıza müracaat ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Demirel. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Van Üyesi Ferid Melen'in, Van ve civa
rında vukua gelen depremin tevlidettiği hasar 
ve heyecana Hükümetçe gereken tedbirlerin alın
masına dair demeci, 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Van Üye
si Sayın Ferid Melen, Van ilinde vukubulan 
depremler dolayısiyle gündem dışı söz talebet-
mektedir. Buyurunuz, Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; geçen bayramın birinci 
günü Van ilimiz içinde, bilhassa Van şehri ve et
rafındaki köylerde deprem olmuştur. Allah'a 
şükür şimdiye kadar nüfusça zayiat yoktur. Fa

kat bu deprem mütaakıp günlerde devam ettiği 
için ki, bugüne kadar 12 deprem daha kaydedil
miştir. Mütaakıp günlerde devam ettiği için 
hem büyük bir korku ve heyecan yaratmıştır, 
hem de ciddî bir tehlike ile Van şehrini karşı 
karşıya getirmiştir. 

Bundan takriben 15 sene evvel Van'da yine 
böyle bir deprem başlamıştır. Biz buna biraz da 
sinsi deprem diyoruz. Bir sene devam etmişti. 
Bir sene devam eden bu deprem şehirde tek bina 
bırakmamış. Çünkü birinci, ikinci, üçüncü 
depremler binaları çatlatmış ve onu taki-
beden depremler de yerle bir etmişti. Tek bina 
bırakmamıştı. Halk bir yılını tamamen evleri dı-

— 66 
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şında çadırda veya barakalarda geçirmeye mec
bur kalmıştı. Bugün de görünüşe göre durum 
budur. Yine böyle bir sinsi deprem başlamıştır. 
Ve devam etmektedir. O anda, orada 30 Cm. ye 
yakın kar vardı. Halk korku içerisinde geceleri 
dışarda geçirmiştir. Çadırı olabilenler çadırda, 
olamıyanlar başka şeyler tedarik ederek dışarda 
geçirmektedir. Bu durum ciddî bir korku ve 
tehlike yaratmıştır. Onun dışında büyük facia
lar da olabilir, eğer tedbir alınmazsa. Halk, bil
hassa evleri çatlamış olan vatandaşlar, evlerin
den çıkarılarak bir çadıra veyahutta daha mah
fuz bir yere alınamadıkları takdirde, mütaakıp 
depremlerle bugüne kadar ölü kaydedilmemiş 
ama, büyük facialara sebeholunâbilir. Bu sebep-

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — 1970 malî yılı Bütçesinin Millet Mecli
sinde müzakeresinde e meydana gelen durum do-
layısiyle istifa eden Bakanlar Kumlunun istif ası
nın kabulü ile yenisi seçilinceye, kadar mevcut 
Bakanlar Kurulunun görevine devamının rica 
ve yeni Bakanlar Kurulunun teşkiline Adalet 
Partisi Genel Başkanı ve İsparta Milletvekili 
Süleyman Demir el'in memur edildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/850) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 14 Şubat 1970 gün ve 

1/1 -1662 sayılı yazısı. 
1970 malî yılı Bütçesinin, Millet Meclisinde

ki müzakeresinde hâsıl olan durum dolayısiyle 
Bakanlar Kurulunun istifa ettiği, ilgi yazı ile 
bildirilmiş ve bu istifa kabul edilmiştir. 

Bu münasebetle; mevcut Bakanlar Kurulu
nun, yenisi kuruluncaya kadar göreve devam et
mesinin rica olunduğunu ve yeni Bakanlar Ku
rulunun teşkiline, Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 102 nci maddesi gereğince, Adalet Par
tisi Genel Başkanı ve İsparta Milletvekili Süley
man Demirci'm memur edildiğini, bilgilerine arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

24 . 2 . 1970 0 : 1 

le Hükümetin dikkatini çekmeyi vazife bildim. 
Filvaki süratle tedbirler alınmamış değil, alın
mıştır, ama bu anda yetersizdir. Düşünün ki, vi
lâyette, koca ilde bir veya iki doktor mevcuttur. 
Doktor bile mevcut değildir, böyle bir şey kar
şısında. Onun için ciddî tedbirler alınmasına ih
tiyaç görüyoruz. Oraya evvel emirde bir miktar 
çadır ve yeteri kadar malzeme, tıhibi levazım ve 
doktor göndermek lâzımdır. Onun dışında da ta-
hiî zayiat, ve saire tesbit edilerek süratle gere
ken tedbirleri almak lâzımdır. Bu hususu yük
sek huzurunuzda söz alarak Hükümetin dikkati-

\ ne arz etmeyi vazife sayıyorum. Teşekkür ede-
I rim. (Orta sıralardan alkışlar). 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2. — 2613 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
(II) bendindeki «on seneye kadar» deyiminin 
yalnız tapulu taşınmazlar yönünden Anayasaya 
aykırı görüldüğünden iptaline karar verildi
ğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi (3/865) 

BAŞKAN — Bir Anayasa Mahkemesi kararı 
var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanu
nunun 22 nci maddesinin (H) bendindeki «on 
seneye kadar» deyiminin iptali hakkında Kartal 
Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğince itiraz yolu 
ile açılan dâva üzerine yapılan inceleme sonun
da : 

2613 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (H) 
bendindeki «on seneye kadar» deyiminin, itiraz 
eden mahkemenin bakmakta olduğu dâvaya gö
re, yalnız tapulu taşınmazlar yönünden Anaya
saya aykırı olduğuna ve iptaline 10 . 2 .1970 
gününde 1969/60-1970/8 sayı ile karar verilmiş-

. tir. 
| Bilgilerini rica ederim. 

Lûtfi ömerbâş 
Anayasa Mahkemesi 

Başkanvekili 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

— 67 — 
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6. — SEÇİMLER 

1. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hakkında kurulan 
Araştırma Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Bundan önce Diyanet İşleri 
Başkanlığında görevli Taşar Tunagür'ün faali
yetleri konusunda kurulmasına karar verilen 
Araştırma Komisyonu için gruplardan adaylar 
listesi gelmiştir. Sırası ile okutmak suretiyle 
oylarınıza ara edeceğim. 

Adalet Partisi : 6 
Nuri Demirel (Balıkesir) 
BAŞKAN — Nuri Demirel'i oylarınıza arz 

ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mahmut Şevket özçetin (Çorum) 
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: Ka

bul edenler... Etmiyr ~~zc... Kabul edilmiştir. 
ibrahim Tevfik Kutlar (Gaziantep) 
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Feyzi Halıcı (Konya) 
BAŞKAN — Oylarmıza arz ediyorum: Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Refet Rendeci (Samsun) 

BAŞKAM — Oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hasan Oral (Urfa) 
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet Halk Partisi : 2. 
Baîim Kazerdağlı (Elâzığ) 
BAŞKAN •— Oylarınıza ?urz ediyorum: Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Salih Tanyeri (Gaziantep) 
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Güven Partisi : 1. 
Necip Seyhan (Hakkari) 
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: Ka

bul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Birlik Grupu : 1. 
Suphi Karaman (Tabiî Üye) 
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: Ka

bul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kontenjan Grupu : 1. 
Osman Koksal (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: Ka

bul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• 1970 malî yılı genel ve katma bütçeleri 
kanunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarının 
yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahak
kuk ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/206; Cumhuriyet Senatosu 1/1072) (S. Sayı
sı : 1369) (1) 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Gündemle ilgili bir takrir var, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

«1970 malî yılı Genel ve Satma bütçeleri ka
nunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarının yapıl
masına ve Derlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline yetki veren kanun tasarısı» tabedilerek 
sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

(1) 1369 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nunu, «kliâHr. 

Tasarının, 1 Mart 1970 tarihine kadar kanun
la} tırüması zaruretine binaen, «Gelen Kâğıtlara 
ekden gündeme alınarak, gündemdeki diğer 
bütün işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim, 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Sakarya Milletvekili 

Dr. Nuri Bayar 

BAŞKAN — Takrirde zikredilen kanun ta
sarısının gündeme alınması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü efendim? 

EKREM ÖZDEN" (İstanbul) — Gündeme 
alınıp alınmaması hususunda. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtim Sayın Özden. 
Rica ediyorum, daha evvel istiyebilirdiniz; oy
lamaya geçtim biliyorsunuz. 

' — 68 — 
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EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, siz çabucak çabucak söylüyorsunuz, fırsat 
vermiyorsunuz ki. 

BAŞKAN — Ama, meseleyi biliyorsunuz. 
Takrir okundu. Gündeme alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Her işe takdimen görüşülmesini oylarınıza 
arz ediyorum.. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi tasarının tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üyelerden, Sayın Hazer şahsı adma söz 
istemiş, daha evvel. Grup adına.'... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yasacağım efendim. Şimdi 
grupları ve şahısları adına söz istiyen sayın 
üyeleri okuyorum. 

Sayın Bekata C, H. P. Grupu adma, Sayın 
Melen Güven Partisi Grupu adına, Sayın Ter
men Adalet Partisi Grupu adına. 

Şahısları adına söz istiyen sayın üyeler; Sa
yın Hazer, Sayın Özden, Sayın Köker, Sayın 
Öztürk, Sayın Haserdağlı, Sayın Tuna, Sayın 
Ural. 

Sayın Bekata, C. H. P. Grupu adma, Buyu
run efendim. 

C. H. P. GRUPU ÂDINA HIFZI OĞUZ, 
BEKATA (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
senatör arkadaşlarım; 1970 malî bütçesi redde
dilen Demirel Hükümetine üç aylık harcama ve 
tahsil yetkisi veren tasarı üzerinde C. H, P. 
Grupu adına görüşlerimizi arz edeceğim. Eli
mizdeki tasarının adı şudur; 1970 malî yılı ge
nel ve katma bütçeleri kanunlaşmcaya kadar 
Devlet harcamalarının yapılmasına ve Devlet 
gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki 
veren kanun tasarısı. Bu addan açıkça anlaşılı
yor M, biz üç aylık kâmil bir bütçe vesikasını 
değil, 1 Mart 1970 tarihinden, 31 Mayıs 1970 
tarihine kadar Hükümete yetki veren bir yetld 
tasarısını görüşüyoruz. 

Esasen, elimizdeki tasarıyı inceleyince görü
yoruz ki, klâsik bütçe usullerine uygun, gelir
lere ve giderlere ait rakamlar ve bu rakamların 
dengeli sonuçları bu vesikada yer almamıştır. 
Nitekim Sayın Maliye Bakanı da, Bütçe Karma 
Komisyonunda bu tasarıda harcamaların ve ge
lirlerin kuruşu kuruşuna tesbit ve ifadesine im-

24 . 2 . 1970 O : 1 

kân olmadığını ve bu üç aylık harcamalar top
lamının 6,5 ilâ 7 milyar civarında olacağını ifa
de ettiler. 

Bu itibarla biz de, tasarının gerçek hukukî 
hüviyetini bir yetki anlamında alarak değerlen
diriyoruz. Çünkü biz, Demirel Hükümetinin 
1970 bütçesine ret oyu verirken bâzı temel gö
rüşlere dayanıyorduk. Bu görüşü kısaca şöyle 
özetliyebiliriz. Demirel Hükümeti, bugünkü 
dünya gerçeklerine ve yurt ihtiyaçlarına uygun 
bir zihniyeti ve yönetimi Türkiye'ye getireme
miştir. Bizce Hükümetin ekonomik ve sosyal 
felsefesi yanlıştır. Memleketin bugün içinde bu
lunduğu ve bunaldığı durum, yalnız şu son gün
lerin mahsulü değildir. Ye 1969 bütçesi milyar
larla açık vermiştir. 1969 sonunda Devlet hazi
nesinin nakit açığı 5 milyar 300 milyonu aşmış
tır. Memleketin ekonomisi bozulmuş, sosyal ha
yat güvenini ve siyasi hayat huzurunu yitirmiş
tir. Türkiye'nin ihtiyacı olan istikrarın, bu Hü
kümetin îmtaları yüzünden gerçekleşmesi bir 
hayal olmuştur. Bunların nedenlerini 1970 büt
çesi münasebetiyle dile getirdiğimizden burada 
daha fazla tafsilâta girmiyoruz. Bu kadarını 
söylemeye şunun içi nlüzum görüyorum. Böyle
sine yanlış bir politikayı sürdürecek bir Hükü
mete, aslında temel felsefi görüşte katılmadığı
mız yanlış tutum ve icraatını aynı hatalarla 
sürdürecek bütçesine C. H. P. olarak tasvip oya 
vermemiştik. Biz bu düşüncelerle bu bütçeye 
kırmızı oy vermiştik. 

Bu itibarla biz, bu tasarıyı, elimisdeki tasa
rıyı tam bir bütçe olarak ele almıyoruz ve şm 
mülâhaza ile beyaz oy vereceğimizi Yüce Sena
toya arz etmek istiyoruz. 

Devlet çarkının işlemesi için, zaruri barsa
maların yapılabilmesini, kalkınma plânı gerek
lerinin aksatılmamasmı ve Derlet gclirltrimim 
toplanabilmesini sağlamak amacı ile, Mükümste 
yürütme yetkisi veren tasarı küviyeti içinde 
gördüğümüz içindir ki, beyaz oy vereceğia. Bu 
görüşümüze tasarının gerekçesi basında yer alan 
«1970 malî yılı bütçe tasarılarının Millet Mecli
sinde reddedilmesi üzerine, 1 Mart 1970 tarihin
den 31 Mayıs 1970 tarihine kadar Devlet har
camalarının ve gelir tahsilatının devamını sağ
lamak maksadiyle bu tasarı hazırlanmıştır.» sö
zünün bizi doğruladığını da görerek olumlu kar
şılıyoruz. 
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Aynı zamanda Bütçe Karma Komisyonu | 

Başkanının, dünkü görüşmeler sırasında söyle
diği, bu tasarı kemali ile bir bütçe tasarısı de
ğildir, sözünü görüşümüzün başka bir delili I 
olarak kaydediyoruz. İşte bunun içindir ki, bu 
yetki tasarısına, Hükümete bir güven ifade 
etmediğini, Demire! Hükümeti bütçesini ve 
icraatını tasvip anlamını taşımadığını bilhas
sa belrttvejk; fakat, Devlet hayatını sekteye 
uğratmamak için beyaz oy vereceğiz. Bu dav
ranışımız, Devletin iç ve dış itibarı üzerindeki 
millî hassasiyet duygularımızın da bir ifadesi 
olacaktır. Ancak, üç ay sonunda yeni bir üç 
aylık yetki tasarısı getirmemesini de bugünden 
Hükümete tavsiye ediyoruz. Bu münasebetle, 
Sayın Maliye Bakanından bir ricamız olacak
tır. Kendileri ter talihsizlik eseri olarajk, ba
kanlığının ilk bütçesinde böyle bir durumla kar
şılaştılar. Yarın ayrıca bir de töhmet altında 
kalmaması için, bu Yetki Kanununun her han
gi bir ıseçim, ya da parti endişeleri öle, siyasi 
tercihlerde kullanılmamasına bilhassa meydan 
verilmemesi lüzumunu bugünden hatırlatıyo
ruz. Yani, bu kanunun çıkışı maksadının sınır
lan dışında kullanılmasına engel olmakdır. Bu
nu (kendisinin dürüstlüğüne güvenerek bekliyo
ruz. 

İkinci bir nokta da şudur; üç aylık harca
malar 6 , 5 - 7 milyarı bulacağına göre, bunun 
karşılığının tam sağlanmasına imkân oiamıya-
caktır. En azından, Gider Vergisi Kanunu Sa
yın Devlet Başkanı tarafından reddedildiğine 
göre, bu ve diğer gelir artırıcı Hükümet tasav
vurları yürüyemiyecek, netice veremiyecektir. 
Böylece gelirler tam toplanamayacaktır. Bu 
yüzden harcamaların 'karşılıkları da tam bulu-
ııamıyacaktır. Hazine ise daha şimdiden açık 
bulunduğuna göre, Hükümet. Merkez Bankasına 
baş vurmaya mecbur kalacaktır. Bu yol ise, 
hele ölçüler aşılırsa son derecede tehlikelidir. 
Zaten, iyi olmıyan memleket ekonomisi büsbü
tün bozulabilir ve 1970 yılı bir ekonomik çökün
tü yılı halini alabilir. 

Değerli arkadaşlarım, bu münasebetle önem
li bir hususu da belirterek sözlerimi sonuçlan
dıracağım. Demirel Hükümeti üç ay önce gü
ven oyu alarak işe başlamıştı. Aradan üç ay 
geçmeden sosyal, ekonomik ve siyasi hatalarına I 
bir de kendi partisi bünyesini ilgilendiren, fakat | 
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neticesi memlekete mal olan hata eklenince 
1970 bütçesi reddedildi, ve Hükümet istifa zo
runda kaldı. Bu olaylar aynen ve mutlaka çı
karılacak idiyse, Şubat ayında değil de, bir ay 
sonra yani Mart ayında çıkarılsa idi, 1970 büt
çesi kabul edilmiş olur ve bunalım bugünkü öl
çüde olmazdı. Görülüyor ki, Demirel Hüküme
ti, gözünün önünü bile görememiş ve en ya
kın bilgilere sahibolması gereken konularda bi
le doğru teşhis koyamıyarak, kendi basiretsiz
liği yüzünden 1970 bütçesinin reddine bizzat 
Hükümet sebebolmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki bugün
kü ağır ve ciddî bunalımın sorumlusu da bizzat 
Demirel Hükümetidir. Şu halde, gözleri önün
deki gerçekleri göremiyecek kadar basiretsizliği 
her yönden ve süratle de meydana çıkmış bir 
Hükümete, üstelik bugünkü bünyesi içinde, 
güven duymaya imkân yoktur. Gözünün önüne 
doğru teşhis koyamıyan bir Hükümetin, mem
leketin bunca büyük meselelerin çözüm çaresi 
bsîklsdiğl bir sırada, Türkiye'nin muhtacolduğu 
istikrar ve huzur içinde memleketi kalkındıraca
ğı ümidi büsbütün ortadan kalkmıştır. 

Sayın senatörler, memleketin bugün içinde 
bulunduğu bunalımın Demirel Hükümetinin 
anlayamadığı kadar ciddî sorumluluklar taşıyan 
bir mesele halini aldığını da bilhassa belirtmeyi 
yarinde bir vazife sayıyoruz. 

Yüce Senatoyu bu düşüncelerle ve Hükümete 
tavsiye ettiklerimizin yerine getirileceği inan
cı içinde O. H, P. Grupu adına saygılarla se
lâmlarım. Teşekkür ederim. (Alkışlar).. 

BAŞKAN — Sayın Melen, Güven Partisi 
Grupu adına. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FERİD 
MELEN (Van) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar; 1970 malî yılı genel ve katma bütçe
leri kanunlaşmcaya kadar Devlet harcamaları
nın yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, ta
hakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı 
üzerinde Güven Partisi Senato Grupunun gö
rüşlerini kısaca arz etmek üzere huzurunuza 
geldim. 

Muhterem arkadaşlar, 1970 bütçesinin Mil
let Meclisince reddedilmesi üzerine, yeni bütçe 
hazırlanıp yürürlüğe girinciye kadar Devlet 
gelirlerini tahsil, giderleri ödemeye mezuniyet 
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veren bu kanunun 1 Mart 1970 ten evvel yü
rürlüğe girmesi gereklidir. Aksi halde devlet 
hayatının durması tabiî olacaktır. Çünkü mev
cut Anayasamız bir bütçe çıkmadığı takdirde, 
kabul edilmediği takdirde, ne bir kuruş vergi 
tahsiline ve ne de bir kuruş edeme yapılmasına 
izin vermez. Aslında bütçe kanunlarımız, Dev
let gelir ve giderlerinin tahsiline izin veren 
kanunlardır. Böyle bir kanun ortada olmadığı 
takdirde arz ettiğim gibi Hükümet devlet işle
rini yürütme imkânından tamamen mahrum ka
lacaktır. Bu sebeple bu kanun şekli ne olursa 
olsun behemahal 1 Mart 1970 ten evvel kabul 
edilmesi gerekli bir kanundur. Ancak bu kanu
nun kafimi edilmesi, bir iktidarın veya Hüküme
tin icraatını tasvip mânasına da alınmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısını 
1970 bütçesinin reddi olayından ayırarak, tec-
ridederek mütalâa etmek lâzımdır. 1970 bütçe
sinin ret sebepleri malûmdur. Muhalefet, 1970 
bütçe tasarısının tanzimine esas olan politika
yı beğenmediği, Hükümetin iktisadi ve malî po
litikasını, Hükümetin icraatını tasvibetmediği 
için reddetmişti. Bizim grupumuz da gerek Se
natoda ve gerek Mecliste bu sebeple bütçeye 
ret oyu vermiş ve görüşlerini de sözcü arkadaş-
ılarımız tafsilen arz etmişlerdi. 

iktidar partisi içerisinde bir grup da dış gö
rünüşe göre, şahsi idareyi tasvibetmedikleri, 
Hükümeti, suiistimallerle mücadeleye fiilen im
kân bırakmıyan bir sistemi yıkmak için, bu 
bütçeye kırmızı oy vermişlerdir. Neticede bil
diğiniz gibi bütçe ret olunmuştur. Onun de
mokratik bir icabı olarak Hükümet de vazife
den çekilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümeti çekilmeye 
mecbur bırakmak için biz bütçenin vasıta ola
rak kullanılmasını ve bütçenin reddolunmasmı 
sevimli görmüyoruz, Aslında sevimli bir hare
ket var, yok değildir. Çünkü bunun malî ve ik
tisadi birçok zararları olmaktadır. Bütçeyi red-
aeden çoğunluk, bütçeye istediği şekli vermeye 
muktedirdir, değiştirmeye muktedirdir. Bu se
beple bütçeyi ret yerine, bütçeye istenen şekil 
verilmesi tercih edilmelidir. 

Ancak Anayasamızda buna mâni bir hüküm 
de mevcut değildir. Bu sebeple sevimli olmıyan 
ve zararlı olan bir yol maalesef tercih edilmiş 
bulunmaktadır. Ancak, bu yolu, şunu da arz 
etmeliyiz M, bizzat Adalet Partisi ve Bemirel \ 
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açmıştır. Aynı silâhla bugün kendisi vurulmak
tadır. Hz. İsa'nın bir sözü hatırıma geldi, «Kı
lıç kullanan kılıçla ölür.» Ve öyle olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, huzurunuzdaki kanun 
bir bütçe kanunu mudur, bir yetki kanunu mu
dur? Bu konu Bütçe Karma Komisyonunda 
uzun .boylu münakaşa edilmiştir. Bu münakaşa
yı burada tekrar etmeye mahal yoktur. Ancak 
bunun bütçe kanunu olarak mütalâa edilmesi 
daha doğrudur. Aktarma Kanunları, gibi, ek 
ödenek kanunları gibi, olağanüstü ödenek ka
nunları gibi bir kanun olarak mütalâa edilmesi 
} irinde olur. Niıfcskim Meclis Başkanlığı da ge
rek 1965 te ve gerekse bu defa - veya öyle an
lamış - bir bütçe kanunu prosedürü hazırkya-
rak bu yol ile müzakeresini istemiştir. Ve doğ
ru bir harekeıttür. Bu şekilde meclislerimizde bu 
yokla bir anane de, bir teamül de tesis etmiş 
oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, yetki kanunu olarak 
mütalâa ettiğimiz takdirde ki, bunun da komis
yonda tartışması yapıldı. Bu kanunla verilen 
yetkilerin hudut ve şümulü ne olmalıdır. Huzu
runuza gelen kanun üç aylık devre içinde yeni 
bütçe çıkıncaya kadar, her ay 1B69 bütçesinin 
12 de 1 i nisbetinde geçici Hükümete yetki ve
ren, geçici hükümet devam etmiyebilir, yeni bir 
Hükümet de kurulabilir, yeni bütçe çıkıncaya 
kadar, yetki vermeyi âmir bulunmaktadır.. Ge
çici Hükümet bildiğiniz gibi ancak cari işleri 
tedvire memur bir hükümettir. Bu sebeple ve
rilen bu yetki, bir zaruretin hududunu aşma
mak ve zaruretle sınırlı olmak lâzımdır. Bu ta
sarıda bilhassa yeni kurulacak Hükümetin si
yasi tercihlerini baltalıyacak hükümler bulun
maması icabeder. Arz ettiğim gibi bu nokta 
Bütçe Karma Komisyonunda da müzakere edil
di. Bunlara tamamen iştirak ediyoruz. Grupu
muz bu fikirlere aynen katılıyor. Ancak bu ka
nunlara, dayanan hizmetler vardır. Bunlar de
vam edecektir, yürüyecektir. Mukannen dediği
miz bu masrafların muntazaman ödenmesi lâ
zımdır. Binaenaleyh bu yetki kanunu bütün bu 
masrafların, ödenmesine imkân vermelidir. Baş
lamış olan işler vardır. Bunlar da yürütülecek
tir. Bilhassa mukaveleye bağlanmış işlerin ak
samasına imkân yoktur. Vâdesi gelmiş olan 
borçların bu üç aylık devre zarfında ödenme
mesi, ödenmekten kaeraması mümkün foğrtrîrf. 
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Bunlar ödenecektir. Nihayet, ekonomik kalkın
mayı yavaşlatmamak üzere ve aksatmamak lâ
zımdır. Geçici bütçe bütün bunlara imkân vere
cek bir hüviyette olması lâzımdır. Gelen tasan
da bu esasların göz önünde bulundurulmuş ol
duğunu görüyoruz. 

Bunun gibi yeni kurulacak hükümete yeni 
bütçe çıkıncaya kadar az, çok hareket imkânı 
verebilecek bir supüesi de ihtiva ettiğini yine 
müşahede ettik. Tasarıda yer alan bu esaslar 
tamamen yerindedir. Bunlarla mutabıkız. Esa
sen 1965 yılında naçiz arkadaşınız tarafından 
hazırlığı yapılmış olan tasarıda da, M, kanun
laşmıştı, bilâhara aynı esaslar yer almış bulu
nuyordu. 

Muhterem arkadaşlar, bununla beraber, hü
kümetten, geçici hükümetten, bilhassa büyük 
ricamız olacaktır. Oldukça, serbestçe hareket 
etmesine imkân veren yetkileri ihtiva eden bir 
kanun kabul ediyoruz. Bu hükümleri, bu yet
kileri kullanırken kendisinden sonra gelecek 
hükümetin siyasi tercihlerini baltalamıyacak ve 
onları kısıtlamıyacak bir davranış içerisinde 
bulunması lâzımdır. Bu hususta, bunu bilhassa 
Hükümetin dikkatine arz ediyoruz, temenni 
ediyoruz. Esasen çok değerli Maliye Bakanımız 
Mesut Erez'i de bunun için bir teminat olarak 
görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Güven Partisi Grupu 
memleket işlerinin aksamaması, ödemelerin za
manında yapılması yatırımlara devam edilmesi 
için arz ettiğimiz kayıtlarla, bu kanunu tasvi-
betmektedir. Ve bu kanuna beyaz oy verecek
tir. Teşekkür ederim. (G. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Termen, Adalet Partisi 
Grupu adına. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ZİYA 
TERMEN (Çanakkale) — Sayın Başkan, muh
terem senatör arkadaşlarım; 31 Mayısa kadar 
devam edecek olan üç aylık bütçe diliminin bu
günkü müzakeresi sırasında sayın muhalefet 
sözcüsü arkadaşlarımız, kendi görüşlerini lüt
fettiler ve bu arada bâzı tenkidleri de ortaya 
koydular. Biz de Adalet Partisi Grupu adına 
bu üç aylık bütçe münasebetiyle arz edeceği
miz fikirler de kendileri kadar haeım içinde 
grup fikirlerimizi Yüce Heyetinize sunmaya 
çalışacağız. 

Demokratik düzenle idare olunan memleket
lerde, bu nevi hükümet buhranları, ânında büt
çelerin sekteye uğraması hali daima görüle gel
miştir. Ve Türkiye'miz de bu hâdise ilk ve yeni 
bir hâdise değildir. 1965 iptidasında Sayın inö
nü Hükümetinin aynı şekilde bütçe münasebe
tiyle itimat oyu alamaması tarihinde, aynı ni
zam içinde, aynı anlayış içinde Devlet gider ve 
gelirlerinin normal nizam çerçevesinde yol al
masını teminen bir bütçe gelmiş bulunuyor idi. 
Bu hâdise, Sayın Hıfzı Oğuz Bekata Beyin ten
kide müstahak gibi gördüğü ve ilk büyük büt
çe konuşmasında yaptığı hücumkâr ana-
fikirleri tekrar etmek suretiyle bugün 
bu kürsüye getirdiği anlamda ele alın
mamak iktiza ederdi. Bu normal bir 
hâdisedir. Asıl tenkidleriniz geçmişte cere
yan etmiştir. Bugünkü bu bütçe sadece Devlet 
umurunun istimrar kaydetmesini temin eden 
bir müzakereden ibaret kalmak vasfında bulu
nur. Fakat kendileri, Sayın Ferid Melen arka
daşımızın ağır başlı edasının ötesinde, yine Hü
kümet başkanının hattâ şahsına teveccüh kay
deden anlamda, bâzı tenkidler ortaya koydular. 
Ben bunları cevaplıyacak değilim. Ancak bir 
mühim noktayı... 

SAFFET URAL (Bursa) — Ne var bunda 
dokunulmazlık mı? 

A. P. GRUPU ADINA ZİYA TERMEN 
(Devamla) — Bir mühim noktayı... 

SAFFET URAL (Bursa) — Ne cevaplıya-
caksın? 

BAŞKAN — Sayın Ural istirham ediyorum. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Hıfzı Oğuz 
Bekata arkadaşımız konuşurken tatlı, tatlı din
liyordun E, bir de beni dinle. 

Sayın Bekata memleket ekonomisinin bozul
muş vasfından bahsettiler. Hükümetin, 213 ka
bul oyuna karşı 224 ret oyu ile, bütçesinin red-
dolunması hâdisesi, Hükümetin ekonomik bir 
politika içinde bulunduğunun sonucu değildir. 
Bütçenin reddi hâdisesi oy tekniğinin, oy ade
dinin, aleyhimize tecelli etmesi halini ifade eder 
ki, bunun Hükümetin uyguladığı ekonomik po
litika ile ilgisi yoktur. 41 kendi arkadaşımız 
karsı tarafa yardımcı olan anlam içinde oy 
küllanmasa idi, ki, kader onları bu yola sevk 
etmiş bulunuyor, o partinin ayrı bir konusu, iç 
meselemizdir, bütçe tasvip görmüş olacaktır. 
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Memleket ekonomisinin bozulduğunu değil, bu
gün Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın ve 
Devlet sektöründe görev vermekte olan ehil 
kadro teslim etmektedir ki, bugün Türkiye'de 
bütün sektörlerde büyük manalı bir ekonomik 
gelişme vardır. Bunu rakamlar halinde Sayın 
Bagbakan Yüce Heyetinize üç saatlik konuşma
sı sırasında âriz ve amik izah etmiş bulunuyor
lar idi. Bugünkü dünya gidişatına uygun düş-
miyen bir A. P. iktidarından da bahis açılamaz. 
A. P. iktidarı dünya gidişatına ayak uydurdu
ğunu 1965 deki ilk iktidarından bu tarihe ka
dar ki, uygulamalarında içerde ve dışarda bü
tün dünyaya hâdiseyi ispat edercesine ortaya 
koymuş tecrübeli bir iktidardır. Ekonomik 
bünyeyi kuvvetlendiren bir nizama girdiğimi?: 
ise Devlet istatistik Enstitüsünün rakamların
da aşikârdır. Bu itibarla şu üç aylık bütçe mü
nasebetiyle Türk ekonomisini toptan başarısız
lık ifade eden bir istikamette yorumlamak ve 
zabıtlarda bu yolda bir hüküm geçirmek muha
lefet olarak kanaatimizce nâbemevsimdir. 

Konuşmalarının sonunda gözünün önünü 
dahi göremiyen bir Başbakandan bahsettiler. 
Politika hayatı canlıdır ve her sabah güneşin 
hangi siyaseti getireceği belli olmaz. En ümitli 
çağlarda, en kuvvetli hükümetlerin istifa etti
ğini veya âdemi itimatla işbaşından teorik ola
rak uzaklaştırıldığını hatırlıyoruz. Süleyman 
Demirel'in, Sayın Başbakanın bu çağın başba
kanlarında aranan niteliklere sahip bir insan 
olduğu Türk halkı tarafından seçimlerde veri
len itimat oyu ile tasvip görmüş keyfiyettir. Bu 
itibarla başarısı mutlak olan, genç ollan, ihti-
rassız olan ve bu memleketin su katıksız çocu
ğu sıfatiyle memleketin gidişatına canla başla 
hayatını vakfe dercesine eğilen bir insanın, ki, 
o makam elbette ona da ebedi değildir, memle
kette daimi anlamda bir istihale vardır, yarın 
o da ihtiyar olacak, o da kenara çekilecektir, 
yeni gelen insanlar da bu memleketin saadeti
ne çalışacaklardır, biz kanaatimizce, bu çağda 
genç ve mühendis olan, ihtirastan uzak yaşıyan 
bu Başbakanın gözünün önünü dahi görmiyen 
inpan şeklinde nitelendirilmesi keyfiyetini hak
sız bir vuruş olarak kaydettik. Sayın Bekata, 
Süleyman Demirel'in bu memleketin bu çağda 
muhtaoolduğu Başbakan olduğuna vicdanen 
kaani bulunan bir arkadaşım olsa gerektir. 
Çünkü bu çağdaki, başbakanlar artık oturduğu 

yerden fetva satan cinsten başbakan değil, ica
bında memleketin her konusuna bizzat eğilebi-
len insanlar olmak durumundadır ve Türkiye 
buna partimiz kanaliyle sahiptir, biz şahsan 
iftihar duyuyoruz. Genç, uyanık bir Başbakan 
Türkiye'yi idare etmekte bulunduğu için de 
kıymetli muhalif arkadaşlarımız Sayın Başbaka
nın başarılı bir insan olmasından kıvanç duy
malıdırlar. Üç aylık bu tasan... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sen vekil 
olacaksın. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Yok, iki ay 
sonra ayrılıyorum. Üç aylık bu tasarı, bütçe is
tismarını ve Devlet gelirlerini tahakkuk ve te
raküm istikametinde toparlıyan bir tasamdan 
ibarettir. Devletin normal çarklarının dönüşü
nü aksatmıyan bir anlayış, bu tasarıyı bize biz-
zarur getirmiştir. Muhalefet mensubu arkadaş
larımız, tasarının Devlet anlayışına, Devlet şu
uruna bihakkın vakıf arkadaşlarımız olmaları 
sebebiyle beyaz oyla taltif gördüğünü müjdele
diler. Senato olarak esasen olgun bir kadronun 
ve topluluğun temsilcileri bulunan Yüce Heye
tiniz, elbette ki, bu beyaz oyu vermek kararını 
lütfeden muhalefetimize karşı şükran hisleriyle 
doludur. Ben A. P. Grupu adına, üç aylık bu 
bütçenin kabulünün memlekete hizmet getire
ceği inancımı arza çalıştım ve bu bütçenin be
yaz olmak kaydiyle çıkması sonunda Senato 
canibinden Devletin üç aylık gidişat akımına 
hizmet getirmekte bulunduğumuzu arz ederek, 
maruzatıma son veriyorum, saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, genç demokrasimiz, demokrasinin tür
lü müşkülleri ve cilveleriyle kısa zaman içinde 
karşılaşmıştır. Beş yıl içinde iki defa geçici büt
çe yapmak durumunda olan Türk Parlâmento
su, Türk demokrasisinin yeni yeni imtihanları 
başaracak kudrette olduğunu göstermiştir. Bu 
yeni bütçe vesilesiyle açılan mücadeleyi de sa
dece demokratik yodlarla ve demokratik usuller
le Türk Parlâmentosunun ve Türk milletinin 
başaracağına inanıyorum. 

Durumun bu hale gelmesinde elbette, sosyal, 
ekonomik şartların etkisi olmuş, mesele sadece 
bir parti içi konusu olmaktan çıkmış, Türkiye'-

- nin ekonomik ve politik hayatım elkiliyecek bir 
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şümul kazanmıştır. Bu nedenle getirilen bütçeyi 
geçiei yetki ile de ifade edilse onaylamayı gru-
pumuz uygun bulmuştur. Bendenizin de oyu bu 
istikamette olacaktır, yani beyaz olacaktır. Fa
kat bu asla, Şubat ayının ilk haftasında kırmızı 
verilen, ret mânasına verilen oyların, aynı aym 
son haftasında müspet oy haline inkılâbettiği 
anlamına gelmez ve bir çelişkiyi de ifade etmez. 
Her ikisi aynı anlamda ve aynı istikamettedir. 
Bugünkü beyaz oy, aslında bizim vereceğimiz 
beyaz oy, aslında, herkesin, konuların içyüzünü 
gören herkesin ansıyabileceği tarzda ret oyu
dur, kırmızı oydur. Ve hâdiselerin içyüzünü gör-
miyenler, göremiyenler de bunu böyle anlama
lıdırlar. Devlet hayatı durmasın, hizmetler ak
masın diye getirilen bütçeyi onaylamak, Hükü
metin gerek geçmiş icraatını onaylamak ve ge
rekse gelecekteki, icraatını ümitle beklemek an
lamına gelmez. Ama bütün bunlara rağmen Hü
kümetin geçici de olsa, güçlükler içinde de olsa 
bir başarılı icraatle geçmiş hataları tashih ede
cek bir yöne yönelmesini temenni etmekteyiz. 

Bugün Türkiye türlü sıkıntılar içindedir. Bu 
sıkıntıların tedbirleri sadece bütçe içinde de 
aranıp bulunamaz, Sayın Hükümet Başkanının 
son günlerdeki çabalarını daha çok sayı etrafın
da topladığı görülmektedir. Mesele bir aritme
tik meselesi değil, aritmetik de var işin içinde, 
bir hesap da var ama, sadece sayı ile bu bunalı
mın içinden çıkmanın mümkün olmadığı inan
cındayım. Meseleyi tümü ile ele almak, geçici 
tedbirlere, bilhassa demokratik usullere göre, 
gayritabiî düşen yollara başvurmamak lâzım. 
Basma da intikal ettiği gibi her ne pahasına 
olursa olsun, transfer temin etmek, sayı sağla
mak meseleyi kökünden halletmiyecektir. Belki 
de daha çok ihtilâtları, daha çok şikâyetleri cel-
bedecektir. O itibarla Sayın Başbakana bu ve
sile ile bir şeyi hatırlatmak isterim. Meseleyi sa
dece demokratik yollarla halletmenin peşinde 
İsrarla durmalıdırlar. Aksi takdirde şu parti ve
ya bu partiden, şu şahıs veya bu şahsı temin et
mekle bir sayı sağlanabilir ama mesele kökün
den halledilmez. 

Grene Sayın Başbakan son konuşmalarında 
«mesele iktidar olmak değil, parti olmaktır,» di
ye buyurmuşlardır. Parti olmanın şartı da de
min arz ettiğim istikamete gitmekle mümkün
dür. O istikametten ayrıldığı ve türlü fikirüer, 

inanmamış insanlar bir araya getirildiği takdir
de gene parti kurulmamış olur. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, lütfen efendim, 
parti mevzuuna temas etmeden, kanun tasarısı 
üzerinde görüşmelerinize devam ettirin. 

SAFFET UR AL (Bursa) — Bütçe tasarısı 
bu. 

BAŞKAN — Partilere, partilerin işlerine ka
rışma yetkisini vermez bütçe tasarısının müza
keresi,. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Sayın Baş
kan, biraz dikkatle dinlese idiniz... 

BAŞKAN — Dinledim efendim, dinledim. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Öyle ise 

yanlış anlamışsınızdır. 
BAŞKAN — A. P. nin parti olup, olmaması 

hususu bir başka partinin üyesini ilgilendiren 
bir mesele olmadığı cihetle, Yüksek Heyette bu 
meselenin tenkidine girişilmesi mümkün değil 
efendim, Tasan üzerinde görüşeceksiniz, efen
dim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Öyle de
ğil, öyle değil efendim. A. P. meselesi değil, Hü
kümet meselesini konuşuyorum. Hükümeti teş
kil için başvurulan yolların yanlış olduğunu, 
bunu bir ikaz olarak, samimî bir ikaz olarak ya
kıyorum. (A, P . sıralarından «Allah razı olsun, 
sağol» sesleri) 

Siz başka istikamette anlıyorsunuz. A. P. nin 
içindeki mesele olmaktan çıkmış, Türkiye'nin 
içine, hattâ dünyanın içine yayılmış bir mesele
dir. Bu meseleyi böyle almak lâzımdır. Bütçeyi 
bu esaslarda kabul edip, bu esaslarda yürütme
nin lüzumuna işaret etmeye mecburum. 

Ayrıca, muhterem arkadaşlar, mesele sadece 
Hükümet meselesi de değildir. Parlâmentonun 
da yapacağı işler vardır. Halen kamu oyuna 
vâdolunmuş, partilere, parlâmentolara mal ol
muş, birtakım kanunlar vardır. Meselâ, bunlar
dan bir tanesi, Personel Kanunu. Bu kanunun 
nasıl olacağını, nasıl bir neticeye varacağını ka
mu personeli beklemektedir. Türkiye'nin bugün
kü politik hayatı yeni memur boykotuna müte
hammil değildir. Bunu da bu vesile ile, ister 
Hükümet geçici olsun, ister daimî olsun, Hükü
metin nazara alması, parlâmentonun bunu dü
şünmesi lâzımgelir. .Bu hususta mevcut çalışma
ların ne safhada olduğunu Sayın Maliye Bakanı 
Yüksek Mecliste ifade etmelidir. 
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Hulâsa muhterem arkadaşlar, konu her ba- j 
kımdan kritiktir, her bakımdan tenkid edilecek 
tarafları vardır; ama ortada bir zaruret de var
dır. O zaruret istikametinde bu bütçeyi, bu ge
çici yetkiyi, mahdut hedefli bir yetki olarak ve
riyoruz ama, Hükümetten bu yetkiyi verirken 
demokratik yollardan ayrılmadan, biran evvel 
Hükümeti kurmasını ve asla bu yetkiyi özel 
maksatlı, parti politikasına yöneltmemesini iste
mek de bizim hem görevimizdir, hem hakkımız. 
Bunu da ifade ettikten sonra bütçenin, inşallah 
bu geçici bütçenin, Türk siyasi hayatında son 
geçici bütçe olmasını temenni ediyorum. Türki
ye bu gibi anormal, demokratik de olsa verim
siz ve sevimsiz muamelelerle bir daha karşılaş- j 
maması için tedbirli ve dirayetli politikacıların 
görüşü ve idaresi altında ilerlemelidir, Bütçeyi 
bu bakımdan daha fazla tenkid etmeden, daha 
fazla örselemeden Türk tarihinde eşi, emsali az 
görülen bu olayların tekerrür etmemesi dileğiy
le, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, kıymetli senatörler; ben daha tümü üze
rindeki müzakerelere geçilmeden evvel usul 
hakkında bir notai nazar serd. edecektim. 
Yüksek Senatonun nazarı dikkatini cclbetmek 
gayesiyle bu görüşümü yapacaktım. Fakat Sa
yın Başkan bugün, biraz bilmiyorum, sertçe 
olduğu için, sol tarafa bakamadı ve bende 

o fırsatı, bilmiyorum, kaçırdım demiyeyim, o 
fırsata nail olamadım. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bu kanunun, 
yani bu tasarının aleyhinde değilim. Elbstte-
ki cari masraflar için, elbette ki, ordu için, 
elbette ki, memur maaşları için ve zaruri masa
rif için bir bütçeye mütenazır olmak üzere 
bir kanun getirmek zarureti vardır. Ona ima
nım var ve bizim grupumuzun başkanı isti
kâmetinde bulunduğumu da arz etmek iste
rim. Ancak bir noktaya temas etmek istiyo
rum. Bir açık nokta var, arkadaşlar, o ela 
şu : parlâmentolar hiç şüphesiz keyfi hareket 
etme mevkiinde değillerdir. Evvelâ Anayasa 
ile ondan sonra içtüzükle mukayyettirler. Ben 
böyle gördüm, böyle yaparım, ben böyle dü
şünüyorum böyle olsun. demek hakkı ne 
Hükümete ne de üyelere verilmiştir, Hepimi
zin, hepinizin düşünceleri ve hareketleri Ana- | 
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yasa hudutları içinde olmak lâzımgelir. Gö
rüşlerimizi Anayasanın getirdiği kaidelere ve 
İçtüzük hükümlerine uygun olarak yapmamız 
icabeder. 

Şimdi esas söylemek istediğim husus şu
dur ; elimizde öncelikle, ivedilikle ve hemen 
alelacele; görüştüğümüz nedir, okuyalım, Cum
huriyet Senatosunun 1369 sıra sayılı kâğıdı. 
«1970 malî yılı genel ve katma bütçeleri ka-
nunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarının 
yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, ta
hakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporudur.» Şimdi 
bu bütçe değil arkadaşlar, bu kanım tasarı
sıdır. Müzakere ettiğimiz mevzu, fasıl, fasıl 
her bakanlığın ayrı, ayrı geliri, gideri, mali
yenin geliri, gideri ve sairesi mevzuubahis de
ğil . burada. Bu bir tasarı. Niçin tasarı? ü^ecen 
bütçenin onikide biri nisbetinde harcanması 
ve tahsiline yetki veren bir kanun tasarısı, 
bütçe değil. Şu halde bu tasarı evvelâ bizim 
Senatoya gelecek değil. Bu tasarı evvelâ Mil
let Meclisine gidecek, orada müzakere edilecek 
kanun prosedürüne göre, onlar kabul ettikten 
sonra bize gelecek ve biz bunu kabul edece
ğiz. Filhakika bâzı arkadaşlarım hususi gö
rüşmelerimizde, canım bu evvelcede böyle oldu 
niçin buna itiraz ediyorsun, diye benim görüş
lerime menfi olarak bâzı mütalâalar serd 
ettiler. Ama kıymetli arkadaşlarım, biz me
selelere nüfus ettikçe, biz meseleleri iyice an
ladıkça, derinleştirdikçe bunların doğru olup 
olmadığını anlar ve doğru istikâmete doğru 
kendimizi tevcih edebiliriz, Şimdi Anayasanın 
94 ncii maddesi ne diyor : «Genel ve katma 
bütçe taşanları ile Millî bütçe tahminlerini 
gösteren rapor, , malî yılbaşından en az ite ay 
önce, Bakanlar Kurulu tararfmdan, T. B. M, M, 
ine sunulur.» 

«Bu tasan ve rapor» diye altında devam 
ediyor, okumaya lüzum yok. T. B. M, M. ine 
gidecek T. B. M. M. i Bütçe Karma Komisyo
nuna tevdi edecek, Bütçe Karma Komisyonu 
muayyen şahıslardan mürekkeptir, iktidarda
kiler daha fazladır; orada müzakere edilip ka
rara bağlandıktan sonra bize gelecek. Nedir 
o gelen? Bütçe Kanunu. Bu nedir? Bütçe Ka
nunu değil, yetki veren kanım tasarısı. Şim
di onu, bununla bir tutarsanız muhterem 
arkadaşlar, o takdirde üç ay içinde ne gibi 
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masraf yapılacak, ne gibi varidat temin edile
cek, yatırımlara ne kadar harcanacak, bunun 
teker teker burada müzakeresi lâzım. Bu arka
sındaki cetveller bunu tesbit eder mahiyette de
ğil. Rakam yok burada, onikide bir. Nedir oni-
Mde bir? Ben bileceğim arkadaşlar, bizim hik
meti vücudumuz, parlâmentoların hikmeti vücu
du bütçedir. Üst tarafı mesele değildir. Parlâ
mentolar bütçe mevzuunu münakaşa etmek, tes
bit etmek; varidatın, masrafın üzerlerinde dur
mak suretiyle, Hükümete istikamet vermek vazi
fesiyle mükelleftirler. Bu tasarı öyle değil. Bu 
tasan kanun. Bu kanunu götürünüz-Millet Mec
lisine kabul ettiriniz ondan sonra getiriniz. Biz 
de kabul edelim. Ben buna muarız değilim, 
böyle bir kanun çıkmasına. Ama prosedür yan
lıştır ve yanlış yoldan gidiyoruz. Eski bir mua
mele esas tutularak, buhran içinde yasıyan bir 
iktidarın, bu yetki kanununu teamüle uygun 
getirmiş olması, emrivâkıını kabul etmek müm
kün değildir. 

Arkadaşlarım, ayrıca bütçe görüşmeleri ve 
uzun vadeli plân hakkındaki hüküm budur. 
Senato içtüzüğünün 86 ncı maddesi de bu arz 
ettiğim hususatı teyit eder mahiyettedir. Bu ta
san yetki kanunu olduğuna göre, burada bir 
yetki kanununun İçtüzüğe göre nasıl müzake
re edileceği tasrih edilmemiştir. Bir boşluk var
dır, bu boşluğu evvelâ kabul ediniz. Anayasa
yı tadil etmek istiyen arkadaşlarımın bu husu
su nazan dikkate alarak, yeni tadillerde bu boş
luğu düşünmeleri lâzım. Anayasa ve içtüzük de 
bir bütçenin Senatoda kabul edildikten sonra, 
Millet Meclisinde reddini mütakip ne yapılacağı 
hakkında bir madde yoktur. Bu itibarla kıymet
li arkadaşlanm bu mütalâamı taşanımı geldiği 
bu sıralarda söylemek mecburiyetindeyim; bu
nu bir hukukî mevzu olarak ortaya koydum. 
Ben temenni etmiyorum, Sayın Hazer gibi, tek
rar böyle bir bütçe gelsin; gelmesin ama man
zaralar öyle gösteriyor. Fakat her halde böyle 
bir tasan geldiği zaman evvelâ Millet Meclisine 
gitmeli ondan sonra bize gelmeli. Böyle bir 
vaziyet olursa, ben daha fazla görüşmek istiye-
ceğim, delillerini daha fazla o zaman söyliyece-
ğim. Şimdi hakikaten bütün Türkiye memuriy-
le, hattâ esnafı ile - onlara da taallûk ediyor pa
ra alacak, verecek - , ordusu ile hattâ sizlere 
kadar bu tasarının çıkmasını arzu ediyoruz, 
bunda şüphe yok. Ama tuttuğumuz prosedür 

yanlıştır. Bu yanlışı ifade ettim, özür dilerim, 
hürmetlerimi sunarım arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Köker? Yok. Sayın Öz-
türk, buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 1 Mart 
1970 ten 31 Mayıs 1970 tarihine kadar, üç aylık 
geçici bütçe genel bütçenin dörtte bir oranında 
7 milyar lira kadar tutannda, bir tasan olarak 
önümüze gelmiştir. Bu paranın harcanması için, 
kurulacak Hükümete üç ay için bir yetki veril
mektedir. 

Aziz arkadaşlanm; bütçe bir bütündür. Par
ça parça aynlamaz ve düşünülemez. Bu bakım
dan eleştirilerimizi bu bütünlük anlayışı içinde 
yapmamız zorunluğu vardır. Bu bakımdan 1970 
yılı bütçesi ve onun bir cüz'ü olan üç aylık ge
çici bütçe kanun tasansı, yıllık gelir ve harca
ma bütçeleri geçmiş yıllann klâsik bütçe felsefe 
ve anlayışından, sisteminden kurtulamamış, ay
nı. gelir kaynakianna dayanmakta ve aynı har
cama için ayırma ve sınıflamalar yapılmakta
dır. Hattâ bütçenin açıklannı kapamak için de 
geçen yıllann fiskal felsefesinden belli ve farklı 
bir durum görülmemektedir. Genel olarak bir 
vergi adaletine gidilerek bütçe açığının kapatıl
ması için önemli bir gelişme ve değişiklik ol
mamış, ancak: Vasıtalı Vergilerde biraz artır
ma yolu tutulmuş fakat bu da millî tasarruf açı
ğının kısmen olsun kapatılmasında sağlam bir 
kapasiteye ve hesaba oturtulamamıştır. Yalmz 
geçen yıllara göre bütçenin rakamlarında bir 
çoğalma görülmektedir. Burada ÖEOI sektöre 
fazla pay ayırmakta, bir özellik dikkati çeki
yor. iktisadi Devlet Teşekküllerinin verimsizli
ğini azaltıcı, giderici tedbirlerin getirilmeyişi de 
bilhassa özel sektöre ayrılan bu fazlalığı verim
siz kılacak bir nitelik ve gerçeklik taşımakta
dır. Yine 1970 yılı bütçesinde olduğu gibi, üç 
aylık geçici bütçede de, cari harcamalar en bü
yük yekûnu tutmaktadır, öte yandan yatırım
ların çeşitli bölümlerdeki harcamalar incelendi
ğinde alt yapı yatıranlarından büyük kısıntılar 
olduğu, eski yıllara göre bir değişiklik, hattâ 
Demokrat Parti devrinden beri gelen, alt yapı 
yatırımlarına ayrılan büyük paralarda bir kısın
tı olduğu, üretken yatıranlara, yani üst yapı 
yatıranlarına ağırlık verildiği görülmektedir. 
Bu davranışın mal arzında bir çoğalma meydana 
getireceği, buna göre mal üretiminde yine ar-
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tıslar olacağı da bir gerçektir. Ama bunun ge
çici olduğunu ve zamanın ne getireceğini bilme
den, bu hesapların birden tersine dönüşünde 
memleket ekonomisine ne getireceğini de şimdi
den kestirmek zor değildir. Yalnız dünyadaki 
örnekleri incelendiği zaman, denk olmıyan iki 
yatırımın devamlı olarak memleket ekonomisini 
çıkmaza soktuğu görülmektedir. Bu bütçenin 
dörttte biri olan üç aylık bütçede aynı harcama
lar, aynı hatalar olacağına göre; bunun biz kar
şısında olmuşuz, böyle bir bütçenin memleket 
ekonomisine faydalı olamıyacağını açık açık sa
vunmuşuz, gerçekleri ortaya koymuşuz. 

Şimdi, yine aynı kısmı incelediğimizde, ay
nı esasları bölümlerden alıp 'getirmiş; aynı nok
sanlar, aynı hatalar görülmektedir. Kısa zaman 
içinde ferahlık yaratsa bile, bu halin igelecekte 
kalkınma hızını düşüreceği bilimsel bir kanıdır. 
Bu balkımdan her iki yatırımın türü arasında 
uzun bir dönemi kapsıyan plânlı bir dengenin 
kurulamayışı bunu aksatacaktır, kurulması şart
tır. Bugüne kadar D. P. devri dâhil, alt yapı ya
tırımlarına verilen ağırlık, üretken yatırımın ih
mal edilişi, Türkiye'deki ekonomik çöküntüyü 
en çok etkiliyen bir sistem olmuştur. Bir uya
nıştır, bir farkına varıştır, bu. Bir yönü ile, bu 
buluş iyi karşılanabilir, bütçede. 'Fakat, üzeri
ne üretken yatırımlar yapılamıyan alt yapı ne 
kadar tesirsiz ve zararlı ise, alt yapı olmadan 
da üretken üst yapının 'gelişmesi, yani yatırım
ların yapılması gereksiz ve verimsizdir, iki ya
tırım arasında ahenk kurmak bir zorunluk ve 
kalkınma sistemi içinde, normal gelişimin sağ
lanması için ekonomik ve teknolojik bir ger
çektir. Biz bunu bugünkü ayrılan üç aylık büt
çede de görmüyoruz. Çünkü, bu da aynı. 12 ay
lık bütçenin içinden 1/4 olarak alınmış, bize 'ge
tirilmiş, aynı şartlar içinde 'harcanacaktır. He
le, yarım kalmış alt yapı yatırımlarının böyle 
bırakılması veya geciktirilmesi çok mahzurlu 
olur. Ancak, kamu, özel yatırımları üst yapı ya
tırımları 'olarak geliştirilecek alt yapının kal
kınmasına hız vermek, onun hızını artırmak 
gayesi ile ele almacaksa, bu da kâfi değildir. An
cak, alt yapı yatırımlarına verilmiş olan milyon
lar ve milyarlar orada âtıl bırakıldıkça bunun 
millî tasarrufa, millî gelire bir katkısı olımıya-
caktır. Bugünkü bütçe, tamamen bu felsefe üze
rine kuınılınuştur. ..-
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Yatırımların tamamlanması, üretken yatı
rımlara göre, bilhassa, artırıcı imkânların sağ
lanması, alt yapı yatırımlarına yatırılmış olan 
paranın değerlendirilmesi ile mümkündür. Çün
kü, yarım kalan veya tamamlanması gereken 
alt yapı yatırımlarına harcanan milyonların, 
milyarların millî gelire bir katkıda bulunmayı
şı yanında, âtıl bırakılması ise bu memleketin 
ekonomisinde çok büyük açıklıklar ve aksak
lıklar yaratacaktır. Bilhassa, iki yatırım çeşidi 
arasındaki dengenin 5 yıllık Kalkınma Plân ve 
programlarına g*öre düşen payı bile hesaplan
madan üst yapı yatırımlarına öncelik verilişi bir 
çıkmaza sürüklenmemize sebebolabilir. ileri ül
kelerde alt yapı ve üretken yatırımları yıllarca 
önceden bilimsel incelemeler sonunda uzun sü
reli plânlara bağlamışlardır ve bunun için ak
sama olmamaktadır. ÎBizdeki bu tersine dönüş, 
yani bu yıla kadar gelen bütçelerde, alt yapı 
yatırımlarına büyük mikyasda ayrılan paranın 
bugün üst yapı yatırımlarına geçici bir bolluk 
yaratılsın diye getirilmiş olması, yine ayrı çö
küntülere ve sıkıntılara sebebolacaktır. 

Bizde ise, kara düzen içerisinde aklımıza ge
leni hemen yapıyoruz ve bu hal de zamanla çe
şitli mahzurların ortaya çıkmasına sebeboluyor. 
Gerçi kamu kesimindeki yatırımlar çoktan beri 
aksamakta, iç ve dış finansman zorlukları sebe
bi ile en önemli yatırım projeleri gerçekleşeme
mektedir. Bu iki yatırım arasındaki dengesiz
likten ileri geleceğini tahmin ettiğimiz çeşitli 
hataların ve aksaklıkların yanında, israfçı bir 
politikanın da şüphesiz ki bugünkü ekonomide
ki çöküntüye sebebolduğu bir gerçektir. 

1969 malî yılının sonlarında Demirel Hükü
meti zaruri ödeneklerden 2,5 milyar ura iptal 
ettiği halde, yine de son iki aydır birçok daire
lerde memur maaşlarını verememektedir. Hattâ, 
6 aydan beri de çeşitli Devlet borçları verileme
mektedir. Çünkü, Devlet Hazinesinin nakit açı
ğı bugün 5,5 milyarı bulmuştur. Ödeme denge
sizliği ve imkânsızlığı Hükümeti perişen etmiş
tir. Alt yapı ve üst yapı yatırımları için önemli 
olan döviz ise yine Hükümeti zor duruma sok
muştur. 3 aydan beri 220 milyon dolar ve kar
şılığı gönderilemiyen 180 doları bulan döviz 
sağlanamamış ve bunun için de bekliyen trans
ferler yapılamamıştır. 

Bugün altın ve döviz rezervlerinin sıfırın al-
tında 10 milyon dolar olduğu ifade edilmekte-
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dir. Böylece, Türk parasının değeri düşmüş, 
kredi dengesi bozulmuş ve Türkiye bugünkü 
ciddî ve ekonomik çukura, uçuruma yuvarlan
mıştır. 

Memurlar, küçük esnaf ve sanatkârlar para 
değerinin düşüşü, fiyatların artışı kredi düze
ninin bozukluğu sebebi ile mahdut gelirli kim
seler olarak perişan olmuşlardır. 

5 yıldan beri sözlerinin senet olduğunu söy-
liyerek Personel Kanununu çıkaracaklarını va-
dedenlerin sözleri, havada kalmış ve Personel 
Kanunu hâlâ çıkmamış ve hâla da bakanlığın, 
Hükümetin hazırlayıp, getirdiği bir Personel 
Kanunu yoktur. Ama, bunun yanında ö. H. P. 
nin hazırlayıp verdiği bir Personel Kanunu var 
ki, hemen ele alındığında bu işin çabuklaştırıl
ması mümkündür. 

Anayasamızın 45 nci maddesi, bu durumdaki 
Hükümeti suçlu kabul eder. Bu madde de, ay
nen şu hükümler vardır. 

«Devlet, çalışanların, yaptıkları işe uygun 
ve insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış sevi
yesi sağlamalanna elverişli adaletli bir ücret 
elde etmeleri için gerekli tedbirleri alır.» 

Yine Anayasanın ikinci kısım, «temel hak
lar ve ödevler bölümünde;» kişinin temel hak
ları ve insanca yasama olanaklarının Devletçe 
sağlanması zorunluğu.» ortaya konmuştur. 

BAŞKAM — Sayın Öztûrk, biliyorsunuz ki, 
Tüzüğümüze göre. yazılı konuşmalar 20 dakika
dır, 3 dakikanız Yar, bu müddet içerisinde bitir-
mcrj<izi istirham ediyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜEK (Devamla) — Peki Sa-
y.m Başkanım, bitiririm. 

11 yıl öğretmenlik eden bir öğretmenin 400 
lira maaş aldığını bendeniz bu kürsüden iki yıl 
önce aktardım ve 400 lira ile 700 lira arasında 
maaş alan öğretmenleri adedinin % 80 olduğunu, 
yip.o burada söylemiştim. Sayın senatörler, na
sıl olur bu; derken, sonradan Hükümetin çıkar
dığı kadro kanunlarında da bu ortaya çıktı. 
Ve o zaman buna çare bulunmazsa, bu öğret
menler de birgün hak aramak için bankaları gi
bi sokağa dökülür, boykot da yapar, yürüyüş 
de yapar, dedik ve oldu. Dinlenmedi, burlar. 

Bu bakımdan, şimdi dileğim o ki. Personel 
Kanununun mutlaka çıkarılması memlekete hu
zur getirecek, memlekette ferahlık yaratacaktır, 
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Ayrıca, Anayasanın verdiği bu haklarını al

mak için öğretmenlerin giriştiği boykotun suç 
teşkil ettiğini Sayın Başbakan buradan uzun 
uzun anlattılar. Oysa ki, inceliyoruz, yasaları
mızda boykotun suç olduğuna dair hiçbir metin 
yok. Şimdi, olmadığına göre, suç olmıyan bir 
hükme varıp, onları suçlu saymak ve kanun 
metinlerinde olmıyan bu duruma göre de onları 
suçlandırmak, cezalandırmak mümkün, değil 
Öyle iken, öğretmenler açığa alınmış, öğretmen
ler Bakanlık emrine alınmış, öğretmenler nak
ledilmiş ; bu suçundan dolayı. İstirham- ediyoruz, 
Anayasanın verdiği hak pasif bir direniştir. 
ilgilileri uyarmak bakımından öğretmenlerin bu 
davranışını mutlaka büyütüp ve bunu bir ka
nun suçlusu gibi göstermenin yanlışlığı içinde
yim ve bütün hukukçuların bu konuda birleşti
ği ele bir gerçektir. Bu bakımdan, Hükümetin 
ele, bu bütçe münasebetiyle, bilhassa öğretmen
lerin özel durumlarını dikkate almasını diliye-
ceğim. Çünkü, Türk Ceza Kanununun 2 nci mad-
cıesi sa rihtir. Bu, suç olmazsa, işlendiği zaman 
kcnıına göre cürüm veya kabahat sayılmıyan 
suçlara ceza verilemez. Bu, bir gerçektir, ortada. 
Bu, genel hükme rağmen boykota katılan öğret
ilenlerin bu şekildeki perişan edilişlerinde il
gililerin bilhassa dikkatli olmalarını tavsiye 
eder; bütçenin uygulanmasında, bilhassa öğret
menlerin içinde bulunduğu sıkıntıya bir çare 
bulunmasının memleket huzuru bakımından fay
dalı olduğuna inanıyorum. 

Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi gö
rüşülürken, bendeniz burada 1 saat 15 dakika 
görüştüğüm zaman, üniversiteler konusundaki 
fikirlerimi arz ederken, Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesindeki yatırımlarda 1969 yılına nazaran 
77 milyon liralık bir kısıntının olduğunu beyan 
ile Türkiye'deki millî eğitim dâvasını çözmemi
ze de bu şekilde imkân olamıyacağını söylemiş
tim. 

O itibarla, bugün dünyada en iyi yatırımlar, 
en verimli yatırımlar millî eğitim alanına yatı
rılmaktadır. Millî eğitime yapılan yatırım nis
petimde millî gelirin arttığı bütün teknik ince
lemelerle. bilimsel incelemelerle ortaya çıkmış
tır. Bu balamdan, bugün üniversitelerimizde bir 
reform gerekiyorsa, üniversitelerde bir gelişme 
gerekiyorsa, mutlaka üniversitelerin istediği 
malî kaynakları temin etmek gerekir. Malî kay-
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nağım temin edemediğiniz bir üniversitede 
özerklik, muhtariyet bile tam islemez. 

Bu bakımdan, bütçenin bir bunalıma sebe-
bolmaması için, beyaz oy kullanılmasına şahsan 
ben de taraftarım. Fakat, hükümlerin uygulan
masında da, gelecek 9 aylık bütçenin, bu kabul 
edildi diye bunun bağlayıcı olarak onu etkile
mesinin karşısmdayiz. 

Saygılar sunarım, hayırlı olsun. 
BAŞKAN —. Sayın Ahmet Nusret Tuna, bu

yurunuz. 
AHMET ^üdlîldlT TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, bütçenin reddedilmesi su
retiyle Hükümet buhranı hususu 27eni karşılaş
tığımız tatbikatlardandır. Tdevzuatımmua bu 
işi halleden acık hükümler yoktur, 

Bu itibarla, şurada hatipleri dinlediğimiz za
man da görüyorum ki. çeşitli fikirler dermeyan 
edilmektedir. 

Şimdi, hakiki durum nedir, bugün biz ne ya
pıyoruz? Müsaadenizle ben de buna kınaca te
mas etmek istiyorum. 

Muhterem, arkadaşlar. Devletin gelirleri ve 
giderleri muayyen bir zaman için toplanır ve 
harcanır. İşte bu, Bütçe Kartuşudur, yıllık ka
nunlarla bu toplanır ve harcanır, 

1970 senesi Şubat ayının "8 ine kadar, gecen 
yılki kanuna göre, toplama ve harcama yetkim 
Hükümetin vardır. Fakat 1 Mart 1070 ten son
raki gelir toplamı ve gider harcama yetkisinin 
Bütçe Kanunu ile Hükümete verilmesi lâırmdır, 
Hâlihazırda Hükümet istifa etektir, muvakkat 
Hükümet iş başındadır. 1970 Şubat ayuun £3 ine 
kadar daimî bütçe kanununun çıkarılması müm
kün değildir. Devlet hizmetleri devamlıdır, ka
mu hizmetleri devamlıdır, aksıyanau aksatılma
ması lâzımdır, O halde, bir zaruretle kam; kar
şıya geliyoruz. Daimî Bütçe Kanunu çıkartma 
imkânı yok, fakat hizmetlerin aksamama?1., 
devam etmesi gibi bir zaruret de var, O halde, 
muvakkat, geçici bir Bütçe Kanununun çıkarıl
ması zarureti bundan doğmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, içiyle bir ~ev de 
dendi, «bu bir yetki kanunudur, kanun olduğuma 
göre Millet Meslisine gitmeli, orada müzakere 
edilmeli, gelmeli, Yani, kanurlarm tâbi olduğu, 
92 nci maddenin kabul ettiği yoldan gelmelidir. 
Halbuki bu ters bir istikâmetten Bütçe Kanunu 
gibi gelmiştir. Baktığımız zaman buraya «yetki 
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kanunu» diye bir ibare görüyoruz, binaenaleyh 
burada hata vardır,» İki, üç arkadaşımız aynı 
hususa temas etti. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, hakikaten baş
lık, şu kanunun baslığı, güzel yazılmamış, bu bir 
vakıa; güzel yazılmamıştır, Daha ba-ıka türlü 
yazılabilirdi. Şimdi bütçe nedir Bütçe nedirin 
tarifi burada var, «Devlet harcamalarının yapıl
masına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline yetki veren ICanuna Bütçe Kanu
nu» derler. Şimdi arkadaşlarım. Bütçe Kanu
nunun tarifi burada. Şimdi bunu bütçe olarak 
kabul edersek, «1970 malî yılı Genel ve Katma 
bütçeleri kanunlaşıneaya kadar geçici Bütçe 
Kanunu,» Bunun adı o. «3u kanunlaşıneaya 
kadar» dan sonraki kısım., bütçenin ilmî tarifi
dir. Medir bütçenin ilmî tarifi? «Devlet har- -
Gamalarının yapılmalına ve Devlet gelirlerinin 
tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki veren kanun» 
İşte Bütçe Kanununun tarifi bu. "imdi bunun 
güzel yazılmadığına işaret ettim, O halde bizim 
bunu böyle ilmî mânada ele aldığımız zaman,. 
bu kanunun başlığı ne oluyor? Kesin Bütçe 
Kanunu çıkıncaya kadar kabul edilen muvakkat 
Bütçe Kanunu, geçici Bütçe Kanunu. Binaena
leyh, adı da Bütçe Kanunu okluğuna gere, edri 
tatbikatta nazara alındığı zaman eskiden böyle 
oldu, efendim genQ böyle olması zaruridir; ora 
borue kesin bir kanaatle değil de, hakikaten işin 
bihıyedme ve mahiyetine uymamak, Amyamva 
uygun olarak Senatodan başlamanı, Meali s? git
mesi, yani 94 ncü maddedeki yolun tokiholmn-
ması zaruridir. Bu bir yetki kanunu değildir. 
Esasen Bütçe kanunları bir yetki kanunudur. 
Bu gerini bir Bütçe Kanunudur, Bu itibarla 
takibedilen yokla isabet vardm. 

Şimdi muhtrem arka d? şiar, muhalefete 
mensup arkadaşlarımız, grupları biz bu kanuna 
beyaz oy vereceğiz, dediler, Hakikaten bu ka
nuna beyaz oy verilmesi bünyesinin icabıdır, 
Eğer Devlet hizmeti aksamauu, âmme hizmeti 
durmadın diyorsak bu harcamayı yapmaya mec
buruz. Bunun aksine karar vermek, bunun 
aksine kanaatlar ne yapar? Amme hizmeti 
aksasm, zamanında para ödenmesin, yatırım
lar geciksin gibi bir fikrin müdafii olmıyan bu 
kanuna beyaz oy verecektir. Nitekim grup söz
cüsü arkadaşlarımız da bu fikirlerini dermeyan 
ettiler. Bu oy veriş ve işin bu mahiyeti, hali-
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hazırdaki Hükümete ve iktidar partisine bir 
vecibe yüklemektedir. Bu muvakkat devredeki 
masraflar da siyasi tercihlere yer veren mas
raflar yapılamaz. Cari masraflar yapılır, kal
kınmanın zaruri olduğu ahvalde, harcamanın 
zaruri olduğu yerde yapılır. Siyasi tercihe göre 
masraf yapılırsa, muhalefet gruplarının o 
takdirde bu kanun üzerinde durmaları lâzım
dır. 

Netice itibariyle şunu arz ediyorum, bu bir 
Bütçe Kanunudur, Geçici Bütçe Kanunudur, 
muvakkat bir kanundur, diğer kanun çıkıncaya 
kadardır. Takibettiği yol doğrudur, buradan 
geçmesi lâzımdır; Anayasanın 94 ncü maddesi
ne uygundur. Masrafları, cari işleri görmek 
ve idari tasarruflar bünyesinde kalan hususlar
da harcama yapılması lâzımdır. Siyasi tercih
lere yer veren ahvalde, masraf yapılmaması ik
tiza eder. Siyasi tercihe düşen kısımda mas
raf yapılmamak lâzımgelir. Bu şartlar altında 
kamu hizmetlerinin aksamaması, yatırımların 
aksamaması için muvakkat bir kanun mahiye
tindedir. İnşallah kısa bir zamanda diğer ka
nun gelir ve yetişir. Bu suretle bütün muhale
fete mensup arkadaşlarımızın da böyle bir ka
nuna beyaz oy vermek suretiyle gösterdikle
ri alâkayı minnetle karşılamamız lâzımgelir. 
Ben de şahsan zaruri olan bu kanıma, elbet biz 
de, beyaz oy kullanacağız. En kısa bir zaman
da, malî yıl başı gelmeden bu kanun tasarısının 
kanunlaşmasını teminni eder, cümlenizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ural. 
SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; bir muvakkat Bütçe 
kanun tasarısını müzakere etmekteyiz. Muvak
kat bütçe bizim mevzuatımızda, hep bilindiği 
gibi 1965 yılında Sayın Adalet Partisi Genel 
Başkanının liderlik ettiği bir muhalefet hare
ketinin neticesinde Hükümetin istifa etmesi üze
rine doğmuştu. Dünya etme bulma dünyası; 
aynı hareketi yapan lider, bugün yine muvak
kat bir hiitee ile Meclisin önüne gelmek duru
munda kaldı. Ben de benden evvel konuşan 
arkadaşlarım gibi, Meclislerimizin muvakkat 
bütçelerle zaman kaybetmemesi temennisinde 
bulunmaktayım. Muvakkat Bütçe kanun tasa
rısının metnini okuduğumuz zaman, Sayın Öz
den arkadaşımın belittiği gibi, bir yetki kanunu 

mahiyetini taşıyor. Ama gerçekte, yine Sayın 
Tuna'nm burada biraz evvel ifade ettikleri gibi, 
bütçenin ilmî tarifini de içinde bulundurması 
itibariyle bir Bütçe kanunu tasarısıdır, muvak
kat bir Bütçe kanunu tasarısıdır. Bu sebeple 
bendeniz, gerçi Anayasamızda muvakkat bütçe 
yapılması ile ilgili hususlar yoktur ama, mevcut 
kanun tasarısının isminin «yetki veren muvak
kat Bütçe Kanunu tasarısı» şeklinde değiştiril
mesi için bir önerge takdim etmiş bulunuyorum, 
İltifatınızı istirham ederim. 

Bu arada Hükümet kurulması ile ilgili çalış
maların, basında ve radyolarda akseden halter
lere göre, biraz daha uzun zaman süreceği anla-
şıbnaktadır. Benden evvel konuşan arkadaşla
rımdan grup adına konuşan Sayın Bekata Sayın 
Başbaka'mn burnunun ucunu göremediğini ifa
de etmişlerdir. Sayın Termen'de bu hususa iti
raz ettiler ve karşı görüşlerini söylediler. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, Hükümet istifa
sını verdikten ve Hükümet Başkanına yeni Hü
kümeti kurma görevi verildikten sonra, Sayın 
Başbakanın beyanları Hükümeti kurma çalış
malarına bayramdan sonra başlıyacağı şeklinde 
idi. mealinde idi. Bayramdan sonra Adalet 
Partisi Temsilciler Meclisi toplandı, Meclisin 
toplanması ile bu temaslar başladı, dendi. Ev
velki gün Sayın Başbakanın Adalet Partisi 
Cumhiiriy&t Senatosu ve Millet Meclisi Grup 
yönet'cimriyle görüşmekle kabineyi kurma ça
lışmalarına başlanacağı söyleniyordu. Bugün 
öğle haberler ajansını dinledik, onda Adalet 
Partisi Grupu adına, yahut Hükümet adına, 
açıklama yapan bir yetkili bugünkü Adalet Par
tisi grupları ve parti divanı müşterek toplan
tısının Hükümet kurma yolundaki çabalardan 
olmadığı, Hükümeti kurma gayretlerinin ge
lecek hafta başlıyacağı ifade edilij/or. Şimdi 
ortada bir Başbakan ve bir kriz var, bir buh
ran var, bir parti içi buhrana dil uzatmak, onun 
hakkında hükümler yürütmek elbette isteme
yiş, cloğr". da bıılmayîîi, ama, Hükümet kurma 
çabalarının, çalışmalarının bayramdan sonra 
başlıyı5 cağ'.nı söylüvorsunus, ne kadar sonra, 
kaç sene sonra?.,. Bana öyle geliyor ki, Başba
kan krizi yahut buhranın derinliğini kâfi dere
mde görememiştir ve Hükümet kurma çabaları 
daha çok uzun süre devam edecektir. Bu bâzı 
spor oyunlarında, meselâ basketbolda bir ti-
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rae - out meselesi vardır, takımı dinlenmek için 
kenara alırlar. Başbakan da Hükümet kurma 
saman derinliğini, gittikçe artırıcı bir zamanın 
içerisinde bulunuyor. Bu, Hükümet buhranının 
daha üç ay, altı ay, hattâ bir sene devam ede
bileceği fikrini düşünmeye bizi sevk ediyor, bu 
fikri akla getiriyor. Evet arkadaşlarım, }y>z 0. 
H. P. Grupu olarak, memleketin hizmetlerinin 
aksamaması, bu bütçenin çıkmasından faydala
nacak çeşitli esbabı ine talihin bir zarara uğrama
ması, yatırımların aksamaması için beyaz oy 
vermeye karar verdik. Ama, Başbakan Hükü
met kurmayı ciddiyetle ele almazsa ve bu za
manı böyle derinliğine bir üç oy daha, bir yeni 
üç aylık muvakkat bütço çıkarma ihtimalleri 
doğuracak istikametlerde kullanırsa, eminimki 
bizden, hattâ kendi partisi içindeki arkadaşla
rından müsamaha görmiyeeektir. Şunu ifade et
mek istiyorum, yeni bir üç ayhk muvakkat büt
çeye asla ve asla beyaz oy vermiyeceğim, 

Şimdi Başbakan, burnunun ucunu görüyor 
mu, görmüyor mu? Bunu Sayın Ziya Termen'-
in ve onun gibi düşünenlerin takdirine bırakı
yorum. 0 istediği kadar övgü çeksin Başbaka
na, istediği kadar bu kriz5 bu buhran; efendim, 
Başbakanın malî ve iktisadi politikasının yan
lışlığından ötürü değil de, içimizde bâzı arka
daşların menfi oy kullanmasından gelmiştir de
sin. Başbakan partisinin içerisinde meydana 
gelen, siyasi diyelim, bir krizin ne neticeler ve
receğini göremiyor, memleketi bir bütçe buh
ranına sürüklüyor. Ne olurdu görebilseydi ve 
bu buhranı bütçe Meclisten çıktıktan sonra 
Martta ortaya çıkarsaydı. Biz de bugün bir 
muvakkat bütçe üzerinde tenkidlerde bulun
mak gibi lüzumsuz, abesle iştigâl sayılabilecek 
bir durumda bulunmazdık. Hükümet 2.'.4 e kar
şı 224 oy ile istifa etme durumunda kalmıştır. 
Şimdi bunu bizim siyasi, iktisadi ve sosyal po
litikamız çok başarılıdır diye iddia ile karşm-
mak, şu netice karşısında mümkün değildir. 
Muvakkat bütçenin, ondan fayda uman büyük 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını candan 
temenni eder, Yüce Senatoyu saygılarla selâm
larım. (Alkışlar.) 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Termen, söz mü istiyor
sunuz? 
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EİYA TERMEN (Çanakkale) — Evet efen

dim. 
BABKAN — Grup adına mı? 
SİYA TERMEN (Çanakkale) — Evet efen

dim, grup adına. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Termen A. P. 

Grupu adına. 
A, ?. O-EUPÜ ADINA îgiYA TEHMEN (Ça

nakkale) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar; hen Sayın Saffet Ural'm bir bayanını dü
zeltmek ve Senatoya yakışır bir iklimin zabıt
larla vücut bulmasına yardımcı olmak maksa-
diyle huzurunuza geldim; '•'mâruzâtımı gru-
"oum adına yapıyorum. 

Parlâmentoların heyecanlı teşekküller oldu
ğu, Senatoların daha ağır başlı teşekküller bu
lunduğu aşikârdır. Gerek 0. H. P. nin sözcüsü 
Bayın Bekata ve gerekse Saffet paşa iki ayrı te
rim kullanmak suretiyle, Başbakanın «gözünün 
önünü germiyen» şeklinde ifade olunmak ikti
za eden konusunu Sayın Bekata daha nazik bir 
üslûp içinde beyan ettikleri halde; Paşa; asker
liğin haşin meslek olduğu mutlaktır, daha sert 
ifade ettiler. 

SAFFET U?,AL (Bursa) — Askerlik adı
na reddederim. 

A. P. GRUPU ADINA ZİYA TEK
MEN (Devamla) — Daha sert bir üslûp 
içinde, benim tâbirlerime dikkat buyurun, ben 
.şM rencide etmiyorum; daha sert bir üslûp 
içinde, askerler serttir beyefendi, reddederseniz 
asker değilsiniz. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sana iyi talim 
yaptırmışlar. 

ZİYA TEEMEN (Devamla) — Şimdi bir 
Başbakan bu kürsüden, veyahut da konuşur
ken «Burnunun ununu görmeme» tâbirini kul
lanmak, tâbir olarak ağırdır. Başbakanlar mil
istin güzide müesseselerinin temsilcisi olan in
sanlardır. Nasıl ki. Devleti temsil eden Devlet 
Reisine karşı âzami elfaa nezaketinde kusur 
göstermiyecek isek, yine bir Anayasa müesse
sesi olan ve içtimai mukavelenin milletle Dev
let arasındaki administratif ve takdiri anlam
daki görevi icra ve ifa eyliyen Hükümet Baş
kanı hakkında da kibar elfaz ile seslenişlere 
girişmek vazifedir. «Burnunun ucunu görmü
yor;) tâbirini paşanın huşunetine bağışlıyoruz. 
Bundan sonraki kürsü müzakerelerinde muhte
rem paşanın «burnunun ucunu» tâbirim değil, 
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uzağını g-öremiyen Başbakan tâbirini kullanma
sını da naçizane tavsiye etmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın cktûrkçine. 
RİFAT ÖSTÜRKÇİNS (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; mevzuııınua 
1970 malî yılı genel bütçe kanun tasarısı kanıı.n-
laşmeaya kadar Hükümete yerilmesi icabeden bir 
yetki kanunudur. Bu Hükümet buhranına ka
kar, Adalet Partisinin iç meselelerine karlar 
götürülüp değinildi. Madem ki değinildi, ben 
de bu usulü biraz geçecek 1 - 2 kelime söyleme
den esasa ^ecenıiyecoğim, Hükümet buhranı 
diye bir buhran yoktur. Hükümet işbaşında
dır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Burada yok
tunuz galiba. 

BÎFAT ÖZTÜBKÇİNE (Devamla) — En 
ancak vahimli kişilerin, bir ümit ile beklediği 
husustur. 

FEHMİ ALPARSLAN (Artvin) — Başba
kan kendisi söyledi bunu, 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Başbakan 
söylüyor. 

MEHMET HAZER (Kars) — Doktor gözü 
ile bakıyor da onun için. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim. Buyurun Sayın öztürkçine. 

EÎFAT ÖZTÜEKÇİNS (Devamla) — İkti
dardan millet tarafından uzaklaştırılanların ik
tidar hasreti ise bunalımın ta kendilidir. Eu~ 
nalım için do y acıyanların içgüdüleri, kendi du
yuşlarıdır. İktidar hasreti bunalımı vardır. Bu 
doğrudur. Hakikaten Türkiye'de bir iktidar 
hasreti lımalımı vardır oma. bu bunalım hiçbir 
saman Adalet Partisinde değildir. Bir sandalye 
bunalımı hizbir zaman bir iktidar ve Hükümet 
bunalımı olamayacaktır. Buradaki söylenen bir 
tein kelime inanınız k i sayın senatörler piyasa
yı allak bullak etmektedir. Hiç kimsenin Türk 
piyasasını, sermayesini ürkütmeye hakkı yok
tur. 

İ K E S M GEDİN (istanbul) — Kim yaptı 
peki, kim yaptı?,.. 
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müze, ne de kanunlara uyarın bir husus arz et
memektedir, Kendileri dediler k i «Bu bir taşa
ndır. evvela Millst r/kc:isindo konuşulmalıdır, 
ondan sonra da Senatoya gelmelidir.» Bunu ifa-

A ArtAYi i, bir hukukçu olmasına rağmen, 
burada mütemadiyen sataşmaları ile çene yarış
tıracağına hiç olmazsa Anayasamızın 94 ncü 
maddesini de okuyabilme vaktini bulsa, daha 
verimli ok'cağı kanaatmdeyirm 

BIj:îi".M cirDEN (İstanbul) — Bravo, bra
vo. 

Rl.FA? ÖZTIİH-KÖİKE (Devamla) — Bu bir 
yetki kanmıudar. Kendileri do bilirler ki, dai
ma (A/İ ) . (A/::), (A/S) cetvellerinde yapılan 
bütü^ aktarmalar dahi evvelâ Gumhuriyet Se
rp tosun'la kom^ulur, andan sonra klillet Mec-

— Neyse fk-ym öztürkcine, bu 
b-vs efendim b?vka bir fikre :n-

üsme mtmrd c 
3AI:KA:T -

hususu bağlan-
tiknl edm lütfen. 

RİFAT Ö:ZTÎJItb:gîNîl (Devamla) — Tasa
rının müzakeresi Anayasaya uygundur, Anaya
saya aykırı bir husus yoktur. Cumhuriyet Se
natosunda konııyıdması yerindedir. 

Tepkidir ederim, 

EKREM ÖSDZN (İstambrd) — Saym Baş
kan, sayın arkadaşımızı tebrik ederim, biz haki-
:aten dok mam: ama hukukçu 

r . 'h l ' l ' Ben 

okutu

ra varisi nvermcıeKi 
ve teklif ederim. 
Samsun 

.ver Işıklar 

kdayer vdamnıza arz ediyo-
r , İkoryenkm. Kabul edik 

sormak km d aba evvel mü-
'-"-m mrhıüs boklarımı kaldır-
n komisyon mu konuşacak, 
e Ikkmrı mı efendim? 

.Ai\~ı ivrrmki: SBEZ (Kütah-
•-- Evvelâ komisyon konuşa

caktır, cCendim, 
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BAŞKAN" — Evvelâ Komisyon konuşacak. 

Sayın Ege Bütçe Karma Kornişonu atıma. 
B-ÜTŞB KASMA KOMİSYONU ADINA 

İSKENDER CENAP EG-E (Aydın) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun ss-ym üyeleri; i 
müzakere konusu olan 1970 malî yılı genel ve j 
katma bütçeleri kanunlasmcaya kadar Devlet 
harcamalarına yetki veren kanım tasarısının 
üzerinde grupları ve şahısları adına arkadaşla
rımız söz aldıb.r ve konulmalar vattılar. I 

" ~ i 
Muhterem. arkadaşlarım, bir noktayı hatır- | 

latarak, bâzı arkadaşlarımın dokundukları hu- ı 
susları aydınlığa kavuşturmak istiyeceğim. G 
da sudur: Malûnıları olduğu üzere, 11 . 2 . 1970 
tarihinde Millet Meclisinde yapılan müzakere j 
sonunda, bütçenin tümü üzerindeki konuşmalar 
bitip, maddelere geçilmesi oylandığında bütçe
nin maddelere geçilmesi redde uğramıştır. Bu
rada bir noktanın hatırlanmasını ifade etmek is
terim. O da şudur: Cumhuriyet Senatosunda 
20 . 1 . 1970 tarihinde bağlayıp 23 . 1 . 1970 
tarihine kadar devam eden ve ondan önce, 
15 . 12 . 1969 tarihinde başlayıp 13 . 1 . 1970 
tarihine kadar Bütçe Karma Komisyonunda de
vam eden müzakereler esnasında 1970 malî yılı 
Bütçesi üzerinde birçok tenkidler yapılmış ve -
1970 malî yılı konsolide bütçesi, tamamlanmış 
ve böylelikle Senato'da 96 kabul oyu ile kabul 
olunup, tekrar komisyona vo oradan da Millet 
Meclisine intikal etmiş idi. 

Muhterem arkadaşlarını bu müzakereler es
nasında sabahlara kadar süren çalışmalarımız
da, o reddedilmiş olan bütçe üzerindeki görüş
lerini açıkça ortaya koymuş ve 1970 malî yılı 
içerisinde, Türkiye'mizin çeşitli Vekâletler, 
Genel Müdürlükler ve kuruluşlar tarafından 
yapılacak harcamaların hepsini teker teker mü
zakeresini izlemişler idi. Burada bir noktayı, 
Komisyonun bir Başkanvekili olarak, arz etmek 
istiyorum. Parlâmento çalışmalarımızın içerisin
de, bütçelerin müzakerelerinin ve oylanmaları
nın yerini, siyasi tercihlerden çok. memleket 
için faydalı olup olmadığı teukidlerinin ortaya 
konması ile reddedilmesi gerektiği hususunu 
konuşan arkadaşlar içerisinde, grupu adına be
yanda bulunan Sayın Melen'in gayet haklı ola
rak ifade ettiği gibi, bütçe beğenilmediği tak
dirde evvelâ düzeltilme yoluna gidilmesi, bu 
temin edilemediği takdirde reddedilmesi gerek
tiği şeklindeki ifadesi gerçekten çok yerindedir. 
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Bütçeler siyasi görüşleri her ne kadar akset-
t-irirse de memleketin harcamalarını, çeşitli har
camalarını içine aldığına göre, bütçe üzerinde 
siyasi polemiklerden kaçınılmasının yerinde ola
cağı, tatbikatların ortaya koyduğu neticeler ol
ması itibariyle, memlekette, - arkadaşlarımız 
ne söylerlerse söylesin - geniş yankılar ve buh
ran yaratmıştır ve yaratmaktadır. O bakımdan 
arkadaşlarımızın tenkidleri arasında haklı ola
rak ifade ettikleri bu hususa biz de katılırız. 
Sayın Bekata'nm konuşmaları sırasında ifade 
etiiği ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Ba-
yar'ın Komisyondaki konuşmasında, bu tasarı, 
kemali ile bir bütçe tasarısı değildir, sözü de 
gerçeği ifade etmektedir. Hakikaten elimizdeki 
tasarı uzun uzun üzerinde durularak hazırlan
masına ve uzun uzun müzakere yapılmasına 
imkân vermemektedir. Bunu da cümlemiz kabul 
etmekteyiz. Gerçeklerin ifadesinden hiçbir za
man kaçmmıyalım, muhterem arkadaşlarım. 
(Bravo, sesleri) Mesele memleket hizmetidir. Bu 
memleket hizmetini yaparken bâzı aksamalar 
olduğu takdirde Yüce Meclisler kendi yetkile
rini kullanarak bu aksamaları ve buhranları 
giderici tedbirleri alma kudretine sahiptir. Yü
ce Milletimiz Meclislerimize bu yetkiyi vermiş
tir. Bugün Yüce Meclislerimiz muvakkat duru
ma düşmüş olan Hükümetin kısa zamanda gay
ret gösterip getirmiş olduğu tasarı üzerindeki 
müzakerelerini de büyük bir anlayış içerisinde 
yürütmektedir. Onun için Komisyon adına bâ
zı ufak tefek aksaklıkları olmakla beraber, ta
sarı üzerinde arkadaşlarımızın gösterdiği anla
yışa teşekkür ederim. 

Burada bir noktayı ifade etmek isterim; Sa
yın Bskata ve bâzı arkadaşlarımız konuşmala
rında dokundular. Bu kabul edilecek olan tasarı 
kanunlaştığı takdirde, üç aylık harcamalar içeri
sinde, geçici Hükümetin siyasi tercihler kullan
maması gerektiğini ve harcamaların sadece ica-
böttiği kalemlerde, zaruri görüldüğü şekilde 
harcanmasını, siyasi tercih yapılmaması husu
sunda hassasiyet gösterilmesini ifade ettiler ki 
bu hassasiyet zaten bizatihi hazırlanan tasarı-
nm metninde mündemiçtir. Aynı hususa komis
yonda, muhakfetde olan, iktidarda olan arka
daşlarımız da dokunmuşlardır. Fakat Sayın 
Halıya Bakanı daha yetkili olarak ifade buyu
racakları gibi, hazırlanan tasarı tamamen tek-
nik bir anlayış içerisinde hazırlanmış, teknisyen-
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ler seviyesinde hazırlanarak getirilmiş bir tasa
rıdır ve 1965 te de buna benler bir tasarının ge
tirildiği malûmu âlileridir. 

Tasarının evvelâ Millet Meclisinde görüşül
mesi msseksine gelince: Ben, bunu şahsi fikrim 
olarak ifade edeceğim. Komisyonun bu mevzu-
daki kararı elbstte bugünkü müzakere şeklinde 
tecelli etmekle beraber, Sayın Özden'üı ifade et
tiği husus bir ağırlık taşımaktadır ve üzerinde 
münakaşa edilebilen bir istikameti vardır. Ama, 
bu tasarının Mart ayına yetiştirilmesi için ya
pılan hazırlıklar ve çalışmalarda 1965 teki tat
bikatı nazarı itibara alınarak bu tarzda getiril
miştir. Aynı prosedür takibedilmiştir, Reddedi
len bir bütçenin, âdeta muvakkat bir bütçe ola
rak kabul edilmiş olan bu 3 aylık yetkisinde 
aynı prosedür içerisinde, ilk önce Bütçe Karma 
Komisyonunda sonra Senatoda ve bilâhara yi
ne Bütçe Karma Komisyonunda ve Millet Mecli
sinde görüşülmesi tarzı yürütülmektedir. Ama 
Sayın özden'in ifade ettikleri husus üzerinde de 
durulabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Östürk; 
«Bütçe bütündür parça parça görüşülemez.» şek
linde bir ifadede bulundular. Bn, parça parça 
görüş ülen bir bütçe değil, muhterem arkadaşla
rım. 1989 malî yılı ki, Yüksek Meclislerden 
geçmiş, onaylanmış ve tatbikatı yapılmış, hâlâ 
yapılmakta, sen günlerini yapalakta olduğu 
mus bir bütçeye ait bir kısımdır. Onun için par 
ça parça müzakere edilmiyor. Bir yıllık olan bir 
kanunun Şubat sonunda neticelenecek olan bir 
kanunun bir müddet daha yürürlükte kalabilmesi 
için bir kısmına Hükümetin yetkili olması hak
kında, ona hak tanıyan ve tatbikat tanıyan bir 
tasarıdır. 

Sonra bâzı muhterem arkadaşlarımız dediler 
ki, t u yetki kanununun portresi nedir, ne tut-
maktadır? Saym Maliye Bakam Bütçe Karma 
Komisyonunda 6,5 - milyar civarında olacağını 
ifade etti, Bunun madde madde k a r l ı ğ ı s ı n ve
rimimi ve burada ifade edikuesi şeklinde sual
ler oldu. Gerekli cevabı Sayın Bakanımız vere-
:?9ktir. Ancak bir noktayı ifade etmek isterim 
ki; buradaki ifadeler aynen 1939 bütçesindeki 
maddelerde karşılıkları gösterilmiş olanlardır. 
Eğer 3 ayda bir yahut 1/13 kısmı düşünülüyor 
ise onlar da bir taksim neticesinde aşağı yu
karı belirtilebilir ve meydana çıkar. 

— 84 

24 . 2 . 1970 O : 1 

Sayın Oztürk'ün, konuşmaları içinde bir alt 
yapı ve üst yapı mevzuu geçti. Ben şahsan bu
nun elimizdeki muvakkat bütçe ile ilgisini pek 
anlıyamadım. Alt yapı, enfrastrüktür diye 
ifadelendirilen, yol, su, kanalizasyon, elektrik 
gibi yatırımlar olarak biliyoruz ama; üst yapı
dan muradın ne olduğunu anlıyamadım, 

HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Alt yapı ba
rajlar vs büyük yatırımlardır. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bi
zim şimdiye kadar tatbikatta, aşağı yukarı lita-
ratürde rasladığımız, bütçe tatbikatında ko
misyonlarda ve Umumi Heyetlerde konuşmalar
da bu deyimler, tâbirler vardır; ama sayın ar
kadaşımın ifade ettiği üst yapıdan ben ne mu-
radettiklerini burada anlıyamadım, özür dile
rim. 

Sonra, muhcerem arkadaşlarım, ben komis
yon olarak konuşmaların teknik ciheti üzerinde 
kalmak arzusundayım. Fakat muhterem arka
daşımız. bu tasarıyla ilgili konuşmalarını getir
di yine öğretmen boykotlarına bağladı. Bunun
la da tasarının ilgisini göremedim, anlıyama-
dım. Hükümet geçici bir Hükümettir. Kendisi
ne harcama, tahsil bakımından muayyen yetki
ler veriyoruz. Ama burada, öğretmen boykotları 
haklı idi, haksızdı şeklindeki ifadenin üze
rinde konuştuğumuz muayyen mevzu ile direkt 
olarak bir ilgisini göremedim. Onu ifade etmek 
islerim. Bu konuşma biraz politik bir anlam ta
şır hal alıyor; o bakımdan ben gerekli düşün
celerimi burada söylemek istemiyorum. 

S'ÂJIH Uralla, muvakkat bütçe mevzuunda, 
aynı şeyi düşünüyoruz, Elimizdeki metinde de 
bu ifade vardır, Dikkatli okunulduğu zaman bu 
bir muvakkat bütçedir. Başka bir şey olarak 
kabul edilemez. Saten bütçeden alınmıştır. Geç
miş bir bütçeden, yahut da tatbikatının sonuna 
geldiğimiz bir bütçeden yetki veriyoruz, Bütçe 
kanunu olmaktan ileri bir şey elmasına imkân 
yok kır, Sayın Ura1, bu bütçenin 3 ay içerisinde 
Hükümetin kurulmasıyla son bulması temenni
sinde bulundular ve bir ikinci 3 aylık daha mu
vakkat bütçe getirilirse bunu kabul edemiye-
cekl-srîni ifade ettiler. Biz de sanıyoruz ki, bu 
3 aya da kalmadan inşaaliah Hükümet teşekkül 
ede,a^x ve bu buhran sona erecektir. Böylelikle 
memleketimizde hakikaten Meclisin itimadını 
abus ve kendi bütçesini hazırlayıp getirebilen, 
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tekrardan Bütçe Komisyonunu, Senatoyu ve 
Millet Meclisini bütçe müzakerelerine hazırlıklı 
olmaya ve çalışmalara girmesine imkan hazırlı-
yacak bir Hükümetin kurulacağına inanıyoruz. 
Ben sözlerimi burada bitiriyor, Yüksek Senatoyu 
hürmetle selâmlıyorum, 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Mesut 
Erez, buyurunuz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, saym sena
törler; muhterem muhalefet partilerine mensup 
arkadaşlarımızı dinliyenler şöyle bir intıbaa 
kapılıyorlar. Alışılmış usul, kırmızı oyun esbabı 
mucibesinin tafsilen zikredilmesidir. Niçin kır
mızı oy veriyoruz? Bu esbabı mucibe teferruatı 
ile anlatılır. Alışılmış usul bu. Fakat bugün, 
muhalefet partilerine mensup muhterem arka
daşlarımızı dinliyenler, niçin beyaz oy veriyor
lar, bunun esbabı mucibesinin tafsilen izah olun
duğunu müşahade ettiler. Bu niçin beyaz oy 
veriyaruzun sebeplerini dinliyenler, şöyle bir 
intiba ediniyorlar. Muhterem muhalefet partile
rine mensup arkadaşlarımız, beyaz oy vermenin 
âdeta ezikliği içinde ve kendilerini niçin beyaz 
oy veriyorlar, mazur göstermenin de endişesi 
içindeler. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bizi mem
leketin durumu endişelendiriyor. 

MALİYE BAKANİ MESUT EREZ (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, beyaz oy vermeyi 
elbette ki, daha önce bâzı arkadaşlarımın ifade 
ettiği gibi şükranla karşılıyoruz. Ancak beyaz 
oy vermekten dolayı, yani istemiye istemiye be
yaz oy veriyormuş gibi bir intiba yaratacak 
tarzda konuşmalarda bulunmayı tasvibetmek, 
zannediyorum ki, bizzat konuşmaları yapan ar
kadaşlarımız tarafından da oldukça güçtür. Şim
di burada bir noktayı tebarüz ettirmek istiyo
rum. Muhterem muhalefet partilerimize men
sup, muhterem arkadaşlarımızın gerek beyaz oy
ları, gerek kırmızı oyları elbette ki muhterem
dir. Ancak, böyle beyaz oy vermeyi mazur gös
terecek tarzda uzun boylu izahat verince, san
ki muhalefete mensup arkadaşlarımızın vazife
sinin sadece kırmızı oy verrnekmiş gibi, kırmızı 
oy vermek olduğu gibi bir mâna çıkıyor. E, bu 
görevimizden şimdilik ayrılıyoruz gibi bir durum 
hâsıl oluyor. Eğer muhterem arkadaşlarımız 
muhalefete mensup olmayı sadece kırmızı oy 

vermekle izah ediyorlarsa, bunda yanılmakta
dırlar, Bunu arz ederim. 

ikinci bir nokta; «Bu beyaz oylarımız» di
yorlar, «Hükümetin icraatım tasvibettiğimiz 
mânasına gelmez.» Bunu büyük bir titizlikle 
izah etmeye çalışıyorlar ve muhtelif arkadaşla
rımız bu nokta üzerinde uzun uzun durdular. 
Bu gruplarda alınan kararların bir icabı değilse 
buna da verilecek bir cevabîm vardır. Muhterem 
arkadaşlar, sayın senatörler; Cumhuriyet Hükü
metinin icraatını, bâzı icraatını ve Cumhuriyet 
Hükümetini tasvibetmek öyle o kadar kötü 
bir şey değil. Bundan niçin bu kadar şiddetle 
içtinabediyorsunuz. 

Şimdi bir konuya daha huzurunuzda kısaca 
temas etmek isterim. «Bu çığırı Demirci açmış
tır» veya «eden bulur dünyasıdır» gibi müta
lâalar oldu. Hükümetlere itimatsızlığın bütçe 
yolu ile belirtilmesi birtakım neticeler doğuru
yor ve bu neticeler de öyle tasvibedici neticeler 
halinde tezahür etmiyor. Bu doğru. Yalnız; 
«Bu çığırı Demirel açmıştır, eden bulur dünya
sıdır» derken bir farkı, oldukça büyük bir farkı 
muhterem arkadaşlarım göz önünde tutmamak
tadırlar ve gözden kaçırmaktadırlar. O fark 
şu; 1985 yılında muhalefet partileri bir araya 
gelmişti. Muhalefet partileri bir araya gelerek 
Mecliste ekseriyeti temin edebiliyorlar ise tama-
miyle hukuki bir durum ortaya çıkıyordu. Mu
halefet partileri bir araya gelerek Hükümet kur
mayı temin ettikleri anda elbette ki iktidardaki 
Hükümeti düşürebilirlerdi. Bu hukuki bir du
rumdu. Bu defaki bütçeye ret oyu verilmesinin 
bir farkı vardır. Muhalefet partilerinin bir ara
ya gelmesi Hükümeti düşürmeye yetmiyordu. 
Ancak kendi arkadaşlarımızdan bir kısmının 
muhalefetle birlikte oy kullanmasıdır ki, bütçe
nin reddini intacetmiştir. Şu halde iki muamele 
arasında netice aymysa bile mahiyet itibariyle 
fark vardır. 

FEEİB MELEN (Van) — Fark Hükümet 
aleyhinde. 

•SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Yani kendi 
partisi de tasvibetmiyor. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Daha feci. 
BAŞKAM — Sayın Türkmen, lütfen. 
MEHMET • IÎAZ3R (Kars) — Maliye Ba-

kanı teknik bilffl verse, daha iyi olur. 
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teker teker bir kağıda veya bir deftere dökülür-
se, yapılamıyasak harcamalarla, ne nisbette 
faibı Larcaiîia yapılacak bunlar besabedilirse ve 
üş ay sonunda da ne miktar harcama yapılmış
tır bu te.sbit edilirse, aslmda hudutsuz bir har
cama yetkisi veren bir kanun ile karşı karşıya 
olmadığı:-ms ania-şdır. Arkadaşlarımın eğer 
e-den ekler belli değildir, istediğiniz kadar sar
fiyat yapabilirsiniz diys bir endişesi vama bunu 
gidermek isterim, Bakam, olarak belli değildir 
ama hudut olara!? bellidir. O hududu geçmek 
mümkün değildir. 

Eımıruımm faz]s, işgal etmek istemiyorum. 
Esasen bütçe iîe ilgili olarak daha evvel de Yük
sek Senatoda usun boylu müzakereler cereyan 
etildim, 1070 malî y-.h bü:ee tamruu Yüce Se
natoda kabule raashar cim 115 idi ve bu tasarı 
i.b? ilgili olarak yapılan konulmalarda hemen he
men her mevzua temas edilmiş bulunmaktadır. 
Ben çimdi hnsurımuzda sadece görüşülmekte 
olan bu üç aylık geçici kanun ile ilgili mütalâa
lara arz-, cevap eylemiş oldum. Bu vesile ile 
saygılarımı sunarım. (A. ?, sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, Sayın 
özden buyurun sualinizi. 

LÛTFİ BİLG3N (İçel) _ Benim de bir su-

3 noü sual, 30 ncu sayfada mesela; Cumhu
riyet Senatosunun ödeneğinin % f?0 si. orun 
altında «ahdi münasebetler, kongre ve konfe
ranslar vs teren ve ziyafet yollukları» ödeneği
nin % 50 si» «tasıma giderleri» ödeneğinin 
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% 50 si, aşağıda 14.000 nci bölümde yine «İsta
tistik araştırma ve etüt giderleri» ödeneğinin 
% 50 si. Bu % 50 yazısı, neyi kapsıyor? Bu üç 
aylığın % 50 si mi, yoksa geçen bütçenin % 50 
si mi? Bu rnuvazzah değil, burada. Lütfen ken
dileri beyan buyurursa memnun olurum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
MALÎYE BAKANI MESUT ERES (Devam

la) — Sayın özden arkadaşıma, Personel Kanu
nu ile ilgili hususta bir açıklama yapmak fırsa
tını bana bahsetmiş olduğu için teşekkürlerimi 
arz ederim. 

Muhterem senatörler, geçici ve muvakkat 
Hükümet olarak vasıflandırdığınız ve filhakika 
da hukuki durumu böyle olan Hükümetiniz, san
ki geçici değilmiş gibi ve sanki hiçbir şey olma
mış gibi Personel Kanunu ile ilgili calıpıaıara 
devam etmektedir ve bunu mümkün olan en kısa 
zamanda neticelendirmeye çalışacaktır. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri) 

Boğaz Köprüsü ile ilgili şu anda bir rakam 
zikretmek imkânından mahrumum. Ancak bu 
köprü ile muamelelerin ve inşaatın programîa-
§an şekilde devam edeceği tabiîdir. 

EKREM 5ZDEM (İstanbul) — Yazılı ver
melerini rica ederim. 

MALİYE BAKANI MESUT EBEZ (Devam
la) — Yazılı arzı cevap edeyim efendim. Cum
huriyet Senatosunda, Kanuna merbut cetvelde 
% 50 si nisbetinde ödenek sarf edilmesi tarzın
daki kaydın esbabı mucibesi şudur: Bâzı ödenek
leri oniki de bir ile talıdidetmek mümkün de
ğildir. Oniki de bir ile tahdidederseniz ihtiyaç 
nisbetinde sarf edememek ihtimaliniz vardır. 
Nitekim İstatistik Enstitüsü Başkanlığının bu 
sena yapacağı bâzı sayımlar mevcuttur. Bu se
ne gecen seneye nazaran farklı bir hizmet göre
ceği için, gecen seneki ödeneklerin her ay oniki-
de birini sarf etmekle bu hizmetlerin görüleme-
mesi ihtimali mevcudoldıığnndan, geçen sene 
bütçesinde mevzu ödeneğin % 50 sine kadar bir 
sarfiyat yapma yetkisi verilmiş olmaktadır. Ama 
bu mutlaka o ödeneğin % 50 sinin üç ay içeri
sinde sarf edileceği mânasına gelmez. Nitekim 
normal bütçelerde de, bütçeye konulan ödene
ğin defaten bir ay içerisinde sarf edileceği veya 
tamamiyla sarf edilip tüketileceği mânası yok
tur. Bu ancak o ödeneklerin şu kcıdar miktar 
olarak, yani orada yazılı miktarda sarf edilme
sine izin veren bir maddedir. 

Hürmetlerimle efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Son söz Sayın Gülek'indir. Bu

yurun Sayın Gülek. 
KASIM ÖÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Yüce Senatonun sayın üyeleri, aziz arkadaş
larım ; bu geç vakitte çok kısa konuşacağım. Ka
mu hizmetleri yürüyecektir, yürümelidir; bütçe
ye muhalefet partileri, iktidar partisiyle beraber 
beyaz oy verecektir. Bunu ifade ettiler. Bunu 
memnuniyetle karşıladım. Devlet işi elbette 
durmaz, durmamalıdır. 

Sayın arkadaşlarım, ortada bütçenin kabul 
edilmemiş olması dolayısiyle bir buhran mevcu-
dolduğu muhakkak. Buhranın iktidar partisi 
içindeki yönü üzerinde durmam, elbet durmak 
yetkim değil. Ancak bu buhranın hepimizi ilgi
lendirdiği de muhakkak. Bu parti için buhran 
olmanın üstüne çıkmıştır. Partiler buhranı ol
manın üstüne çıkmıştır, memleketi ilgilendiren 
bir konudur, ciddî bir buhrandır. -Memlekette 
yarattığı hava kötüdür, İktisadi zararı büyük
tür. Piyasaya bakınız kan ağlamaktadır, ika et
tiği zararlar herkesin gözü önündedir. Rejim 
düşmanları bayram etmektedir. Demokrasi yü
rümez diyenlerin yüzleri gülmüş, plânlar hazır
lamaktadır. Bunlara meydan vermemek zorun
dayız. Bu bakımdan iktidar - muhalefet değil 
hepimiz el ele vererek bunlara çare bulmak zo
rundayız. Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 1970 malî yılı genel ve katma 
bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet harca
malarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin 
tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki veren kanun 
tasarısının, tümü üzerindeki müzakereler bitmiş
tir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1970 malî yılı genel ve katma bütçeleri kanun
laşmcaya kadar Devlet harcamalarının yapılma
sına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve 

tahsiline yetki veren Kanun 
Madde 1. — Genel ve katma bütçeli dai

reler, 1 Mart 1970 tarihinden en geç 31 Mayıs 
1970 tarihine kadar; geçecek her ay zarfında 
1969 malî yılı genel ve katma bütçelerinin 
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerine dâhil ter-
tiplerindeki ödeneklere yıl içinde yapılan ak-
farmalarla verilen ek ödenekler do dikkate alın-
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mak suretiyle bulunacak toplam veya yıl için
de kabul edilen olağanüstü ödeneklerin onikide 
biri tutarında harcama yapmaya yetkili kılın
mıştır. 

ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen tertip
lerden harcama yapılamaz. 

Çeşitleri ilişik (2) sayılı cetvelde gösteril
miş bulunan tertiplerden yapılacak harcama
lar, 1969 malî yılı ödenekleriyle kayıtlı, fakat 
onikide bir tahdidinden müstesnadır. 

BAŞKAN — Bu başlığın, yani kanun isminin 
değiştirilmesine dair bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısı adının 
(1970 malî yılı genel ve katma bütçeleri ka-
nunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarının ya
pılmasına ve Devlet gelirlerinin kârlı, tahakkuk 
ve tahsiline yetki veren muvakkat bütçe kanun 
tasarısı) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saffet üral 
Bursa Senatörü 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?.... Ka
tılmıyorlar. 

Takririn aleyhinde Sayın Melen, buyurun. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; bir defa Anayasamızda 
muvakkat bütçe diye bir müessese mevcut de
ğildir. Bu sebeple bir muvakkat bütçe mües
sesesi ihdas etmemize imkân yoktur. 

Saniyen bu vereceğimiz yetki ile yapılacak 
sarfiyat, muvakkat bütçe dediğimiz takdirde 
esas bütçeden ayrı bir şahsiyeti ve hüviyeti olan 
bir bütçe meydana getirmiş oluruz- Buna de
diğim gibi, Anayasa yer vermediği için imkân 
yok. Yetki Kanunu ile verdiğimiz sarfiyat bir 
müstakil hüviyet ve şahsiyete sahip bir bütçe 
demek değildir. Buradan yapılacak sarfiyat 
1970 için kabul edeceğimiz bütçedeki tahsisat 
ile ınahsübedilecektir. Yani ona enkorpore edi
lecektir. Bu muvakkat bütçeden daha çok bir 
Avans Kanunu mahiyetindedir. Bir nevi avans 
veriyoruz. Esas bütçe gelip kabul edildiği za
man, orada vereceğimiz ödeneklerle mahsubedil-
mek üzere bir nevi avans veriyoruz. 

Bir de ayrıca gelirlerin tahsiline yetki veri
yoruz. Bundan ibarettir, Ayrı bir muvakkat 
bütçe dediğimiz takdirde, hem Anyasaya aykırı 

olur, hem müstakil hüviyet ve şahsiyetli bir 
bütçe yaratmış oluruz ki, bu da 1970 bütçesini 
parçalar ve böler. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Takrire Komisyon?.. Katılmı

yor. Hükümet?.. Katılmıyor. Takriri oylarını
za arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir kabul edilmemiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — ilişik (1) ve (2) sayılı cetvel

leri okutuyorum : 

(1) SAYILI CETVEL 

Madde 

14.510 
14.520 

12.871 
14.520 
22.621 

22.623 

12.853 

GENEL BÜTÇE 

Cumhuriyet senatosu : 
Kurs giderleri 
Burs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi : 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Burs giderleri 
Meclis bahçelerinin tanzimi ve tesisi gi
derleri 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü teknik per
sonel geçici görev yolluğu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı : 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sayıştay : 

22.616 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
35.615 Hizmetlilere sosyal yardım 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Başbakanlık : 

13 330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları 
ve giderleri 

13.360 Çalıştırıcı kuvvetler alımları ve giderleri 
14.339 Diğer alım ve giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler gider

leri 
16.111 Büro giderleri 
16.113 Taşıt işletme ve onarma giderleri 

88 



G. Senatosu B : 43 24 . 2 . 1970 O : 1 
Madde 

16.116 
16.410 

13.120 

14.110 

12.873 
14.550 

14.591 
15.836 

12.871 

31.120 

31.130 

31.150 

33.112 
34.440 

34.460 

34.682 
34.683 
34.684 
34.685 
34.686 
34.691 

34.692 

Malzeme alım ve giderleri 
Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Devlet istatistik Enstitüsü : 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 
Yangından korunma ve sigorta giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı : 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Staj ve öğrenim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Millî Savunma Bakanlığı : 
Moral eğitim giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Jandarma Genel Komutanlığı : 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul, edilmiştir. 
Maliye Bakanlığı : 
Sermayesine mahsuben T, C. Ziraat Ban
kasına 
İhtiyat sermaye olarak T. C, Ziraat Ban
kasına 
Sermayesine mahsuben T. Emlâk Kredi 
Bankası A. O. lığına 
Ticaret ve Sanayi kesimine girenlere 
istanbul Belediyesine (istimlâk borçları 
için) 
izmir Belediyesine (istimlâk borçlan 
için) 

34.681 Sınai gelişme ve teşvik fonlan 
Madencilik gelişme ve teşvik fonlan 
Tanmsal gelişme teşvik fonları 
İhracatı geliştirme teşvik fonlan 
Turizmi geliştirme ve teşvik fonları 
Sermaye piyasası destekleme fonlan 
imalât sanayii sektöründeki teşebbüslere 
katılma paylan 
Diğer sektörlerdeki teşebbüslere katıl
ma paylan 

Madde 

34.694 Tanm sektörüne 
35.240 65 nci madde gereğince yapılacak öde

meler 
35.250 42, 56, 64, 69, 81 ve 90 ncı maddeler ge

reğince yapılacak ödemeler 
35.260 Geçici 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 60 ve 

61 nci maddeler gereğince yapılacak öde
meler 

35.270 42 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

(Maddelerin okunmasına lüzum yok, yalnız 
başlıklar, okunsun kâfi sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar maddelerin okun
masına ihtiyaç bulunmadığını ve yalnız başlık-
lann okunmasını teklif ediyorlar. Bu teklifi 
oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı : 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Bayındırlık Bakanlığı : 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı : 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı : 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Tarım Bakanlığı : 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığı : 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Çalışma Bakanlığı : 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Sanayi Bakanlığı : 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
İmar ve İskân Bakanlığı : 
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BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Toprak ve iskân îsleri G-enel Müdür
lüğü : 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

KATMA BÜTÇELER 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü : 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Üniversitesi : 
Rektörlük 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Hukuk Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Veteriner Fakültesi 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
ilahiyat Fakültesi I 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. I 
Siyasal Bilgiler Fakültesi I 
BAŞKAM — Kabul edenler... Etmiyen- I 
ler... Kabul edilmiştir. 
Eczacılık Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen- I 
ler... Kabul edilmiştir. I 
Eğitim Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Diyarbakır Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 1 
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İstanbul Üniversitesi : 
Rektörlük 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir, 
Hukuk Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Edebiyat Fakültesi 

BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
İktisat Fakültesi 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Orman Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ier... Kabul edilmiştir. 
Eczacılık Fakültesi 

BAŞKAN —- Kabul edenler.,. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Diş Hekimliği Fakültesi 

BAŞKAN _ Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir, 
işletme Fakültesi 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etkiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Teknik Üniversitesi : 
Rektörlük 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
İnşaat Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Mimarlık Fakültesi 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Makina Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Maden Fakültesi 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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Kimya Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Teknik Okulu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Ege üniversitesi : 
Eektörlük 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen
ler.,. Kabul edilmiştir. 
Ziraat Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
ler... Kabul edilmiştir. 
Mühendislik Bilimleri Fakültem 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Diş Hekimliği Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

j&tmıyen-

î'Sl 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü : 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Tekel Genel Müdürlüğü : 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Orman Genel Müdürlüğü : 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü : 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü : 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Petrol Dairesi Genel Müdürlüğü : 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(2) sayılı cetvelin bölümlerini okutuyorum. 

(2) SAYILI CETVEL 

Bölüm Madde 

11.000 

12.000 

12.000 

12.000 

12.000 

12.000 

12.000 

12.000 

12.101 -

12.201 -

12.301 -

12.501 -

12.701 -

12.440 -

- 12.199 

- 12.299 

- 12.399 

- 12.599 

12.621 

- 12.799 

- 12.449 

Bu bölümdeki maddeler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Sosyal yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
5509 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiye 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Ders ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 

. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

, Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

T. B M. M. Memur ve hizmetlilerine 

. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 

12.000 

12.000 

13.000 

13.000 

14.000 ] 
15.000 [ 
16.000 J 

14.000 

Madde 

12.911 — 12.941 

12.911 — 12.941 

13.430 

13.601 — 13.699 

14.110 

14.000 

14.000 

14.000 

14.000 

14.000 

14.000 

14.000 

14.000 

14,000 

14.000 

14,000 

14,000 

14.000 

./ 

14.441 

14.560 

14.110 

14.410 

— 14.443 

14.510 

14.520 

14.530 

14.541 

14.542 

14,550 

14,559 

— 14.569 

14,594 

14.595 

Ahdî münasebetler, kongre ve konferanslar ve tören ve ziyafet 
yollukları (Ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MİLLET MECLİSİ 
Ahdî münasebetler, kongre ve konferanslar ve tören ve ziyafet 
yollukları (Ödeneğin % 50 sini g-eçmemek üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasıma giderleri (Ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlerde yer alan kira bedeli 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yangından korunma ve sigorta giderleri ile reaktör binasının nük
leer kaza ve diğer kazalara karşı sigorta giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme harçları ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Beyiye aidatı 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Vergi, resim ve harçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Burs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İstatistik araştırma ve etüt giderleri (Ödeneğin % 50 sini geçme
mek üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 
Sayım ve anketler giderleri (Ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj ve öğrenim giderleri 
BAŞKAN — Ka"hul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Fevkalâde sanat istidatlı çocukların öğretim ve eğitim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Beslenme giderleri (Ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamp ve dinlenme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Spor ve izcilik giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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14,000 14,598 Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderleri 
BAŞKAN -— Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 14.940 Seçim giderleri 
BAŞKAN" — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri bölümünün 15.800 ncü «Dış kuruluşlar giderleri» 
kesimine dâhil tertipler (Ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 

16.000 16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16,000 Çeşitli giderler bölümünün 16.400 ncü «Uluslararası ilişkiler» ve 
16.700 ncü «Temsil, ağırlama ve tören giderleri» kesimlerine dâhil 
tertipler (Ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmijrenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 1.6.450 Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma gider
leri (Bu maddede mevcut ödeneğe, bunun altı misline kadar ilâve 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 16.610 Örtülü ödenek 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

16.000 16.620 Gizli haber alma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 16.810 — 16.862 Bakım ve küçük onarım giderleri (Ödeneğin % 50 sini geçmemek 
üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

32.000 32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli (Ödeneğin % 50 sini geçmemek 
üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34,000 34,350 İl özel idarelerine transferler (Köy içme suları için nakdî ve aynî 
yardım miktarı bakanlıkça tesbit olunur.) 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

34,000 34.460 1053 sayılı Kanun gereğince Ankara ve İstanbul belediyelerine 
içme suları için yardım (Aynî yardım miktarı bakanlıkça tesbit 
olunur.) 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 34,610 İlâve gıda yardımı karşılığı olarak Merkez Bankasındaki CARE'-
nin fon hesabına 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

Uluslararası teşekküllere ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 
Emekli Sandığına ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli aylıkları ve diğer benzeri ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
Şehit aile ve yetimlere yapılacak para yardımları (Ödenek kifayet 
etmediği takdirde Maliye Bakanlığı yeteri kadar ödenek vermeye 
yetkilidir,) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 

35.000 

35.000 

35.000 

34.701 -

35.201 -

35.310 -

- 34.799 

- 35.299 

- 35.340 

35,610 
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36.000 Borç ödemeleri bölümüne dâhil tertipler, hastalıklarla savaş ve ta
rımsal mücadele hizmetleriyle ilgili «Ulaştırma», «Taşıt işletme ve 
onarına giderleri? ile bu hizmetlerle alâkalı «Geçici görev yolluk
ları» (Ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum : 
(Birinci madde tekrar okundu,) 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye? Yok. Maddeyi okunan (1) 
ve (2) sayılı cetvelleriyle oylarınıza arz ediyo
rum : KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bütçelerin (A/2) yatırım ter 
tipleriyle ilgili olarak 1970 malî yılından 
önce yapılmış yatırım ihalelerine, başlanmış 
emanet usulüyle yapılmakta olan işlere ve har
canması <bu tertiplerden yapılan etüt, proje, 
atelye, şantiye ve işletme hizmetleri, malrina, 
teçhizat ve taşıt onarımları, gibi devamlı ve 
mutat faaliyetlerin gerektirdiği (R) işaretli 
cetvele uygun gider ve alımlara, ayrıca 
21.000, 22.000 ve 23.000 nci bölümlere dâhil 
teknik personel ücretlerine, işçi ücretlerine ve 
ödeneğin % 30 unu geçmemek üzere, geçici gö
rev yolluklarına ait ödemelere devam olunur. 

Tabiî âfetler sonucu hâsıl olan hasarın 
telâfisi amaciyle yeniden ihale suretiyle veya 
emanaten girişilecek inşaat ve büyük onarım 
işleri için gerekli ödemeler,, malî yıldan önce 
başlanılmış olmak kaydından müstesnadır. 

Bakanlar Kurulu 1970 yüı programına dâ
hil yatırımlardan derhal başlanılmasında zaru- \ 
ret ve fayda görülenler hakkındaki dairelere i 
taahhüde girişmek veya emaneten başlamak j 
ve gerekli harcamalar yapmak için yetki ve- | 
rebilir. ! 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin 22.391 nci j 
maddesinden Orta • Doğu Teknik üniversitesi- ! 
ne, Sanayi Bakanlığı Bütçesinin 21.210 ncu \ 
maddesinden Maden Tetkik ve Arama Enstitü- I 
süne, aynı bütçenin 21.410 ncu maddesinden j 
Elektrik işleri Etüt İdaresine ve 21.420 nci j 
maddesinden köy elektrikiendirilmesi için Eii- \ 
hanka, Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçû.?i- : 

nin 22.574 noü Köy yolları yapımı maddesin- I 
den yapılacak ödemeler ilgili daireler ile Mali- j 
ye Bakanlığınca ihtiyaca göre tesbit olunur, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin 17.250 nci (NATO Enfrastrüktürünün 
gerektirdiği her türlü giderler) maddesinden 
yapılacak harcamalar devam olunur. Bu mad
de unvanında Maliye Bakanlığına tanınan ak
tarma yetkisi mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madds 4. — A) 1969 malî yılı genel ve 
katma bütçe kanunlarının (1 nci ve 2 nci mad
deleriyle yürürlük maddeleri, ayrıca 1969 malî 
yılı Genel Bütçe Kanununun 3, 5, 10, 27, 30, 31, 
40, 44 ncü maddeleri hariç) 1970 yılına muzaf 
olmak üzere uygulanmasına devam olunur. 

B) 1969 malî yılı bütçe kanunlarına bağlı 
(D), (N), (S) işaretli cetvellere dâhil kad
rolar ile (E) işaretli cetvelde gösterilmiş 
tertiplerden 1969 malî yûı için Bakanlar Ku
rulu karariyle alınmış geçici hizmetli kadro
ları tam 12 aylık alınmamış olsa bile 1970 yılı 
Bütçesi kanunlaşmcaya kadar yürürlükte ka
lır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler.,. Etmivenler... Kabul edil
me 

Madde 5, Yürürlükteki mevzuat gere
ğince Devlet gelirlerinin (Katma bütçeler ge
lirleri dâhil) yıllık olarak tarh, tahakkuk ve 
tahsisine devam olunur. Tahsilatın irat kay
dedileceği gelir tertipleri Maliye Bakanlığınca 
belli edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
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fum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
öaijtir. 

Madde 6. — Okulların ve ceza evlerinin 
yiyecek alım ve giderleri, sağlık kurum ve 
hizmetlerinin yiyecek alım ve giderleri malze
me alım ve giderleriyle Millî Savunma Ba
kanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emni
yet Genel Müdürlüğünün «yiyecek, yem, ya
kacak», «giyim - ku§am», «savaş gereçleri ve 
savaş stokları alım ve giderleri», Tarım Ba
kanlığı «Tarımsal mücadele, sağlık araç, ge
reç ve ilâç alımları ve giderleri», «ihale ile ya
pılacak mücadele işleri giderleri» için, 1989 
(bütçesindeki son ödenek toplamının onikide 
sekizine kadar taahhüde girişilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu kanuna göre ve 1969 büt
çe tertiplerine muvazi olarak yapılacak har
camalar, 1970 malî yılı bütçelerinden yapılmış 
sayılır. 1969 malî yılı bütçelerindeki tertip
lerin numaraları ve unvanları 1970 malî yılı 
bütçe kanunlarında değişmiş olursa, yapılmış 
harcamaların yürürlüğe girecek bütçelerin 
hangi tertiplerine taallûk ettiği Maliye Ba
kanlığınca tâyin olunur.. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — 14 .1 .1970 tarik ve 1211 sa
yılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka
nununun 50 nci maddesine göre Hazineye açıla
cak kısa vadeli avans miktarı, 1969 malî yılı 
genel bütçe ödenekleri (ek ödenekler dâhil) 
toplamı üzerinden hesaplanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Genel ve katma bütçeli dai
relerce dış memleketlerden getirilecek malzeme 
karşılığı olarak 1983 bütçelerinden 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü mad
desi gereğince açılmış bulunan kredilerin ak-
r-edife tahsis olunan miktarlardan; malî yılı 
son günü itibariyle bedeli muhabir ban-
kanya transfer edilmek suretiyle çözülmüş 
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bulunan kısma tekabül eden mal tutarları mah
sup devresi sonuna kadar yılı bütçesinden mah-
subedilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10, — 12 . 3 . 1964 tarihli ve 440 
sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesse
seleri ve iştirakleri hakkındaki Kanunun geçi
ci 8 nci maddesindeki üç yıllık süre, 31. 5 .1970 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — İktisadi Devlet Teşekkülle
rine, 1969 yılı Bütçesinin 31,000 ve 33.000 nci 
(bölümlerinden mevcut ödeneğin % 30 unu te
cavüz etmemek kaydiyle Maliye Bakanlığınca 
tesibit edilecek ihtiyaca göre transfer yapıla
bilir. 

Bu şekilde yapılacak olan transferlerin 
1970 bütçesinin ilgili bölümlerinin hangi mad
desinden mahsubedileceği Maliye Bakanlığınca 
tâyin olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarmuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 12. — 1169 sayılı Kanunla katma 
bütçe haline getirilen iktisadi ve Ticari İlimler 
Akademilerinin harcamaları için Millî Eğitim 
Bakanlığı 1969 yılı Bütçesinin ilgili tertiple-
rindeki ödeneklerden yukardaki maddelerde 
belirtilen hükümler dairesinde harcama yap̂ -
maya devam olunur.. . 

Bu esaslar içinde yapılacak harcamaların 
iktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1970 
katma bütçesinin hangi tertiplerinden mahsu
bedileceği Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 13. — Ankara Üniversitesi Adana 
Ziraat Fakültesinin ihtiyaçları için : 

a) 3 . 2 . 1970 tarihli ve 1221 sayılı Ka
nunla 1969 malî yılının son iki ayı için veril
miş bulunan olağanüstü ödenekler, 
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b) 1989 malî yılının mezkûr kanunla kar
şılanan iki ayının dışında kalan sürede bu 
fakülte için Ankara Üniversitesi Bütçesinden 
yapılan harcamalar, 

Miktar ve tertip itibariyle dikkate alına
rak ve yukardaki1 maddelerde belirtilen esaslar 
dairesinde harcama yapılabilir. 

Bu harcamalar Ankara Üniveristesi 1970 
malî yılı bütçesinin Adana Ziraat Fakültesi 
kısmına ait tertiplerinden mahsulbedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 14. — İstanbul Teknik Üniversitesi
ne (bağlı Nükleer Enerji Enstitüsüne ait har
camalar, mezkûr üniversite 1969 malî yılı büt
çesinin ilgili tertiplerinden bu enstitünün ihti
yaçları için yapılmış olan harcamalar dikkate 
alınarak ve yukardaki mddelerde belirtilen 
esslar dairesinde yapılır. 

Bu harcamalar İstanbul Teknik Üniversite
si 1970 malî yılı bütçesinin Nükleer Enerji 
Enstitüsü kısmına ait tertiplerinden mahsube-
dilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Madde 15. —30 . 4 . 1989 tarihli ve 1970 
sayılı Kanunla fakülte haline getirilip Ege Üni
versitesine bağlanan izmir iktisadi ve Ticari Bi
limler Fakültesi harcamaları 1969 malî yılı Millî 
Eğitim Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertiplerden 
bu fakültenin ihtiyaçları için yazılmış olan har
camalar dikkate alınarak ve yukarıdaki mad
delerde belirtilen esaslar dairesinde yapılır. 

Bu harcamalar Ege üniversitesi 1970 malî 
yılı bütçesinin iktisadi ve Ticari Bilimler Fa
kültesi kısmına ait tertiplerden mahsubedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 16. — Bu kanun 1 Mart 1970 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Madde 17. — B kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

sayın üye Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
söz istiyen sayın üye? Yok. Tasarının tümünü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı açık oya 
sunulacaktır. 

2. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
kadro kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim, ve Bütçe ve Plö.n komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/184; Cumhuriyet Senatosu 
1/169) (S. Sayısı : 1367) (1) 

Bir takrir var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri kadro 

kanunu tasarısı tabedilerek sayın üyelere da
ğıtılmış bulunmaktadır. 

Tasarının, Cumhuriyet Senatosundaki gö
rüşme süresinin bitimine az bir zaman kaldı
ğından «Gelen kâğıtlar dan gündeme alına
rak, gündemdeki diğer işlere takdimen, öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe ve Plân .Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 
BAŞKAN — 1387 sıra sayılı iktisadi ve Ti

cari ilemler Akademileri kadro kanunu tasa
rısının gündeme alınmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Gündeme 
alınması kabul edilmiştir. 

Tasarının öncelikle görüşülmesini oylarınıza 
arz «diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
öncelikle görüşşûlmesi kabul edilmiştir. 

'Bütçe ve Plân Komisyonu raporlarının oku
nup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum... 
Raporun okunmaması hususunu kabul eden
ler... Etmiyenler... Eaporun okunmaması hu
susu kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddelere geçilmesi hususunu 

(1) 1367 S. Sayılı basnıayazı tutanağın so-
nundadır. 
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oylarınıza arz ediyorum. KaJbul edenler... Etmi
yenler.,,, Maddelere geçilmesi hususu kabul edil-
üaiglaf. 

İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri Kadro 
Kanunu 

Madde İv — iktisadi ve Ticari ilimler Aka
demilerinin kuruluş kadroları bağlı (1) sayılı 
«aetveldte gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi ekli (1) sayılı cet
velle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — iktisadi ve Ticari ilimler Aka
demileri ek görev tazminatı kadroları bağlı 
(2) gâyılı cetvelde gösterilmiştir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
•Sayın üye Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
3*um. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Millî Eğitim Bakanlığı kuru
luş kadroları ile merkez kuruluşu - ve görev
leri hakkında 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair 4926 sayılı Kanuna bağlı 
iktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine ait 
kadrolarda değişiklik yapılmasına dair 7334 
sayılı Kanuna bağlı cetvelleri kaldıran 58 sa
yılı Kanuna bağlı (2) ve (4) sayılı cetveller
deki ve 58 sayılı Kanuna ek 910 sayılı Kanun
daki (1) ve (2) sayılı cetvelde gösterilen ikti
sadi ve Ticari ilimler Akademisine ait bu ka
nuna bağlı (3) ve (4) sayılı cetvellerde göste
rilen kadrolar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddo üserinde söz istiyen 
sayın üye Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... KaJbul edil
miştir. 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte iktisadi ve Ticari ilemler Aka
demileri kadrolarında görevli bulunanlardan 
kadro, aylık ve unvanları değiştirilmemiş 
olanların yeniden tâyinine lüzum olmayıp 
müktesep aylıklarının ve tazminatlarının ve
rilmesine devam olunur. 

Kadro, aylık ve unvanları değişen görevli
lerin tâyinleri Profesörler Kurulu kararı ve 
Akademi Başkanının teklifi üzerine Millî Eği
tim Bakanlığınca yapılır, 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... KaJbul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımlandığı ayı 
takilbeden ayın sonuncu günü yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
söz istiyen sayın üye? Yok. Tasarının tümünü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

3. — 7334 saydı İktisadi ve Ticari tümler 
Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirinci 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört 
ek madde eklenmesine dair 30 . 4 . 1969 tarihli 
ve 1169 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet 
31eclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/171; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1070) (S. Sayısı : 1368) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

7334 sayılı iktisadi ve Ticari ilimler Akade
mileri Kanununun birinci ve yirmibirinci mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek 
madde eklenmesine dair 30 . 4 . 1969 tarihli ve 
1169 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı tabedile
rek sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Tasarının, Cumhuriyet SenatosundaM görüş
me süresinin bitimine az bir zaman kaldığından 
«Gelen kâğıtlar» dan gündeme alınarak, gün
demdeki diğer işlere takdimen, öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Yiğit Köker 

(1) 1368 S. Say ıh basma yazı tutanağın so~ 
n undadır, 
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BAŞKAN — önergede teMf edildiği üzere, 

tasarının gündeme alınmasını oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etrniyenler... Kabul 
edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporların okunup, okunmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Raporların okunmasını 
kabul edenler... Etrniyenler.,. Kabul edilmemiş
ti.*. 

Raporun tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etrniyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etrniyenler... Kabul edil
miştir. 

7334 sayılı iktisadi ve Ticari iimler Akademileri 
Kanununun birinci ve yirmibirinci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek madde 
eklenmesine dair 30 . 4 , 1969 tarihli ve 1169 

sayılı Kanuna ek Kanun 
Madde 1. — iktisadi ve Ticari ilimler Aka

demileri Muhasebe Teşkilâtına ait kadrolar ili
şik (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu kadro
larda görevlendirilecek memurlar Maliye Ba
kanlığınca tâyin olunur. Görevleri Maliye Ba
kanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikte belir
tilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen Sa
yın üye? Yok. Maddeyi 1 sayılı cetveli ile bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 30 . 4 . 1969 tarihli ve 1169 sa
yılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Geçici madde — iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademileri için : 

a) 2 . 7 . 1862 tarihli ve 58 sayılı Kanun 
ile buna ek kanunlarda ihdas edildiği belirtilen 
kadrolardan, izmir İktisadi ve Ticari ilimler 
Akademisine tahsis edilmiş olanlar haricolmak 
üzere diğer kadroların uygulanmasına,, bu kad
roların yerlerine yenileri ihdas edilinceye ka
çla*, 

b) Yapılacak harcamaların 1063 yılı Bütçe 
Kanununun Millî Eğitim .Bakanlığı kısmındaki 
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ödeneklerle karşılanmasına ve aynı Bütçe Kanu
nuna ekli (D) işaretli cetvelle kabul edilen kad
roların uygulanmasına 1969 malî yılı sonuna ka-
da**, 

Devam edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde S'ĞZ istiyen Sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler.,. Etrniyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Birinci madde bükümleri bu ka
nunun yayımı tarihinde geçici madde hükmü de 
30 . 4 . 1969 tarihli ve 1169 sayılı Kammun ya
yını! tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen Sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etrniyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söa istiyen Sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etrniyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının üzerinde leh ve aleyhte söz isti
yen sayın üye? Yok. Tasarının tümünü oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etrniyenler... 
Kabul edilmiştir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

1970 malî yılı genel ve katma bütçeleri ka-
nuıılaşmcaya kadar Devlet harcamalarının ya
pılmasına ve Devlet gelirlerinin tahakkuk ve 
tahsiline yetki veren kanun tasarısına açık oy
larını kuilanmıyan sayın üyeler var mı, efen
dim? Lütfen kullansmar. Yok. Oylama işlemi 
bitmiştir. 

Tasarının oylama neticesi bitinceye kadar, 
lütfen sayın üyeler yerlerini terk etmesinler, 
efendim. 

1970 malî yılı genel ve katma bütçeleri ka-
nuniaşıncaya kadar Devlet harcamalarının yapıl
masına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline yetki veren kanun tas arısın: n açık oy
lamasına 137 sayın üye iştirak etmiş, 134 kabul, 
3 ret.. Tasarı Millet Meclisine gönderilecektir. 

Salonda müzakere nisabı kalmadığından 
25 . 2 . 1970 Çarşamba günü saat İ5,00 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,10 
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8. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, vergi dâvalarının Danıştay -
da görülmesine dair yazılı soru önergesi, Başba
kan Süleyman DemireVin cevabı (7/555) 

28 . 3 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasını arz ve rica ederim. 

27 Mart 1969 
Cumhuriyet Senatosu 

Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç 

31 . 12 . 1964 tarihinde yürürlüğe girmiş 
bulunan 521 sayılı Danıştay Kanununun 31 nci 
maddesinde : İdari yargı mercilerinden özel ka
nunlarına göre kesin olarak verilmiş olan üst 
yargı mercii bulunmıyan yargı kararları dâva 
daireleri ile dâva daireleri kurulunda temyiz 
yoluyla kesin olarak görülür.» denilmiştir. 

21 . 1 . 1967 tarih ve 12493 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan 27 . 6 . 1966 tarihli ve 
1966/16-1966/28 sayılı Anayasa Mahkemesi 
karariyle, Vergiler Temyiz Komisyonunun yar
gı mercii olmadığı tesbit edilmiştir. 

Ayrıca, Vergiler Temyiz Komisyonunun yar
gı mercii olmadığı hususu, Maliye Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarı
sına ait Maliye Komisyonu raporu ile Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporunda da açıkça belirtil
miştir. (Dönem 1, Toplantı 3, S. Sayısı : 
730 -1/847) 

Şu duruma göre, Danıştayda açılmış bulu
nan fertlere ait vergi dâvalarının; 521 sayılı 
Danıştay Kanununun 30 ncu maddesi gereğince, 
ancak iptal dâvası şeklinde rüyet edilmesi ve 
temyiz dâvası olarak görülmemesi gerekmekte
dir. ̂  

Halbuki Danıştay ilgili dairelerinin, 521 sa
yılı Kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana, 
bahis konusu dâvaları; temyiz dâvası olarak 
rüyet ettikleri Kararlar Dergisinde yer almış 
bulunan yüzlerce dâvanın mevcudiyetinden an
laşılmakta ve binnetice görev ve yetki smırla-
rımn açılmış olduğu görülmektedir. 

Arz olunan sebepler dolayısiyle : 
1. Danıştaym, bahis konusu dâvaları ni

yetle görevli dairelerinin; görev ve yetki sınır
larını aşmış olmaları sebebi nedir? 

2. 1965 yılı başından bu yana, vergi dâva
larının kanunsuz olarak temyiz yoluyla Danış-
tayca rüyet edilmiş olmasından dolayı; fertler 
tarafından yapılmış şikâyet ve açılmış dâvalar 
var mıdır? Varsa, adedi nedir? 

3. Arz ettiğim durumun ıslahı için, alt ida
re mahkemeleri ihdası düşünülmekte midir? 
Düşünülmekte ise, kanun tasarısı Parlâmentoya 
ne zaman sunulacaktır? 

T. C. 
Başbakanlık 14.2 .1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-72/B-1287 
Konu : C. Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü : 28 . 3 . 1969 ta
rih ve 9718 - 3870/7/555 sayılı yazınız. 

Vergi dâvalarının Danıştayda görüşülmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık 
Artukmaç tarafından Başbakanlığa yöneltilen 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 
Vergi dâvalarının Danıştayda görülmesine 

dair Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık 
Artukmaç tarafından Başbakanlığa yöneltilen 
yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. Danıştaym vergi dâvalarını çözümle
mekle görevli daireleri, aşağıda izah edileceği 
üzere, görev ve yetki sınırlarını aşmamıştır. 

Anayasanın 140 ncı maddesi Danıştayı «Da
nıştay, kanunların başka idari yargı mercileri
ne bırakmadığı konularda ilk derece ve genel 
olarak üst derece idare mahkemesidir.» şeklin
det.a,MTTila,maktadır. 
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Bu hükme göre, kanunların açıkça başka 
idari yargı mercilerini görevlendirmediği husus
larda ilk derece mahkemesidir. Böylece Anaya
samız ilk derece idare mahkemelerinin kurulma
sını öngörmüş ve bu mahkemelerin kurulabil
mesi için hukukî yolu açık bırakmıştır. Ayrıca 
Anayasanın geçici 8 nci maddesine göre, idare 
mahkemeleri kuruluncaya kadar mevcut idari 
yargı mercilerinin bu görevlerine devam edebi
lecekleri ve kazai mahiyette karar verebilecek
leri sonucuna varılmıştır. 

24 . 12 . 1964 tarih ve 521 sayılı Danıştay 
Kanununun 31 nci maddesiyle, «îdari yargı 
mercilerinden özel kanunlarına göre kesin ola
rak verilmiş olan ve üst idari yargı mercii bu-
luıımıyan yargı kararları dâva daireleriyle Dâ
va Daireleri Kurulunda temyiz yoluyla kesin 
olarak görülür.» denilmek suretiyle, alt derece 
idare mahkemeleri kuruluncaya kadar mevcut 
idari yargı mercilerinin kararlarının Danıştay-
da temyizen incelenebilmesi mümkün kılınmış
tır. 

Danıştay kararları, Anayasanın 114, 140 ve 
geçici 4 ve 8 nci maddelerine uygun bulundu
ğundan, Danıştaym görev ve yetki sınırlarını 
aşmış bulunması bahis konusu değildir. 

2. 1965 yılı başından bu tarihe kadar, ver
gi dâvalarının kanunsuz olarak Danıştayda tem
yiz yoluyla incelendiği hususunda şahıslar tara
fından yapılmış bir şikâyet yoktur. Ancak, Da
nıştay'da; vergi dâvalarını çözümlemekle gö
revli 4 ncü Dairede yedi, 7 nci Dairede sekiz ve 
11 nci Dairede de biri dâva safhasında ve yedisi 
karar düzeltilmesi safhasında olmak üzere sekiz 
dâvada «Vergiler Temyiz Komisyonunun bir 
idari yargı mercii niteliğini haiz olmadığı, ka
rarlarının bir idari karar mahiyetinde telâkki 
edilmesi lâzımgeldiği, bu sebeple dâvaların da 
iptal dâvası şeklinde rüyet edilmesi gerektiği» 
yolunda defilerde bulunulmuş, bu defiler, yu
karda izah edilen sebeplerle görevli dairelerce 
reddedilmiştir. 

3. Danıştayı genel olarak bir temyiz mercii, 
üst idare mahkemesi ve ancak sair hallerde ilk 
derece mahkemesi olarak kabul eden Anayasa
mızın 140 ncı ve mahkemelerin niteliklerini tâ
yin eden 7 nci maddesindeki, «Yargı yetldsi 
Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kul
lanılır.» hükmüne ve Anayasamızın esprisine 

uyarak ve adaletin süratle tecellisi bakımından 
büyük faydalar sağlıyacağı düşüncesiyle alt de
rece idare mahkemeleri kurulmasına dair hazır
lanmakta olan kanun tasarısı üzerinde çalışma
lara devam olunmaktadır. 

Süleyman D emir el 
Başbakan 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, T. C. Süt Endüstrisi Kurumuna bağlı 
süt fabrikalarınca üreticiden alman süt için öde
nen fiyatlara dair yazılı soru önergesi ve Ta
rım Bakanı İlhamı Ertem ile Ticaret Bakanı 
Ahmet TürkeVin cevabı (7/557) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki soruların Tarım ve Ticaret ba

kanları tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygiyle rica ederim. 

iSım Atalay 
Cumhuriyet Senatosu 

Kars Üyesi 
1. T. C. ıSüt Endüstrisi Kurumuna bağlı 

süt fabrikalarınca üreticiden alınan süt için 
ödenen fiyat her fabrika için kaç kuruştur? 
(Süt ahş fiyatı en son yüksek fiyat itibariyle) 

2. Fabrikaların üreticiden alacağı sütün 
fiyatını hangi merci veya yetkili makam tes-
bit etmektedir? 

3. Süt alış fiyatlarında hangi ölçü ve esas
lar göz önünde tutulmaktadır? 

4. Fabrikaların alış fiyatlarında farklılık 
varsa bunun sebebi nedir? 

5. Kars Süt Fabrikası için alınacak sütün 
fiyat tesbitinde en düşük fiyatın esas tutuldu
ğunun gerçek nedenleri nelerdir? 

6. Kars halkının yegâne geçim kaynağı 
hayvancılık olduğuna, başka yan veya yardımcı 
gelir bulunmadığına göre hayvancılıkla uğra
şan halkın, elde ettiği ürünü değerlendirmede 
Devletin teşvik edici ciddî tedbirler alacağı 
yerde daha az fiyat uygulamasının sebepleri 
nelerdir? 

7. Kars'ta süt üretiminin maliyetinin uzun 
kış süresi, yem pahalılığı gibi sebeplerle daha 
yüksek olmasına rağmen, düşük fiyata gidilme
sinin gerçek sebepleri nelerdir? 

8. Kars Süt Fabrikasının üreticiden alaca
ğı sütün, üretimi teşvik, halkın ürünlerini de
ğerlendirme yönleri göz önünde tutularak ku-
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rumun aynı evsafta başka yerde ödediği fi
yattan daha aşağı olmamak üzere bir fiyat tes-
îbiti zorunludur. 

Kurumun başka yerlerde ödediği fiyatın 
altında bir fiyat uygulamasının Kars halkını 
eşit fırsat ve haklardan yoksun etmektedir ve 
Anayasanın fırsat eşitliği ilkesini açıkça çiğne
mektir. Yetkililer, bölgelerarası farklılığı gi
derme ve Anayasanın fırsat eşitliğini sağlama 
yönünden, başka yerlerden farksız bir fiyat 
alımını nasıl tesbit edebilirler? 

628 
Baş Müşavirliği 

Senatör Sırrı Atalay'm önergesi 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 5 . 4 . 1969 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/557-9443-03939 sayılı yazı. 

Süt Endüstrisi Kurumuna bağlı süt fabrika-
larınca üreticiden alınan süt için ödenen fi
yatlara dair Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sayın Sırrı Atalay'ın Bakanlığımıza yöneltti
ği yazılı soru önergesi tetkik edildi, konu ile 
ilgili cevaplarımız aşağıdadır. 

1. Türlkiye Süt Endüstrisi Kurumuna bağ
lı fabrikaların süt alım fiyatları ekli cetvelde 
gösterilmiştir. 

2. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 440 sa
yılı Kanuna tabi ve özerk bir İktisadi Devlet 
Teşekkülü olduğundan bağlı bulunan fabrikalar 
için Süt Endüstrisi Kurumu yönetim Kurulu 
süt alım fiyatlarını fabrika yöneticilerinin tek
liflerine göre tâyin ve tesbit etmektedir. 

3. Fabrikalar tarafından alınan sütler; yağ 
nisbetleri temizlik durumları, sütlerin getiriliş 
mesafeleri, arz ve talep durumları, müstahsili 
kalkındırmak için gerekli şartlar ve maliyet
ler de hesabedilerek fiyatlandırılmaktadır. 

4. Fabrikaların süt alım fiyatlarında cüz'i 
farklar mevcut ise de bu daha ziyade bölge 
şartlarının değişikliğinden ileri gelmektedir. 

Kasım 1969 itibariyle Süt Sanayii Kur 
Fabrikanın adı 

5. Kars Fabrijkası süt alım fiyatları halen 
diğer fabrikaların alım fiyatlarının altında de
ğildir. Nitekim, Kars için tesbit edilen fiyat, 
İzmir'deki fiyatlardan üstündür. 

Kasım 1969 dan - evvel Kars'ta süt rayici 
60 - 80 kuruş arasında olduğu devrelerde dahi 
Kurumca, 105 kuruştan süt mubayaası yapıl
mış ve bilâhara da [kış fiyatlarının uygulan
masında bu fiyat, 140 kuruşa çıkarılmış bulun
maktadır. 

6. Kars halkının geçim kaynağını teşjkil 
eden hayvancılığın geliştirilmesi yönünden, tes
bit edilmiş olan 140 kuruşluk taban alim fiyatı, 
bölge için teşvik edici mahiyettedir. 

7. Yukardaki izahattan anlaşılacağı üzere 
Kars fabrikasında uygulanan fiyatlar kurum
ca düşük görülmemektedir. 1 . 5 . 1970 tarihin
de tesbit edilecek yeni yaz fiyatlarında Kars'ın 
özellikleri nazarı itibara alınacaktır. 

Ayrıca fabrikanın kış süt ihtiyacını temin 
etmek amacı ile çevre yetiştiricileri teşvik edi
lerek kış istihsalinin ayarlanması için daha faz
la fiyat verilmesi dâhil, tedbirler alınmaktadır. 

8. Kars Süt Fabrikasının, süt alım fiyatı-
yukarda belirtildiği üzere diğer faktörlerle bir
likte bölge rayici ve diğer fabrikaların alım fi
yatları nazarı dikkate alınmak suretiyle tesbit 
edilmektedir. 

Bu husus yapılırken üreticinin mağdur edil
memesi, aracı ve tefeciye muhtaç bırakılmaması 
keyfiyeti daima önplânda tutulmaktadır. 

Şurasını da kaydedelim ki; süt fabrikası he
nüz tecrübe işletmesi devresinde bulunmaktadır. 
1970 yılından itibaren geniş mikyasta alım faa
liyetine başlıyacak olan fabrika, Kars müstah
siline ferahlık getirecek ve takibedilen fiyat ve 
alım politikası ile bol ve kaliteli süt üretimini 
Bağlıyacaktır. 

Bilgi edinilmesine müsaadelerinizi saygıla
rımla arz ederim. 

İlhami Ertem 
Tarım Bakanı 

una bağlı süt fabrikaları süt alım fiyatları 
Şartlan Fiyatı Tl. 

Her türlü prim 
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12 . 5 . 1969 
T. C. 

Ticaret Bakanlığı 
îçticaret Genel Müdürlüğü 

Sayı : 9876 
Şube Remzi ve No. 4 (420.1) 

Mevzuat ve Plân 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi Sayın Sırrı Atalay'm yazılı 
soru önergesi hakkında. 

Cumhuriyet İSenatosu Başkanlığına 

İ ğ i : 5 . 4 . 1969 gün ve 9743 - 7/557 - 3939 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sayın Sır
rı Atalay'm, T. C. Süt Endüstrisi Kurumuna 
bağlı süt fabrikalarınca üreticiden alınan süt 
için ödenen fiyatlarla ilgili yazılı soru önergesi 
incelendi. 

Millî Korunma Kanununun 16 Eylül 1960 ta
rihinde tatbikten kaldırılmasından beri Bakan
lığımızca piyasadaki fiyatlara doğrudan doğru
ya müdahalede bulunulmaması hususu prensi-
bolarak kabul edilmiş ve bu husus bilâhara Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında da yer al
mış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan T. C. Süt Endüstrisi Kurumu
nun Bakanlığımıza bağlı bir müessese olmaması 
karşısında, konu hakkında Bakanlığımızca ya
pılacak bir işlem bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz olunur. 
Ahmet Türkel 
Ticaret Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Vakıflar Bankasındaki 
yolsuzluklara dair yazılı soru önergesi ve Dev
let Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin cevabı 
(7/628) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, ilgili Devlet Bakanı 
tarafından, yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasma saygılarımla, rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata 

SORU : 
Vakıflar Bankasında bâzı ciddî yolsuzluklar 

olduğu söylenmektedir. Bu yolsuzlukların ger
çek mahiyeti ve genişliği nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 9.2.197Ö 

Sayı : 2.04 
Konu : C. Senatosu Ankara Üyesi 
H. Oğuz Bekata'nm yazılı soru öner
gesine verilen cevap hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğünün 5 . 1 . 1970 tarih ve 
7/628 -10185/5923 sayılı yazıları ile Ankara 
Üyesi H. Oğuz Bekata'nm Vakıflar Bankasında
ki yolsuzluklara dair yazılı olarak cevaplandı
rılmasını istediği yazılı soru önergesine verilen 
cevap aşağıda takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Hüsamettin Atabeyli 

Devlet Bakanı 
Bankamızı ilgilendiren ve şikâyet, tahkik ve

ya dâva konusu olan her hâdiseyi yolsuzluk say
mak mümkün değildir. Ancak banka idarecile
rinin iştiraki suretiyle veya münhasıran banka 
idarecileri tarafından yapıldığı iddia edilen sui
istimalleri «yolsuzluk» olarak nitelendirmek ge
rekecektir. 

Diğer yönden, adliyeye intikal etmiş hâdise
ler üzerinde, tahkikat seyrine etki yapabilecek 
ölçüde açıklama yapılamıyacağı gibi yapılan 
açıklamaların Bankalar Kanununun 74 ncü mad
desine göre bir banka sırrının ifşası mahiyetini 
almaması gerekeceği aşikârdır. 

Yukardaki mülâhazalar göz önünde tutula
rak gazetelere intikal etmiş ve bu itibarla umu
mi efkâr nezdinde yayılmış bir hâdise olarak 
Devlet Operası ve Devlet Tiyatrosu mensupla
rına verilmiş krediler konusu aşağıda açıklan
mıştır. Şöyle ki 

«1964 yılından itibaren Devlet Tiyatrosu ve 
Devlet Opera ve Balesi Genel müdürlükleri sa
natkârları ve mensuplarına Bankalar Kanunu
nun 46 ncı maddesi dairesinde 3 500 Tl. nı geç
memek üzere hatır bonolarına dayanan krediler 
verilmiştir. Bu kredilerin alınmasına, yenilen
mesine ve ödenmesine Opera Başrejisör Y. Er-
tuğrul İlgin'in vasıta olduğu anlaşılmaktadır. 
Başlangıçta sınırlı bir ölçüde» verilen bu kredi
ler tutarının sonradan Arikara'daki birçok şube
lere yayılmak suretiyle genişlemiş olduğu tesbit 
edilmiş ve bankaya ibraz edilen senetlerin sahte 
oldukları ihbarı üzerine krediler durdurulduğu 
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gibi banka yönünden hâdisenin soruşturulması 
yapılmış ve senetlerin bir kısmı icraya konula
rak tahsiline tevessül edilmiştir. Senetlerde 
borçlu gösterilen şahısların imzalarını inkar et
meleri üzerine keyfiyet C. Savcılığına intikal et
tirilmiş ve yapılan soruşturma sonunda E. İlgin 
ve Opera mensubu bir arkadaşı hakkında sahte 
senet tanziminden Ankara Ağır Ceza Mahkeme
sine dâva açılmış ve halen bu dâva sonuçlanma
mıştır. 

Bu arada bankamız diğer şubelerinde bulu
nan senetler de C. Savcılığına intikal ettirilmiş 
olduğundan bu konuda da savcılıkça gerekli so
ruşturma yapılmaktadır. 

Bu duruma göre söz konusu senetlerle ban
kanın dolandırıldığı anlaşılmaktadır. Ancak, 
gerek bankaca ve gerek C. savcılığınca yapıl
mış olan soruşturmalarda banka yetkililerinin 
bu sahtecilik suçuna iştirakleri hakkında her 
hangi bir delil elde edilmemiştir. Buna karşılık, 
kredilerin verilişinde ve takibinde kusurlu gö
rülen banka sorumluları hakkında disiplin mua
meleleri yapılmıştır. 

Sahte olduğu ileri sürülen senetler tutarı 
4 000 000 Tl. civarındadır. Bu senetlerden bâ
zılarının gerçek imza taşıdığı tesbit edilmiş ol
duğundan bankanın bir kısım alacağını tahsil 
edebileceği umulmaktadır. 

Halen senetlerin büyük kısmı C. savcılığın
ca incelenmekte ve sorumlular araştırılmakta 
olduğundan daha fazla açıklama yapılması sa
kıncalı görülmüştür,» 

4. — Cumhuriyet Senatobu Tabiî Üyesi Mu
cip Atakh'nın, İstanbul Valisinin Danıştay 2 nci 
Dairesindeki dosyasına dair, yazılı soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun ceva
bı (7/629) 

Cumhuriyet Sanatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Saym içişleri Bakanı ta

rafından cevaplandırılmaisının teminini saygı 
ile rica ederim. 

Mucip Ataklı 
C. Senatosu Tabiî Üyesi 

Devlet otoritesinin tartışılır hale gelmelin
de, öncelikle iktidarın ve partizan idare adam
larının tek yönlü tulum ve davranışları, ikinci 
olarak da yargı- organlarının talep ve kararları
na kargı gösterilen sorumsuz davranışların se
bebiyet vffrflıği bir gprçpkitir. 

Hesap vermekten ve yasama denetiminden 
kaçınmadığını söyleyip duran hükümet, sola 
kargı sağı, hakka karşı hakkı tahrik ederek 
Türkiye'yi olağanüstü bir huzursuzluk ve tari
hinde görülmemiş bir asayişsizliğin ve adaletsiz
liğin içine sokmuş bulunmaktadır. 

1969 yılı başında istanbulda cereyan eden ve 
kanlı pazar diye anılan yüz kızartıcı tertiplerin 
araştırması ile ilgili önergemizi, olayın adalete 
intikal ettiği sudan nedeni ile reddeden Adalet 
Partisi Grupu, delillerin getirildiği takdirde 
üzerinde durulacağını beyan eden Hükümet 
Başkanının iddiasını da hiçe sayarak Hüküme
tini denetimde azade kılmıştır. 

Hükümet de böyle bir araştırmadan kurtul
manın rahatlığını duyarak, Başkanının iddiala-
rınidajki samimiyetsizliği bir kere daha ispatla
mış bulunmaktadır. 

Adalet mekanizmasının etkilerden masun kı
lınması ne derece doğru ise, yargı organlarının 
taleplerinin de süratle yerine getirilmesi o de
rede önemli bir hukuk devleti anlayışı ile o de
rece ilgilidir. 

Kanlı pazar olaylarında sorumlu görülenler 
arasında, istanbul Valisi Vefa Poyraz da bulun
maktadır. Hakkında kovuşturma yapılabilmesi 
Danıştaym kadarına bağlıdır. 

Politik soruşturmadan kaçman Hükümetin 
hiç değilse yargı organının taleplerini zamanın
da karşılaması ve soramlu bulunanların adalet 
önünde hesap vermesini sağlaması Devlet yö
netiminin en tabiî yolu olmak gerekir. 

Buna rağmen Hükümet, idarenin ve sorumlu 
kişilerin himayesini politikasının temeli saydı
ğından Danıştay 2 nci Dairesi tarafından İstan
bul Valisi Vefa Poyraz'm kanlı pazar olayların
daki sorumluluğunu tesbit eden dosyasındaki 
noksan vesikanın tamamlanabilmesi için içişle
ri Bakanlığına yapmışı olduğu müracaat bugü
ne kadar cevaplandırılmamıştır. 

Danıştay 2 nci Dairesinin 6 . 6 . 1969 gün 
ve 69/904 sayı ile Vefa Poyraz'in dosyasında 
muhakkikin tâyinine dair vesika olmadığından, 
bu vesikanın tamamlanması ve iadesi kaydı ile 
yaptığı müracaat aradan altı ayı aşan bir za
man geçtiği halde hâlâ cevaplaııdırîlmamıştır. 

Nedeninin yazılı olarak bildirilmesini arz ve 
rica, •.derim. 
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Konu : istanbul Valisi 
Vefa Poyraz ile ilgili 
olarak açılan tahkikat 
dolayısiyle Cumhuri
yet Senatosu Tabiî 
Üyesi Mucip Ataklı 
tarafından verilen so
ru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 13 . 1 . 1970 gün ve 10206-7/629 

asyıflı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Mucip 

Ataklı tarafından, istanbul Valisi Vefa Poyraz 
ile ilgili olarak Danıştay'da bulunan tahkikat 
dosyası hakkında verilen yazılı soru önergesine 
ait cevabımız aşağıda açıklanmıştır: 

istanbul'da, Taksim Meydanında 16.2.1969 
günü vubukulan olayları takiben, aynı ta
rihte içişleri Bakanlığınca re'sen verilen emre 
tevfikan, olaylar dolayısiyle idare ve zabıta
nın tutum ve davranışları Mülkiye müfettişle
rine incelettirilmiştir. Bu konuda düzenlenen 
raporda : «Alınan bütün tedbirler sayesinde 
ve kuvvetlerin müessir müdahalesiyle, olayların 
patlak verdiği ilk anda normal durum av
det ettirilmek ve muktazi sükûn tesis edilmek
le beraber, Taksim gezisi içinde ve merdiven
lerde, olayı mütaakıben 171 sayılı Kanuna ay
kırı olarak toplanan kalabalığı bertaraf et
memekten ötürü istanbul Valisi Vefa Poyraz 
ile Eminyet Müdür V. Hadi Sağnak'm sorum
lu görülebilecekleri» mütalâa edilmiş ve dos
yanın Bakanlık makamına sunulması ile içiş
leri Bakanı tarafından ilgililer hakkında soruş
turma açılması emri, Teftiş Kural Başkanlığı
na intikal ettirilmiştir. 

Düzenlenen fezlekeli tahkikat evrakı Ba
kanlıkça Danıştay Başkanlığına sunlmakla be
raber, 2 nci Daire tarafından müteihhaz ara 
karar icabı, «tahkik emrini mutazanımm der
kenar altındaki imza sahibinin isim ve sıfatı
nın bildirilmesi zımnında dosya geri çevrilmiş
tir. 

Bunun üzerine, vali hakkında tahkik emri 
*\ ermeye yetkili Bakan tarafından. 

1. Hâdise günü sabahtan itibaren Taksim 
Meydanında topyekûn vazife alan emniyet teş
kilâtının, Taksim Gezisinde bu nevi toplantı
ların hepsinde olduğu gibi seyirci şeklinde top
lanan kalabalığın 171 sayılı Kanuna aykırı bir 
topluluk gibi görmediği ve valiye bu hususta 
bir rapor ve haber vermediği ve bir teklifte 
bulunmadığı, 

2. Taksim Alanında, Dolmabahçe sırtların
da toplanan kalabalığın dağıtıldığı, bu yoldan 
vali tarafından yapılan savunmanın tamikine 
gidilmediği ve savunma şahitlerinden bir kıs-
iıiının ifadelerine hiç başvurulmadığı, 

3. Eminyet Müdür V. Hadi Sağnak'la 
îfîüdür Muavini Münir Daldal'm ifadelerinde 
açıkladıkları ve hâdise ile ilgili fotoğrafların 
-etkikinde de görüldüğü gibi, Taksim Alanının 
tamamen boşaltılarak maksatlı kalabalığın ge
rilere itilip, gayrimüteoanis bir topluluk hali
ne getirilerek polis kordunu ile tecridedildiği, 

4. Böylece zararsız bir hale getirilen kala
balığı, hiç bir olay yok iken dağıtmaya teşeb
büs etmenin meydana getireceği olayların kıy
metlendirilmesi yapıldığı takdirde dağıtmaya 
teşebbüs etmemenin tedbirli bir hareket oldu
ğu, 

5. Kalabalık içine karışan grupların gö
ğüslerine rozet takmat suretiyle şüpheli bir du
rumun meydana gelmesini mütaakıp valinin, 
askerî kuvveti kullanmak sureîtiyle bunların 
behemahal zararsız hale getirilmelerini ilgili
lere emrettiği ve bu halin telsiz bantlarının 
incelenmesinden anlaşıldığı ve aynı bantlarda 
bu yolda her türlü önleyici tedbirlerin alınması 
için ilgililere vali tarafından yetki verildiğinin 
tesbit edildiği, 

6. Gazetecilerin ifadelerinde geçen ve ih
bar telâkki edilmesi gereken hususların, vazifeli 
polis haber alma ekipleri ile teyidedilmediği, 

7. Bu hâdisede vali hakkında takibatın de
vamının, idareyi mütaakip ve müşabih hâdise
lerde mütereddit ve kararsız kılabileceği ve 
bütün idare mekanizmasını şüpheci bir tutum 
içinde bırakarak, bundan da âmme hizmetinin 
ve özellikle Devlet emniyetinin zarar göreceği, 
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Nedenleri ile tahkikatın deram etmemesi 
gerektiği vicdani kanaatine ranUrak dosyuum 
işlemden kaldırılması, taleibtdilmesi kalimd«, 
tahkikatın devamına Bakanca inm T»rilm*diği-
nin Danıştay 2 nci Dair* Başkaakgım» bildiril
mesi yolunda yazıllı dirdfltif TerUaniş re filî»! 
dosya işlemden kaldmlnuştır. 

24 . 2 . 1970 O : 1 

Bugüae kadar da Danıştay 2 nci Dairesin
den böyle bir talep vaki olmadığı için bu du
rum, adı geçen daireye biHirilememiştir. 

Arz ederim. 

Haldun Menteşeoğlu 
tçişleri Bakanı 

«.** » • * « 
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1970 malî yılı genel ve katma bütçeleri kanunla şıncaya kadar Devlet harcamalarının yapılmasına, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasansına verilen oyların sonucu 

"""••:- (Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

TABİİ Ü YELEK 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağacjlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet. Pırıltı 
Akü Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Mehmet Orlıon Tuğrul 

Üye s 
Oy ver 

r-yısı : 183 
mler'":; 124 * 

Kabul edenler : 121 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 0 
Oya kaülmıyf .nlar : 58 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

T. Yaşar GKilez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

Salih Tanyeri 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügiî 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlı. 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 

Mehmet Varışlı 
KÜTABTA 

1. Etem Erdinç 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetöğlu 

166 
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SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazını înebeyli 

SİVAS 
Âdil Al tay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Ilayri Mumcuoğlu 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mueip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai 0*Kan 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t A.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Turhan Kapanlı (B.) 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik At a yurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
ı ı r ı k Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

[Reddedenler] 
TABİÎ ÜYE 

Refet Aksoyoğlu 
Mehmet Özgüneş, 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

[Oya hatılmıyanlar] 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Stejat Sarlıcah 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
(ıB.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
ihsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar (I.) 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.' 
Y. Ziya Ayrım 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canbolat 
Sedat Çumralı (I.) 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğiu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

[Açık üyelik] 

Eskişehir 

Yekûn 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzm en 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Ün er 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğiu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi (I.) 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

43 NOÜ BİRLEŞİM 

24 . 2 . 1970 (Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, Orman İdaresine »genel bütçe
den ödenen paralara dair Orman Bakanından 
sözlü sorusu (6/500)' 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, halen yürürlükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/508)' 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmcn'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altınova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanımdan sözlü sorusu 
(6/516) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Ozmen'in, Kaman ilçesinin, Akpınar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurumtâa sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanımdan 
sözlü sorusu (6/528) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagil'in; İktisadi Devlet Te§ek-

külleri 'bütçelerinden ücret alan müstahdemlere 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Ayvalık'ta Sarımsaklı mev
kiindeki Hazineye ait arazinin tevziine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/534) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/535> 

10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, TRT'nin malî sıkıntılarına 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu (6/536) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Özitürk'ün, Sivas ili köy yolları ve içme 
sularına dair, Köy İşleri Bakanından solü so
rusu (6/537) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, kalorifer bacalarından çı
kan zehirli gazlara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/542) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Anonim Şirketine 
dair Ticaret ve Maliye bakanlıklarından sözlü so
rusu (6/543) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Balıkesir ili Ayvalık ilçe
sinde 1968 yılında yapılan orman tahdidi faa
liyetlerine dair Orman Bakanından sözlü so
rusu (6/645)1 

15. —Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Gölü Barajı sahasına dü
şen arazi istimlâklerine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar İBakanından sözlü sorusu (6/546)' 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 



B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılmıya-
cakları» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Şükran Özkaya'nın, İller Bankası ve Banka 
tarafından kurulan Simel Şirketinin sorumlu 
kişilerine dair Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/31) 

2 — 
3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh

met Hazer'in, Kars ve çevresinde hüküm süren 
ve bölge hayvancılığına ve ekonomisine zarar 
lar veren kuraklığa dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/32) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1367 

İktisadi ve Ticari İlimler akademileri kadro kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 

Meclisi 1/184; Cumhuriyet Senatosu 1/1069) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 26) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 927-4308 

11 . 2 . 1970 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

MilM Meclisinin 9 . 2 . 1970 tarihli 43 ncü Birleşiminlde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri kadro kanunu tasarısı, ıdosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 22 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 9.2. 1970 tarihli 43 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 26) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 

Karar No. : 1/1069 
Esas No. : 4 

13 . 2 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

İktisadi ve Ticari İlimler Akaldeımileri kadro 'kanunu, Millî Eğitim Babanı, Akademi başkan
ları vıe Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle komisyonumuzun 13 . 2 . 1970 tarihli top
lantısında tetkik ve müzakere edildi. 

1169 'sayılı Kanunla İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin ibünye ve" işleyişlerinize değişik
lik yapılmış, tüzel kişiliği 'haiz katma 'bütçeli yüksek öğretim ikurumları haline gelmişleridir. 

Akademilere tanınan tüzel kişilik ve bilimsel özerklük sorumluluğu yanında gece öğretimi gö
revinin devamı, öğretim üyeleri yardımcıları ve memur kaiclr olarının artırılimaisını zorunlu kıl
mıştır. 

Bu itibarla kanun tasarısı komisyonumuzca da benimsenmiş ve Millet Meclisince kaibul edilen 
metin 'bağlı cetvelleri ile 'birlikte aynein kaibul edilmiştir, 
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Öncelik ve iveidilikle görüşülmek ve havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa ısımulur. 

Başkan 
Ankara 

Turgut Cebe 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

(İmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Kastamonu 

Mehmet Camlıca 

Hatay 
Enver Bahadırlı 

Bitlis • 
Orhan Kürümoğhı 

Kars 
Mehmet Hazer 

Bolu 
Alâeddin Yılmaztürk 

Konya 
Mehmet Varisli 

Samsun 
Fethi T ev et oğlu 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esos No. : 1/1069 
Karar No. : 21 

11 . 2 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 9 . 2 . 1970 tarihli 43 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, İktisadi ve Ticari İlimler akademileri kadro kanunu tasarısı, Komisyonu
muzun 14 Şulbat 1970 tarihli Birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır ibulunduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, İktisadi ve Ticari İlimler akademilerine, gerekli öğretim üyesi, öğretim yardımcısı 
ve idari personel kadroları verilmesini öngörmektedir. 

30 Nisan 19'69 tarihli ve 1169 sayılı Kanunla, (bünye ve işleyişlerinde değişiklikler yapılmış olan 
İktisadi ve Ticari İlimler akademileri, tüzel kişiliği haiz katma bütçeli yüksek öğretim kurumları 
haline gelmişlerdir. 

58 sayılı Kanun ve 'buna ek 910 sayılı Kanunla tahsis edilen kadrolar. İktisadi ve Ticari İlim
ler akademilerinin ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğu gibi, bu kurumların, 1169 sayılı Kanunun 
ruhuna uygun ibir çalışma düzenine girmelerine de imkân vermemektedir. 

Akademilere tanınan tüzel kişilik ve ilmî özerklik sorumluluğu yanında, gece öğretiminin de de
vam etmekte 'bulunması, öğretim üyeleri, ve yardımcıları ile memur kadrolarının artırılmasını, 
verimli bir öğretim düzeninin (gerçekleştirilmesi bakımından zaruret haline getirmiş «bulunmakta
dır. 

iBu itibarla, akademilerde kalen «çalışmakta olanların durumları da dikkate alınarak (hazırlan
mış «bulunan tasan komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, ilişik cetvellerle 'birlikte Komisyonumuzca da ay
nen kalbul edilmiştir. 

III - Tasarının 'Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 'görüşülmesi hususunda istemde foulunul-
ması kara id aş t irilmiş ti r. 

-Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan iSözcü 
Ankara 

Y. Köker 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. tiner 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Malatya 
N. Akyurt 

Kâtip 
Konya 

O. N. Canpolat 

Manisa 
O. Karaosmanoğlu 

Ankara 
î. Yetiş 

Maraş 
A, Karakiiçüh 

Ç. Senatosu (S. Sayısı : 1367) 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri kadro kanunu tasarısı 

MADDE 1. — İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademilerinin 
kuruluş kadroları bağlı (1) sa
yılı cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 2. — İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademileri ek 
görev tazminatı kadroları bağ
lı (2) sayılı cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim 
Bakanlığı kuruluş kadroları ile 
merkez kuruluşu ve görevleri 
hakkında 2287 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair 
4926 sayılı Kanuna bağlı İkti
sadi ve Ticari İlimler Akade
milerine ait kadrolarda deği
şiklik yapılmasına dair 7384 sa
yılı Kanuna bağlı cetvelleri 
kaldıran 58 sayılı Kanuna bağ
lı (2) ve (4) sayılı cetvellerde
ki ve 58 sayılı Kanuna ek 910 
sayılı Kanundaki (1) ve (2) 
sayılı cetvelde gösterilen İkti
sadi ve Ticari İlimler Akade
misine ait bu kanuna bağlı (3) 
ve (4) sayılı cetvellerde göste
rilen kadrolar kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri kadrolarında gö
revli bulunanlardan kadro, ay
lık ve unvanları değiştirilme
miş olanların yeniden tâyinle
rine lüzum olmayıp müktesep 
aylıklarının ve tazminatlarının 
verilmesine devam olunur. 

Kadro, aylık ve unvanları 
değişen görevlilerin tâyinleri, 
Profesörler Kurulu kararı ve 
Akademi Başkanının teklifi 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri kadro Kanunu 

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mil
let Meclisinin kabul ettiği ge
çici 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri kadro kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici madde 1 aynen kabul edil
miştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1367) 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

üzerine Millî Eğitim Bakanlı
ğınca yapılır. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımlandığı ayı takibeden ayın 
sonuncu günü yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

CETVELLER 
Millet Meclisi metnine bağlı 

(1), (2), (3) ve (4) sayılı cet
veller aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Aded Aylık 

Ankara iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademisi 

A) Öğretim üyeleri 

6 
10 
10 
11 

8 
10 
10 
10 

B) Öğretim yardımcıları 
8 Asistan 10 
9 » 10 

15 
15 

2 
3 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 

Profesör 
» 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

10 
11 

3 
4 
5 
6 

» 
» 

Okutman 
» 
» 
» 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
1 100 

950 
800 
700 

700 
600 
500 
450 

1 500 
1 250 
1 100 

950 

D. Görevin çeşidi Aded Aylık 

C) Memurlar 
4 Genel Sekreter 
5 Kütüphane Müdürü (Yüksek 

öğrenim yapmış) 1 
7 Büro Şefi 2 
8 » » 2 
8 Ayniyat Saymanı 1 
9 Memur 3 

10 » 5 
11 » 5 
12 » 5 
13 » 5 

İstanbul iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademisi 

A.) Öğretim üyeleri 
1 Ord. Profesör 
1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 
6 » 

1 1 250 

1 100 
800 
700 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

2 
2 
7 
6 
7 

10 
8 

2 000 
2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1367) 
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5 
6 
7 
8 

8 
9 

10 
11 
3 
4 
5 
6 

4 
5 

7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
5 
G 
7 
8 

8 
9 

10 
11 
4 
5 
C 

Görevin çeşidi 

Doçent 
» 
» 
» 

Aded 

5 
10 
10 

5 
B) Öğretim ymd%mc%lmr\ 

Asistan 
» 
» 
» 

Okutman 
» 
» 
» 

C) Memurlar 
Genel Sekreter 
Kü'tüphane MiMürü (Yüksek 
öğrenim yapmış) 
Büro Şefi 

» » 
Ayniyat Saymanı 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Eskişehir iktisadi ve Ticari 
ilimler Akademisi 
A) Öğretim üyeleri 
Ord. Profesör 
Profesör 

» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

B) Öğretim yardımcıları 
Asistan 

•» 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

10 
10 
10 
15 

2 
3 
3 
4 

1 

1 
2 
2 
1 
3 
5 
5 
5 
5 

1 
2 
5 

10 
10 

2 
5 

10 
10 
5 

10 
10 
10 
15 

3 
3 
3 r 
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Aylık 

1-100 
950 
800 
700 

700 
600 
500 
450 

1 500 
1 250 
1 100 

950 

1 250 

1 100 
800 
700 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
1 100 

950 
800 
700 

700 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 

950 

(D. 

4 
5 

7 
8 
8 
Q 

10 
11 
12 
13 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 

8 
9 

10 
11 
4 
5 
6 

4 
5 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 

" i r 

ıGrörevin çeşidi 

C) Memurlar 

Genel Sekreter 
Kütüphane Müdürü (Yük. 
Öğ. görmüş) 
Büro şefi 

» » 
Ayniyat Saymanı 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Adana iktisadi ve Ticari 
ilimler Akademisi 

A) Öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

» 
B) Öğretim yardımcıları 

Asistan 
» 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

C) Memurlar 

Genel ıSekreter 
Kütüphane Müdürü 
Büro «Şefi 

» » 
Ayniyat Saymanı 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Aded 

1 

1 
2 
1 
1 
2 
3 
4 
4 
5 

1 
2 
2 
5 
5. 
4 
5 
5 
5 
7 

5 
5 

10 
10 
3 
3 
4 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
5 

Aylık 

1 250 

1 100 
8Ö0 

m 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
1 100 

950 
800 
700 

700 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 

950 

1 250 
1 100 

800 
700 
700 
600 
500 
450 
400 
3b0 

C. Senatosu (S. ıSayısı : 1367) 
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D. Görevin çeşidi* 

(2) SAYILI CETVEL 

Ek görev kadroları 

Aded Ücret ıD. Görevin çeşidi 

1 
3 
5 
1 

400 
300 
300 
300 

Ankara iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi 

Akademi Başkanı 
Başkan Yardımcısı 
Enstitü Müdürü 
Lâboratuvar Şefi 

istanbul iktisadi ve Ticari 
ilimler Akademisi 

Akademi Başkanı 
Başkan Yardımcısı 
[Enstitü [Müdürü 
Lâboratuvar Şefi * 

1 
3 
3 
3 

400 
300 
300 
300 

Aded Ücret 

Eskişehir iktisadi ve Ticari 
ilimler Akademisi 

Akademi Başkanı 
Başkan Yardımcısı 
(Enstitü Müdürü 
Lâboratuvar Şefi 

Adana iktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi 

Akademi Başkanı 
Başkan Yardımcısı 
Enstitü Müdürü 
Lâboratuvar Şefi 

1 
3 
5 
2 

400 
300 
300 
300 

1 
3 
2 
1 

400 
300 
300 
300 

D. 

(3) SAYILI CETVEL 

(Kaldırılan kadrolar) 

Görevin çeşidi 

iktisadi ve Ticari 
İlimler Akademileri 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
8 
9 

10 

Ord. Profesö 
'Profesör 

» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Asistan 
» 
» 

Aded 

4 
9 

18 
23 
26 
33 
11 
22 
22 
23 
16 
16 
21 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
1 100 

950 
800 
700 
700 
600 
500 

D. 

11 
•5 

6 
7 
8 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
7 
9 

10 
11 
12 

Görevin çeşidi 

Asistan 
Lefetör 

» 
» 
» 

Tercüman 
Genel Sekreter 
Kütüphane Şefi 
Kalem Şefi 
Sayman 
Ayniyat ıSaymanı 
Kütüphane Memuru 
Kâtip 

» 
» 
» 

Aded 

21 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
7 
2 
2 

10 
11 
11 

Aylık 

450 
1 100 

950 
800 
700 

1 500 
1 250 

950 
800 
700 
600 
800 
600 
500 
450 
400 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1367) 



(4) SAYILI CETVEL 

(Kaldırılan ek görev kadroları) 

(Görevin çeşidi Aded Ücret 

iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 

Beis 
Eeis Yardımcısı 
Eeis Yardımcısı 
Başkan 
Başkan Yardımcısı 
Başkan Yardımcısı 
Enstitü Müdürü 
Lâboratuvar Şefi 

4 
4 
4 
1 
2 
2 

15 
5 

400 
300 
250 
400 
300 
250 
300 
250 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

(1) (SAYILI OETVEL 

Millet Meclisi metnine 'bağlı (1) sayılı cetvel aynen kaıbul edilmiştir. 

(2) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi meftniııe bağlı (2) sayılı cetvel aynen kaıbul edilmiştir. 

(3) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (3) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

(4) SAYILI C E T V E L 

Millet Meclisi metnine 'bağlı (4) sayılı cetvel aynan kabul edilmiştir, 

'•»> mva>9<W •<»" 

C. Senatosu (S. Sayısı ; 1367) 





Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 3 6 8 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler akademileri Kanununun 
birinci ve yirmibirinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
dört ek madde eklenmesine dair 3 0 . 4 . 1969 tarihli ve 1169 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1 /171; Cumhuriyet Senatosu 1/1070) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 28) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 11 . 2 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 866 - 3895 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLİĞİNA 

Millet Meclisinin 9 . 2 . 1970 tarihli 43 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 7334 sayılı iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri Kanununun birinci 
ve yirmibirinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek madde eklenmesine dair 
30 . 4 . 1969 tarihli ve 1169 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 16 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 9.2. 1970 tarihli 43 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 28) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 13 . 2 . 1970 

Karar No. : 1/1070 
Esas No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirinci maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek madde eklenmesine dair 30 . 4 . 1969 tarihli re 1169 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, Millî Eğitim Bakanı, Akademi başkanları ve .Maliye Bakanlığı 
temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzun 13 . 2 . 1970 tarihli toplantısında tetkik ve muza-
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1169 sayılı Kamınla, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin bilimsel özerkliği ve tüzel kişi
liği haiz akademik kurumlar olduğu ve bir tek katma bütçe ile idare edilmeleri kabul edilmiş
tir. Ancak, mevcut kadroların uygulanmasına ve 1969 yılı Millî Eğitim Bakanlığı kısmına İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademileri için konulmuş bulunan ödeneklerin harcanmasına devam edilip 
edilmiyeceği konusunda tatbikatta tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 

Tatbikatta beliren güçlükleri ve tereddütleri gidermek iamacı ile hazırlanmış bulunan bu ka
nun tasarısı Komisyonumuzca da benimsenmiş, Millet Meclisince kabul edilen metin ve bağlı (1) 
sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ankara 
T. Cebe 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

İmzada bulunamadı 

iSözcü 
Kastamonu 
M. Çamlıca 

Hatay 
E. Bahadırlı 

F. 

Bitlis 
0. Kürümoğlu 

Kars 
M. Hazer 

Samsun 
Tevetoğlu 

Bolu 
A. Yılmaztürh 

Konya 
M. Varışlı 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. 1/1070 
Karar No. 22 

14 . 2 . 1970 

Yüfesök Başkanlığa 

Millet Meclisinin 9 . 2 . 1970 tarihli 43 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
iş'ari oy ile kabul edilen, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akadeımileri Kanununun birinci ve 
yirmibirinci /maddelerinin değiştirilmesine ve bu (kanuna dört ek madde eklenmesine dair 
30 . 4 . 1969 tarihli ve 1169 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı Komisyonumuzun 14 Şubat 1970 
tarihli 6 ncı Biri esiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müza
kere olundu. 

I - Tasarı, 1169 sayılı Kanunun uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin giderilmesini ve İk
tisadi ve Ticari İlimler Akademilerine, muhasebe teşkilâtına ait kadrolar verilmesini öngörmekte
dir. 

8 . 5 . 1969 Itarihinde yürürlüğe giren 1169 sayılı Kamunla, İktisadi ve Ticari İlimler akade
milerinin, ilmî özerlkliği ve tüzel (kişiliği haiz akademik kurumlar 'olduğu ve bir tek katma bütçe 
ile idare edilmeleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr kanunun yasama organındaki müzakereleri sırasında katıma bütçenin, hazırlanması ve 
aynı kanunla birlikte, Katma Bütçe Kanununun da yürürlüğe konulması mümlkün olamadığından, 
uygulamada bâzı güçlükler meydana gelmiş; özellikle, mevcut (kadroların kullanılmasına ve 1969 
yılı Bütçesinin Millî Eğitim Bakanlığı kısmına İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri için konulmuş 
bulunan ödeneklerin harcanmasına devam edilip edilmiyeceği hususunda saymanlıklarca tereddüde 
düşüldüğü 'görülmüştür. 

C. Senatosu (ıS. Sayısı : 1368) 
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Yukarda arz edilen güçlükleri ve tereddütleri gidermek ve ibu araida, ihtiyaç duyulmakta olan 

muhasebe teşkilâtına ait fcadnolar ilhdas etmek üzere hazırlanmış Ibulunan tasarı, Komisyonumuzca 
da uygum (mütalâa edilmiş ve 'benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, ilişik cetvelle ıbirlilkte 'Komisyonumuzca da aynen 
kaıbul edilmiştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde (bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulum tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 'Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Cumhurbaşkanınca 8. Ü. 
R. Üner 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Malatya 
N. AJcyurt 

Kâltip 
Konya 

0. N. Canpolat 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu A. 

Ankara 
/ . Yetiş 

M araş 
Karakücük 

Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademileri Kanununun 
birinci ve yirmibirinci madde
lerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna dört ek madde eklen
mesine dair 30 . 4 . 1969 tarihli 
ve 1169 sayılı Kanuna ek kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — İktisadi ve Ti
cari! İlimler Akademileri Muha
sebe Teşkilâtına ait kadrolar 
ilişik (1) sayılı cetvelde göste
rilmiştir. Bu kadrolarda görev
lendirilecek memurlar Maliye 
Bakanlığınca tâyin olunur. Gö
revleri Maliye Bakanlığınca dü
zenlenecek bir yönetmelikte be
lirtilir. 

MADDE 2. — 30 . 4 . 1969 
tarihli ve 1169 sayılı Kanuna 
aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademileri 
için : 

a) 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 
sayılı Kanun ile buna ek ka- = 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun kabul 

ettiği metin 
7334 sayılı İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademileri Kanununun 
birinci ve yirmibirinci madde
lerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna dört ek madde eklen
mesine dair 30 . 4 . 1969 tarihli 
ve 1169 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — MÜllet Mecli
sinin kabul ettiği 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademileri Kanununun 
birinci ve yirmibirinci madde
lerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna dört ek madde eklen
mesine dair 30 . 4 . 1969 tarihli 
ve 1169 sayılı Kanuna ek kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Müllet Meclisi 
metninin 1 nci maddesii aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Mület Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1368) 
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Millet Meclisinin kabul 

ettiği metin 

nunlarda ihdas edildiği belirti
len kadrolardan, İzmir İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisine 
tahsis edilmiş olanlar haricol-
mak üzere diğer kadroların uy
gulanmasına, bu kadroların yer
lerine yenileri ihdas edilin
ceye kadar, 

b) Yapılacak harcamaların 
1969 yılı Bütçe Kanununun 
Millî Eğitim Bakanlığı kısmın
daki ödeneklerle karşılanması
na ve aynı Bütçe Kanununa 
ekli (D) işaretli cetvelle kabul 
edilen kadroların uygulanma
sına 1969 malî yılı sonuna ka
dar, 

Devam edilir. 

MADDE 3. — Birinci madde 
hükümleri bu kanunun yayımı 
tarihinde geçici madde hükmü 
de 30 . 4 . 1969 tarihli ve 1169 
sayılı Kanunun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Mecli
slinin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı 
(1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metnimin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1368) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetvel) 

(1) SAYILI CETVEL 

D. 

4 
5 
6 
6 
8 

10 
9 

G-örevin çeşidi 

Muhasebe Müdürü 
Sorumlu Sayman 

» » 
Muhasebe Müdür Yardımcısı 
Şef 
Memur 
Veznedar 

Sayı 

1 
2 
3 
2 
5 

10 
4 

Aylık 

1 250 
1 100 

950 
950 
700 
500 
600 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetvel) 

(1) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı oet-. . . * 
vel aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (ıS. Sayısı : 1368) 





Toplantı : 9 i n / l f b 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 0 0 3 

1970 malî yılı Genel ve Katma bütçeleri kanunlaşıncaya kadar 
Devlet harcamalarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, 
tahakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/206; Cumhuriyet Senatosu 1/1072) 

T. C. 
Başbakanlık 11 . 2 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Daireni 
Sayı : 71 - 996/1288 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazrılanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
14 . 2 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «1970 Malî yılı Genel ve Katma Bütçeleri kanunlaşıncaya 
kadar Devlet harcamalarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki 
veren kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

GEREKÇE 

1970 malî yılı Bütçe tasarılarının Millet Meclisinde reddedilmesi üzerine, 1 Mart 1970 tarihin
den 31 Mayıs 1970 tarihine kadar Devlet harcan; alarmın ve gelir tahsilatının devamını sağlamak 
maksadiyle bu tasarı hazırlanmıştır. 

Madde 1. — Dairelere, cari harcamalar ile sermaye teşkili YQ transfer harcamalarında her 
ay için 1969 malî yılı bütçelerine dâhil tertiplerdeki ödeneklerin ek ödeneklerle birlikteki topla
mının veya yıl içinde alman olağanüstü ödeneklerin 1/12 si miktarında harcama yetkisi tanınmak
tadır. 

1969 yılı bütçelerinde meveudolup, reddedilen tasarılarla kaldırılmış veya (1) liraya indirilmiş 
ödeneklerden harcama yapılmasını önlemek için tasarıya (1) sayılı cetvel eklenmiştir. 

'Buna mukabil, özellikleri dolayısiyle 1/12 tahdidinin dışında bırakılması gerekli görülen ter
tipler (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Ancak, (2) sayılı cetvelde gösterilen harcama çeşitleri
nin bir kısmı '<% 50 yi geçmemek kaydiyle bu tahdidin dışında bırakılmıştır. 

Madde 2. — Bu maddede yatırım harcamaları hakkında t akib olunacak esaslar tesbit olunmak
tadır. 

Madde 3. — Millî ıSavunma Bütçesindeki NATO Enfranstrüktür harcamaları ile ilgili esaslar 
bu maddede tesbit edilmiştir. 

Madde 4. — Bu maddede 1969 malî yılma ait Genel ve Katma Bütçe kanunlarının hangi mad
delerinin 1970 malî yılına ınuzaf olarak uygulanacağı ve hangilerinin uygulanmıyacağı belirtil
mektedir. 

Ayrıca, (D) ve (E) cetveli kadrolarının 1970 malî yılı Bütçe kanun tasarılarının yürürlüğe 
gireceği irarıhp kadar muteber olması hükme bağlanmıştır. 
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Madde 5. — Karnın tasarısının 5 nci maddesinde Devlet gelirlerinin yürürlükte -olan mevzu
at çerçevesi içinde tarh, tahakkuk ve tahsiline mezuniyet verilmekte ve gelirlerin irat kaydına 
ait esaslar tesbit edilmektedir. 

'Madde 6. — Bu madde, yıllık olarak temininde zaruret ve Hazine menfaati bulunan ihtiyaçlar 
için dairelere 1 nci maddede tesbit edilen mezuniyetin üstünde taahhüde girişme yetkisi tanı
maktadır. 

Madde 7. — 3 aylık geçici dönemde yapılacak harcamaların 1970 genel ve katma bütçele
rinin ilgili tertiplerinden ne şekilde mahsubedileceği hususu hükme bağlanmıştır. 

Madde 8. — Bu madde ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 50 nci maddesi
ne göre Hazineye açılacak kısa vadeli avans miktarı tesbit edilmektedir. 

Madde 9. — Dış memleketlerden getirilecek malzemelerin geç gelmesi halinde açılmış bulu
nan kredilerden akreditife tahsis olunan miktarların 1969 malî yılma ait genel ve katma bütçe
lerinden nasıl mahsubedileceği gösterilmektedir. 

Madde 10. — Teşkilât Kanunu çıkmamış buludan kuruluşların; İktisadi Devlet Teşekkülleri
ne mensup elemanları istihdam edebilmeleri hususundaki yetkinin müddeti 3 ay daha uzatılmak
tadır. 

Madde 11. — Bu maddede genel bütçeden İktisadi Devlet Teşekküllerinin çeşitli ihtiyaçları 
için yapılan transferlerin gecikmesini önlemek maksadiyle hüküm serd edilmekte ve 3 aylık ge
çici süre zarfında yapılacak transferlerin 1970 yılı 'Bütçesinden nasıl mahsubedileceği esasa 
bağlanmaktadır. 

Madde 12. — 1169 sayılı Kanunla Katma Bütçe haline getirilen İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demilerine ait harcamaların geçici devre zarfında nasıl yapılacağını ve bu harcamaların Akademi
lerin 1970 katma 'bütçesinde ne şekilde mahsubeaileoeğini göstermektedir. 

Madde 13. — Bu madde yeni kurulmuş olan Adana Ziraat Fakültesinin 3 aylık geçici süre
deki harcamalarına ve mahsup şekline ait esasları belirtmektedir. 

Madde 14. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Nükleer Enerji Enstitüsünün 3 aylık geçici 
süredeki harcamalarına ait esasları göstermektedir. 

Madde 15. — Kanun tasarısının 15 nci maddesinde Ege Üniversitesine bağlanan İzmir İktisadi 
ve 'Ticari Bilimler Fakültesinin 3 aylık geçici süredeki ihtiyaçları için nasıl harcama yapılacağı 
ile mahsup şekli esaslara bağlanmıştır. 

Madde 16. — Kanunun hangi tarihte yürürlüğe gireceği gösterilmektedir. 
Madde 17. — Bu kanunun Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği belirtilmektedir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1369) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 23 . 2 . 1970 

Esas No. : 1/206 
Karar No. : 48 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

'Tetkiki hususu Karma Bütçe Kondisyonuna havale buyuruları (1970 malî yılı Genel ve Katma 
bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, ta
hakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı) Maliye Bakanı ve diğer yetkililerin katıldıkları 
toplantıda görüşüldü; 

1970 'malî yılı Bütçe kanunu tasarısının Millet Meclisinde reddedilmesi üzerine, cari harcama
lar ile sermaye teşkili ve transfer harcamalarının ne nisbet dâhilinde yapılması gerektiğini, yatı
rım harcamalarında takibedilecek esasların tesbitini, .Savunma bütçesindeki NATO Enfrastrüktür 
harcamalarının nasıl yapılacağını, (D), (E) cetveli kadrolarında ^bulunanlar ile teşkilât kanun
ları henüz çıkmamış olan idarelerin, İktisadi Devlet 'Teşekküllerinde görevlendirilenlerin görevleri
nin Bütçe Kanunu çıkıncaya 'kadar yürürlükte kalmasını, Devlet gelirlerinin yürürlükte bulu-
ıifu mevzuat çerçevesinde kalınmak üzere tarh, tahakkuk ve tahsiline mezuniyet verilmesini, ge
lirlerin irat kaydedilme esaslarının tesbitini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 
50 nci maddesine göre Hazineye açılacak kısa vadeli avans miktarının tesbitini, çıkarılan yeni ka
nunlarla kurulmuş .bulunan Faikülte, Akademi ve e P:stitülerin yapacakları harcamaların nasıl ya
pılacağını ve yapılan bütün harcamaların ne şekilde mahsup işlemine tabi tutulacağını, dış mem
leketlerden getirtilecek malzemeler için açılmış bulunan kredilerden akreditife tahsis olunan 
miktarların 1969 yılına ait genel ve katma bütçelerden nasıl malhsubedileceğini tesbit etmek üzere 
hazırlanan yukarda adı geçen kanun tasarısı hakkmda Maliye Bakanının verdiği geniş izahatı mü-
taakıp söz alan üyeler de kişisel görüşlerini ifade ederek tasarının tümü üzerinde vâki görüşmeler 
sona erimiş ve maddelerin (görüşülmesine geçilmişti t\ 

Tasarının 1 nci maddesi maddeye bağlı (1) sayılı cetvelin Millet Meclisi kısmında mevcut 
12.232 nci Millî Saraylar geçici hizmetliler ücreti iio 'Maliye Bakanlığı kısmında mevcut 33.212 nci 
tekel destekleme abmları için Tekel Genel Müdürlüğüne 35.821 nci Siyasi Partiler Kanununun 
74. aıcü maddesi gereğince partilere yapılacak Devlet yardımı maddelerinin çıkarılması, 

Cumhuriyet 'Senatosu ve Millet Meclisi kısmında mevcut 12.922 nci Parlâmentolararası Turizm 
Birliği Türk Grupunun birlik, konferans ve daimî komisyonlarına iştirak 'edeceklerin yollukları 
maddelerinin de çıkarılması suretiyle değiştirilerek, 

Tasarıya bağlı (2) sayılı cetvele Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin Ahdî münasebetleri 
ile kongre, konferans, tören ve ziyafetlerinin devamını .sağlamak için (Ahdî münasebetler, kongre 
ve konferans ile tören ve ziyafetlere katılacakların yollukları) adı altındaki maddelerin (12.911 -
12.941) ilâvesi suretiyle madde, maddeye bağlı cetvelde yapılan bu değişik şekliyle, 

2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeler aynen, 
7 nci madde, yeni çıkarılan 1214 sayılı Kanunun T. B. M. M. Üyelerinin hizmetleri için ödene

cek prim karşılıklarının ödenmesini teminen maddenin sonuna (ancak; sigortaya tabi T. B. M. 
Meclisi Üyelerinin sigorta prim karşılıkları ödeLİr. 1970 yılı Bütçesi yürürlüğe girdiğinde ilgili 
maddeden mahsubedilir.) şeklinde bir fıkra ilâve edilmek suretiyle ve madde bu değişik şekliyle, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddeler ise tasarıdaki şekilleriyle aynen kabul edil
miştir. 

C. Senaitosu (S. Sayısı : 1369) 
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Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına arz 
olunur. 

Söz 

Söz 

Başkan 
Sakarya 

N. Bayar 

Afyon K. 
H. Dinçer 

Ankara 
1. Yetiş 

Burdur 
hakkım mahfuzdur 
iV. Yavuzkan 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç 

İstanbul 
0. C. Fer soy 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Maraş 
A. İmam oğlu 

Sivas 
hakkım mahfuzdur 

31. Timisi 

Q. 

Söz 

Sö 

Başkan V. 
Aydın 

1. C. Ege 

Ankara 
hakkım mahfuzdur 

Y. Köker 

Aydın 
z hakkım saklıdır 
31. K. Yılmaz 

C. S. Üyesi 
R. Üner 

İmzada bulunamadı 

Söz 

Uşak 
Dengiz 

Eskişehir 
31. İ. Angı 

İstanbul 
hakkım mahfuzdur 

L. Yurdoğlu 

Malatya 
N. Akyurt 

Maraş 
A. Karaküçük 

Tokat 
î. H. Balcı 

Sözcü 
Ankara 

31. K. Yılmaz 

Ankara 
II. T ok er 

Bolu 
H. İ. Cop 

Çorum 
^1. Topçubaşı 

Hatay 
Söz hakkım saklıdır 

II. Özkan 

0 

Söz-

Söz 

İzmir 
31. Akan 

Manisa 
. Karaosmanoğlu 

Muş'la 
h akkım m ah f uzdur 

31. Akarca 

Trabzon 
hakkım mahfuzdu 
A. R. Tzuner 

Zonguldak Zom 
S. T. Müftüoğhı K. Ne 

Söz 

Söz 

V 

fiilde; 
dimc 

Kâtip 
Erzurum 

R, Danışman 

Ankara 
A. Yalçın 

Bolu 
; hakkım mahfuzdur 

K. Demir 

Edirne 
31. Ilarmancıoğhı 

• İçe l 
C. Okyayuz 

İzmir 
hakkim mah ['uzdur 
C. Karagözoğlu 

Manisa 
II. Okçu 

Rize 
E. Y. Akçcü 

Uşak 
31. F. Ata yurt 

ık 
<ğlu 

0. Senatosu (S. Sayısı : 1369) 
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HÜKÜMET TASAEISI 

1970 malî yılı genci ve katma bütçeleri kanun-
laşıncaya kadar Devlet harcamalarının yapılma
sına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve 

tahsiline yetki veren kanun tasarısı 

MADDE 1. — Genel ve katma bütçeli dai
reler, 1 Mart 1970 tarihinden en geç 31 Mayıs 
1970 tarihine kadar; geçecek her ay zarfında, 
1969 malî yılı genel ve katma bütçelerinin 
( A / l ) ve (A/3) işaretli cetvellerine dâhil ter-
tiplerindeki ödeneklere yıl içinde yapılan ak
tarmalarla verilen ek ödenekler de dikkate alın
mak suretiyle bulunacak toplam veya yıl için
de kabul edilen olağanüstü ödeneklerin onikide 
biri tutarında harcama j'-apmaya yetkili kılın
mıştır. 

İlişik (1) sayılı cetvelde gösterilen tertip
lerden harcama yapılamaz. 

Çeşitleri ilişik (2) sayılı cetvelde gösteril
miş bulunan tertiplerden yapılacak harcama
lar, 1969 malî yılı ödenekleriyle kayıtlı, fakat 
onikide bir tahdidinden müstesnadır. 

MADDS 2. — Bütçelerin (A/2) yatırım ter-
tipleriyle ilgili olarak 1970 malî yılından önce 
yapılmış yatırım ihalelerine, başlanmış emanet 
usulüyle yapılmakta olan işlere ve harcaması 
bu tertiplerden yapılan etüt, proje, atelye, şan
tiye ve işletme hizmetleri, nıakina, teçhizat ve 
taşıt onarımları gibi devamlı ve mutat faali
yetlerin gerektirdiği (R) işaretli cetvele uygun 
gider ve alımlara, ayrıca 21.000, 22.000 ve 
23.000 nci bölümlere dâhil teknik personel üc
retlerine, işçi ücretlerine ve ödeneğin % 30 unu 
geçmemek üzere, geçici görev yolluklarına ait 
ödemelere devam olunur. 

Tabiî âfetler sonucu hâsıl olan hasarın telâ
fisi amaciyle yeniden ihale suretiyle veya ema
neten girişilecek inşaat ve büyük onarım işleri 
için gerekli ödemeler, malî yıldan önce başlanıl
mış olmak kaydından müstesnadır. 

Bakanlar Kurulu 1970 yılı programına dâhil 
yatırımlardan derhal başlanılmasında zaruret 
ve fayda görülenler hakkındaki dairelere taah
hüde girişmek veya emaneten başlamak ve ge
rekli harcamalar yapmak için yetki verebilir. 

Millî Eğitim B a J k a ı ı h ^ B ü ^ € ^ m J 2 J 9 L 3 e İ 
In^d^sIn^enTÖrtaT^Doğu Teknik üniversitesi-

C. Sena/fosu (S. Sayısı : 1369) 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞt 

1970 malî yılı genel ve katma bütçeleri kanun-
laşıncaya kadar Devlet harcamalarının yapılma
sına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve 

tahsiline yetki veren kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

ne, Sanayi Bakanlığı Bütçesinin 21.210 ncu 
maddesinden Maden Tetkik ve Arama Enstitü
süne, aynı bütçenin 21.410 ncu maddesinden 
Elektrik işleri Etüt idaresine ve 21.420 nci 
maddesinden köy elektriklendirilmesi için Eti-
banka, Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin 22.574 ncü köy yolları yapımı maddesin
den yapılacak ödemeler ilgili daireler ile Mali
ye Bakanlığınca ihtiyaca göre tesbit olunur. 

MADDE 3. — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin 17.250 nci (NATO Enfrastrüktürünün 
gerektirdiği her türlü giderler) maddesinden 
yapılacak harcamalara devam olunur. Bu mad
de unvanında Maliye Bakanlığına tanınan ak
tarma yetkisi mhfuzdur. 

MADDE 4. — A) 1969 malî yık genel ve 
katma bütçe kanunlarının (1 nci ve 2 nci mad
deleriyle yürürlük maddeleri, ayrıca 1969 malî 
yılı Genel Bütçe Kanununun 3, 5, 10, 27, 30, 31, 
40, 44 ncü maddeleri hariç) 1970 yılına muzaf 
olmak üzere uygulamasına devam olunur. 

B) 1969 malî yılı bütçe kanunlarına bağlı 
(D), (N), (S) işaretli cetvellere dâhil kadrolar 
ile (E) işaretli cetvelde gösterilmiş tertiplerden 
1969 malî yılı için Bakanlar Kurulu karariyle 
alınmış geçici hizmetli kadroları tam 12 aylık 
alınmamış olsa bile 1970 yılı Bütçesi kanunla-
şıncaya kadar yürürlükte kalır. 

MADDE 5. — Yürürlükteki mevzuat gere
ğince Devlet gelirlerinin (Katma bütçeler ge
lirleri dâhil) yıllık olarak tarh, tahakkuk ve 
tahsisine devam olunur. Tahsilatın irat kayde
dileceği gelir tertipleri Maliye Bakanlığınca 
belli edilir. 

MADDE 6. — Okulların ve ceza evlerinin 
yiyecek alım ve giderleri, sağlık kurum ve 
hizmetlerinin yiyecek alım ve giderleri, malze
me alım ve giderleriyle Millî Savunma Bakan
lığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet 
Genel Müdürlüğünün «yiyecek, yem, yakacak», 
«giyim - kuşam», «savaş gereçleri ve savaş stok
lan alım ve giderleri», Tarım Bakanlığı «Tarım
sal mücadele, sağlık araç, gereç ve ilâç alımla
rı ve giderleri», «ihale ile yapılacak mücadele 
işleri giderleri» için, 1969 bütçelerindeki son 

(Bfütçe Kanma Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

C. Senaltiosu (S. Sayısı : 1369) 
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ödenek toplamının onikide sekizine kadar ta
ahhüde girişilebilir. 

MADDE 7. — Bu kanuna göre ve 1969 büt
çe tertiplerine muvazi olarak yapılacak harca
malar, 1970 malî yılı bütçelerinden yapılmış 
sayılır. 1969 malî yık bütçelerindeki tertiple
rin numaraları ve unvanları 1970 malî yılı büt
çe kanunlarında değişmiş olursa, yapılmış har
camaların yürürlüğe girecek bütçelerin hangi 
tertiplerine taallûk ettiği Maliye Bakanlığınca 
tâyin olunur. 

MADDE 8. — 14 . 1 . 1970 tarih ve 1211 sa
yılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka
nununun 50 nci maddesine göre Hazineye açıla
cak kısa vadeli avans miktarı, 1969 malî yık 
genel bütçe ödenekleri (ek ödenekler dâhil) 
toplamı üzerinden hesaplanır. 

MADDE 9. — Genel ve katma bütçeli dai
relerce dış memleketlerden getirilecek malzeme 
karşılığı olarak 1969 bütçelerinden 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü mad
desi gereğince açılmış bulunan kredilerin ak
reditife tahsis olunan miktarlarından; malî yılı 
son günü itibariyle bedeli muhabir bankaya 
transfer edilmek suretiyle çözülmüş bulunan 
kısma tekabül eden mal tutarları mahsup dev
resi sonuna kadar yılı bütçesinden mahsubedi-
lebilir. 

MADDE 10. — 12 . 3 . 1964 tarihli ve 440 
sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesse
seleri ve iştirakleri hakkındaki Kanunun geçi
ci 8 nci maddesindeki üç yıllık süre, 31 . 5 . 1970 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

MADDE 11. — iktisadi Devlet Teşekkülle
rine, 1969 yık Bütçesinin 31.000 ve 33.000 nci 
bölümlerinden mevcut ödeneğin % 30 unu te
cavüz etmemek kaydiyle Maliye Bakanlığınca 
tesbit edilecek ihtiyaca göre transfer yapılabi
lir. 

Bıı şekilde yapılacak olan transferlerin 1970 
bütçesinin ilgili bölümlerinin hangi maddesin

ce. Senatosu 

(Bütçe Kanma Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 7. — Bu kanuna göre ve 1969 büt
çe tertiplerine muvazi olarak yapılacak harca
malar, 1970 malî yılı bütçelerinden yapılmış sa
yılır. 1969 malî yılı bütçelerindeki tertiplerin 
numaralan ve unvanları 1970 malî yılı Bütçe 
kanunlarında değişmiş olursa, yapılmış harca
maların yürürlüğe girecek bütçelerin hangi ter
tiplerine taallûk ettiği Maliye Bakanlığınca tâ
yin olunur. 

Ancak; 
«Sigortaya tabi T. B. M. Meclisi üyelerinin 

siogrta prim karşılıkları ödenir. 1970 yılı bütçe
si yürürlüğe girdiğinde ilgili maddeden mahsup 
edilir.» 

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

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 1369) 
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den mahsubedileceği Maliye Bakanlığınca tâyin 
olunur. 

MADDE 12. — 1169 sayılı Kanımla katma 
bütçe haline getirilen İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademilerinin harcamaları için Millî Eğitim 
Bakanlığı 1969 yılı Bütçesinin ilgili tertiplerin-
deki ödeneklerden yukardaki maddelerde belir
tilen hükümler dairesinde harcama yapmaya 
devam olunur. 

Bu esaslar içinde yapılacak harcamaların 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1970 kat
ma bütçesinin hangi tertiplerinden mahsubedi
leceği Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. 

MADDE 13. — Ankara Üniversitesi Adana 
Ziraat Fakültesinin ihtiyaçları için : 

a) 3 . 2 . 1970 tarihli ve 1221 sayılı Kanun
la 1989 malî yılının son iki ayı için verilmiş bu
lunan olağanüstü ödenekler, 

b) 1969 malî yılının mezkûr kanunla kar
şılanan iki ayının dışında kalan sürede bu fa
külte için Ankara Üniversitesi Bütçesinden 
yapılan harcamalar, 

Miktar ve tertip itibariyle dikkate alına
rak ve yukardaki maddelerde belirtilen esaslar 
dairesinde harcama yapılabilir. 

Bu harcamalar Ankara Üniversitesi 1970 
malî yılı bütçesinin Adana Ziraat Fakültesi kıs
mına ait tertiplerinden mahsuhedilir. 

MADDE 14. — istanbul Teknik Üniversite
sine bağlı Nükleer Enerji Enstitüsüne ait har
camalar, meşkûr üniversite 1969 malî yılı büt
çesinin ilgili tertiplerinden bu enstitünün ihti
yaçları için yapılmış olan harcamalar dikkate 
alınarak ve yukardaki maddelerde belirtilen 
esaslar dairesinde yapılır. 

Bu harcamalar istanbul Teknik üniversite
si 1970 malî yılı bütçesinin Nükleer Enerji 
Enstitüsü kısmına ait tertiplerinden mahsuhe
dilir. 

MADDE 15. — 30 . 4 . 1969 tarihli ve 1170 
sayılı Kanunla fakülte haline getirilip Ege 
Üniversitesine bağlanan izmir İktisadi ve Tica
ri Bilimler Fakültesi harcamaları, 1969 malî 
yılı Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin ilgili ter
tiplerinden bu fakültenin ihtiyaçları için yapıl
mış olan harcamalar dikkate alınarak ve yu-

8 — 

(Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 12. — Tasarının 12 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarınnı 15 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

C. Senaitosu (8. Sayısı : 1369) 
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kardaki maddelerde belirtilen esaslar dairesin
de yapılır. 

Bu harcamalar Ege Üniversitesi 1970 malî 
yılı bütçesinin iktisadi ve Ticari Bilimler Fakül
tesi kısmına ait tertiplerden mahsubedilir. 

MADDE 16. — Bu kanun 1 Mart 1970 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 17. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
77. Atabeyli 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 
İçişleri Bakanı 

77. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
/ . Ertem 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
S. O. Avcı 

İmar ve İskân Bakanı 
/ / . Nakiboğlu 

Orman Bakanı 
/ / . Özalp 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

G-üm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

S. Kiltç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapantı 
Gençlik ve Spor Bakanı 

/ . Sezgin 

(Bütçe Kanma Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE Yi. — Tasarının 
aynen kabul edilmiştir. 

17 nci maddesi 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1369) 
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(Tasarıya bağlı uetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL BÜTÇE 

CUMHURİYET SENATOSU : 

Parlâmentolararası Turizm Bdrliği Türk Grupunun Birlik, konferans ve daimî komisyon
larına iştirak edeceklerin yollukları. 
Kurs giderleri 
Burs giderleri 

MİLLET MECLİSİ : 

12.232 Millî Saraylar geçici hizmetliler ücreti 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.922 Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grupunun birlik, konferans ve daimî komisyonla

rına iştirak edeceklerin yollukları 
14.520 Burs güderleri 
22.621 Meclis bahçelerinin tanzimi ve tesisi giderleri 
22.623 Park ve Bahçeler Müdürlüğü teknik personel geçici görev yolluğu 

CUMHURBAŞKANLIĞI : 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

SAYIŞTAY : 

22.616 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
35.615 Hizmetlilere sosyal yardım 

BAŞBAKANLIK : 

Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri 
Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri 
Büro giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Uluslararası yurt iiçi toplantıları giderleri 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ : 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1369) 

12.922 

14.510 
14.520 

13.330 
13.360 
14.339 
14.530 
16.111 
16.113 
16.116 
16.410 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI : 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI : 

14.591 Moral eğitim giderleri 
15.836 Malzeme alım ve giderleri 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI : 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 

MALİYE BAKANLIĞI : 

31.120 Sermayesine mahsuben T. C. Ziraat Bankasına 
31.130 İhtiyat sermaye olarak Ziraat Bankasına 
31.150 Sermayesine mahsuben T. Emlâk Kredi Bankası A. O. lığına 
33.112 Ticaret ve sanayi kesimine girenlere 
33.212 Tekel destekleme alımları için Tekel Genel Müdürlüğüne 
34.440 İstanbul Belediyesine (İstimlâk borçları için) 
34.460 İzmir Belediyesine (İstimlâk borçları için) 
34.681 Sınai gelişme ve teşvik fonları 
34.682 Madencilik gelişme ve teşvik fonları 
34.683 Tarımsal gelişme teşvik fonları 
34.684 İhracatı geliştirme teşvik fonları 
34.685 Turzmi geliştirme ve teşvik fonları 
34.686 Sermaye pliyasası destekleme fonları 
34.691 İmalât sanayii sektöründeki teşebbüslere katılma payları 
34.692 Diğer sektörlerdeki teşebbüslere katılma payları 
34.694 Tarım sektörüne 
35.240 65 nci madde gereğince yapılacak ödemeler 
35.250 42, 56, 64, 69, 81 ve 90 ncı maddeler gereğince yapılacak ödemeler 
35.260 Geçici 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 60 ve 61 nci maddeler gereğince yapılacak ödemeler 
35.270 42 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler 
35.821 Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi gereğince partilere yapılacak Devlet yardımı 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI : 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
21.813 Öğretmen okulları etüt ve proje giderleri 

(BAYTNDERİLIK BAKANLIĞI : 

21.111 Etüt ve proje giderleri 
21.611 Etü t ve proje giderleri 
21.621 Etüt ve proje giderleri 

...21.830 Toplum zabıta binaları etüt ve prüja^gidejderi ——— ——— 
21.916 Etüt ve proje giderleri 

C. Senaittosu (S. Sayısı : 1369) 
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Madde Öde: eğin çeşidi 

22.648 Teknik personel geçici görev yollukları 
22.671 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.672 Teknik personel ücretleri 
22.673 Teknik personel geçici görev yollukları 
22.772 Teknik personel ücretleri 
22.782 Teknik personel ücretleri 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri, 
22.812 Teknik personel ücretleri 
22.872 Teknik personel ücretleri 

23.622 Taşıt alımları (Bakanlık makamı için) 

iSAĞLIK VB SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI : 

23.812 Taşıt alımları 

.GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI : 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarı! m tüzüğün 119 ıncu maddesinin gerektirdiği 
giderler. 

23.612 Taşıt alımları 

TABIM BAKANLIĞI : 

12.525 Tarımsal mücadele kasa tazminatı 
22.131 Veteriner işleri, yapı, tesis ve büyük onarım, giderleri 
32.145 Pamuk işleri kamulaştırma ve satmalma bedeli 
33.124 1682 sayılı Kanun gereğince pamuk tohumluklarının zarar karşılığı olarak Ziraat Ban

kasına 
33.140 3788, 5748 ve 6754 sayılı kanunlar gereğince çay kredisi için Ziraat Bankasına 
33.200 Tohumluk buğday ile ilgili giderler kargılığı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü

ğüne 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI : 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcılar ücreti 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu 
32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI : 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
32.131 Kamulaştırma ve .satmalma bedeli (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi için satmalma) 

jSANAYİ BAKANLIĞI : 

12.230 Geçi'cd hizmetliler ücreti 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1369) 
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Madde Ödeneğin eesidi 

İMAR YE İRKİN BAKANLIĞI : 

12.884 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu 
21.811 Belediye teknik personel eğitim merkezi etüt ve proje giderleri 
23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 
23.812 Taşıt alımları 

TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

12.871 Yurt dışı vstaj ve öğrenim yolluğu 
13.3110 Birleşmiş Milletler 'Dünya Olda yardımından gelen gıdaların tahliye, depolama, nakil, 

yükleme ve sair giderleri 
13.431 İskân işleri taşıma gederleri 
14.936 Malzeme alım ve giderleri 
15.487 Yiyecek alım ve giderleri 
21.721 'Topra'k ^dağıtımı uygulamaları ile ilgili etüt, proje giderleri 
32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere /katılma yapı 

KATPvIA BÜTÇELER 

BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

Mathaa işçi ücreti otu 
Diğer işçi ücretleri 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak eıkarıbııı tüzüğün 110 ncu maddesinin gerektirdiği gi
derler 
Büro güderleri 
Ulaştırma giderleri 
Kira 'bedeli 
Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
Makina, teçhizat alımları ve 'büyük onarımlar?. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ : 

Rektörlük : 

12J610 Yabancı dil ikramiyesi 
15.411 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.416 Malzeme alıım ve giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderleri _ 
15.491 Büro glderTeS 

12.281 
12.282 
14.342 

16.111 
16.112 
16.114 
16.115 
16.116 
16.117 
16.119 
23.811 
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Madde ödemeğin çeşidi 

15.492 Ulaştırma gederleri 
15.496 'Malzeme alım ve giderleri 
15.499 Diğer lalım ve giderler, 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantı (giderleri 
35.ı648 Talelbe (kantinine yardılm 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi : 

12.836 Konferans için getirileceklerin yolluğu 
12.875 Yurt dışından konferans için (getirtileceklerin yolluğu 
16.219 Diğer alım ve giderler 
22.811 Yapı, Itesiıs ve büyük (onarım giderleri 

Fen Fakültesi: 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Hukuk Fakültesi: 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.835 Enstitüler yolluğu 
22.811 Yapı, tesis ve ıbüyüik onarım giderleri 
23.812 Taşıt alımkırı 

Tıp Fakültesi: 

12.450 49'36 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 nei (maddesi gereğince verilecek üoretler 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, ımemur ve öğrenci mübadelesi giderleri 
21.811 Etüd ve proje giderleri 
22.811 Yapı, teslis ve büyük tonarım ıgiderleiri 
22.812 Teknik personel ücretleri 

Veteriner Fakültesi : 

12.875 Konferans için yurt dışından .getirtileceklerini yolluğu 
16.410 Uluslararası «yurt içi toplantıları giderleri 
22.811 Hayvan »ağlığı araştırma enstitüsü yapı, tesis ve büyük 'onarını giderileni 

12.835 
15.411 
15.419 
15.711 
15.716 
15.719 
16.211 
22.811 

Ziraat Fakültesi : 

Enstitüler yolluğu 
Bütfo giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
Büno giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Büro giderleri 
Yapı, tesis ve 'büyük onarım (giderleri 

ilâihiyat Fakültesi : 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

iSiyasal 'Bilgiler Fakültesi : 

12.854 Yaibaneı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.-871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.875 Yurt tdışından konferans ligin getirileceklerini yolluğu 
14.550 Staj ve öğ>efnim giderleri 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
23.812 Taşıt alımları 
32.100 Kaımulaşftıııma ve satmalma ibeJdeli 

Eczacılık Fakültesi-: 

12.836 Konferans için getirileceklerin yolluğu 
12J854 YaJbaaıcı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici ıgörev yolluğu 
14.550 Staj ve 'öğrenim giderleri 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 
22.811 Yapı, tesis ve büyük (onanım (giderleri 
23.812 Taşıt alımları 
32.100 Kamulaştırma ve satmalma ıbe'deli 

Eğitim Fafcültösi : 

13.430 Taşıma giderleri 

Diyarbakır Tıp Fakültesi : 

23.811 Malkina, -teçhizat alımları ve ibüyük onarımları 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ : 

Rektörlük : 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.419 Diğer alımlar ve giderleri 

Tıp Fakültesi : 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu 
15.291 Büro giderleri 
15.292 Ulaştırma giderleri 
15.295 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.296 Malzeme alım ve giderleri 
15.297 Yiyecek alım ve giderleri 
15.299 Diğer alım ve giderleri 

Hukuk Fakültesi : 

JLL41Û Hukuk Eakült€sM#ner sermayesine ———-
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Madde Öde.:eğin çeşidi 

Edebiyat Fakültesi : 

16.219 Diğer alımlar ve giderleri 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

İktisat Fakültesi : 

12.140 Ders ücreti 
15.415 Griyim - kuşam alım ve giderleri 

Orman Fakültesi : 

15.379 Diğer alımlar ve giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 

Eczacılık Fakültesi : 

15.382 Ulaştırma giderleri 
15.385 Giyim - kuşam alını ve giderleri 
16.219 Diğer alımlar ve giderler 

Diş Hekimliği Fakültesi : 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları 
12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici ^örev yolluğu 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.376 Malzeme alını ve giderleri 
15.379 Diğer alımlar ve giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 

işletme Fakültesi : 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ : 

Rektörlük : 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici Hirev yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 

İnşaat Fakültesi : 

23.811 Makina, teçhizat alımları A'e büyük ona;imlan 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

Mimarlık Fakültesi : 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu 
12.838 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
15.379 Diğer alım ve giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 

Makina Fakültesi : 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 

Maden Fakültesi : 

12^811 Sürekli görev yollukları 
12.834 Kurs yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 
15.379 Diğer alım ve giderleri 
15.415 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve giderleri 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 

Kimya Fakültesi : 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onanmlan 
Teknik Okulu : 

12.430 Konferans ücreti 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderleri 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 

EGE ÜNİVERSİTESİ : 

Rektörlük : 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 

Tıp Fakültesi : 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu 
14.510 Kurs giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 

Ziraat Fakültesi : 

12.440 Ders ücreti 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dıgı toplantıları_ giderleri 
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Madde ödeneğin, çeşidi 

Mühendislik Bilimleri Fakültesi 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.440 Ders ücreti 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve öğrenci mübadelesi giderle.-İ. 

Diş Hekimliği Fakültesi : 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri 
34.791 Enerji Türk Millî Komitesi Kongresine ödenmek üzere 
35.240 Diğer ödemeler 

TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 
21.371 Etüt ve proje'giderleri 
21.381 Etüt ve proje giderleri 
21.382 Teknik personel ücretleri 
21.383 Teknik personel geçici görev yollukları 
22.381 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.382 Teknik personel ücretleri 
22.383 Teknik personel geçici görev yollukları 
23.110 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 
23.371 Makina, teçhizat alımları ve bü}7ük onarımları 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

15.787 Yiyecek alım ve giderleri 
22.812 Teknik personel ücretleri 
22.813 Teknik personel geçici görev yollukları 
32.151 3116, 4785, 6831 sayılı kanunlar gereğince kamulaştırma bedeli 
32.152' Fidanlık ve ağaçlandırmalar için kamulaştırma 
32.154 Bina yapımı iğin arsa alımı 

DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

22.121 Ağaçlandırma giderleri 
22.131 Arazi developnıanı giderleri 
23.113 Teknik personel ücretleri 
23.612 Taşıt alımları 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 
34.720 Beynelmilel Hava Trafik Kontrolörler Birliğine üyelik aidatı 

PETROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI : 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu 
14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
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(2) SAYILI CETVEL 

Bölüm Madde Ödeneğin cesidi 

11.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 

12.000 
12.000 
13.000 
13-.000 

14.000' 
15.000 
16.000 

12.101 -
12.201 -
12.301 -
12.501 -

12.701 -
12.440 -

13.601 -

. 

„ 

- 12.199 
- 12.299 
- 12.399 
- 12.599 

12.621 

- 12.799 
- 12.449 

13.430 
- 13.699 

Bu bölümdeki maddeler 
Aylıklar 
Ücretler 
Sosyal yardımlar 
Tazminatlar 
5509 sayılı Kanun gereğince T. B. M. M. memur ve hizmetlilerine 
verilecek ikramiye 
Ödenekler 
Ders ücretleri 
Taşıma giderleri (Ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 
Kira giderleri 

Bölümlerde yer alan kira bedeli 

14.000 14.110 

14.000 14.130 
14.000 14.410 
14.000 14.441 — 14.443 
14.000 14.510 
14.000 14.520 
14.000 14.530 
14.000 14.541 

14.000 14.542 
14.000 14.550 
14.000 14.559 
14.000 14.560 — 14.569 
14.000 14.594 
14.000 14.595 
14.000 14.598 
14.000 14.940 
15.000 

16.000 16.380 
16.000 

16.000 16.450 

16.000 16.610 

Yangından korunma ve sigorta giderleri ile reaktör binasının nük
leer kaza ve diğer kazalara karşı sigorta giderleri 
Mahkeme harçları ve giderleri 
Beyiye aidatı 
Vergi,, resim ve harçlar 
Kurs giderleri 
Burs giderleri 
Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri 
İstatistik araştırma ve etüt giderleri (Ödeneğin % 50 sini geçme
mek üzere) 
Sayım ve anketler giderleri (Ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 
Staj ve öğrenim giderleri 
Fevkalâde sanat istidatlı çocukların öğretim ve eğitim giderleri 
Beslenme giderleri (Ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 
Kamp ve dinlenme giderleri 
Spor ve izcilik giderleri 
Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderleri 
Seçim giderleri 
Kurum giderleri bölümünün 15.800 ncü «Dış kuruluşlar giderleri» 
kesimine dâhil tertipler (Ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 
Dış fuar ve sergiler giderleri 
Çeşitli giderler bölümünün 16.400 ncü «Uluslararası ilişkiler» ve 
16.700 ncü «Temsil, ağırlama ve tören giderleri» kesimlerin dâhil 
tertipler (ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 
Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma gi
derleri (Bu maddede mevcut ödeneğe, bunun altı misline kadar 
ilâve yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
örtülü ödenek 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

16.000 
16.000 

32.000 

34.000 

34.000 

16.810 -
16.620 

- 16.862 

32.100 

34.350 

34.460 

Gizli haber alma giderleri 
Bakım ve küçük onarım giderleri (Ödeneğin c/c 50 sini geçmemek 
üzere) 
Kamulaştırma ve satmalına bedeli (Ödeneğin % 50 sini geçmemek 
üzere) 
İl özel idarelerine transferler (Köy içme suları için nakdi ve aynî 
yardım miktarı Bakanlıkça tesbit olunur.) 
1053 sayılı Kanım gereğince Ankara ve İstanbul belediyelerine 
içme suları için yardım (.Aynî yardım miktarı Bakanlıkça tesbit 
olunur.) 

34.000 34.610 ilâve gıda yardımı karşılığı olarak Merkez Bankasındaki CAKE'-
nin fon hesabına 
Uluslararası teşekküllere ödemeler 
Emekli Sandığına ödemeler 
Emekli aylıkları ve diğer benzeri ödemeler 
Şehit aile ve yetimlerine yapılacak para yardımları (Ödenek ki
fayet etmediği takdirde Maliye Bakanlığı yeteri kadar ödenek 
verm eve yetkilidir.) 

36.000 Borç ödemeleri bölümüne dâhil tertipler, hastalıklarla savaş ve 
tarımsal mücadele hizmetleriyle ilgili «Ulaştırma». «Taşıt işletme 
ye onarma giderleri» ile bu hizmetlerle alâkalı «Geçici görev yol
lukları» (Ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 

34.000 
35.000 
35.000 
35.000 

34.701 -
35.201 -
35.310 -

- 34.799 
- 35.299 
- 35.340 

35.610 
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(Bütçe Karma Komisyonunun metnine bağlı cetveller) 

Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişi 

(1) SAYILI CETVEL 

Madde ödeneğin çeşidi 

GENEL BÜTÇE 

CUMHURİYET SENATOSU : 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 

MİLLET MECLİSİ : 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
14.520 Burs giderleri 
22.621 Meclis bahçelerinin tanzimi ve tesisi giderleri 
22.623 Park ve Bahçeler Müdürlüğü teknik personel geçici görev yolluğu 

CUMHURBAŞKANLIĞI : 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

SAYIŞTAY : 

22.616 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
35.615 Hizmetlilere sosyal yardım 

BAŞBAKANLIK : 

13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri 
13.360 Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri 
14.339 Diğer alım ve giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri 
16.111 Büro giderleri 
16.113 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
16.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ : 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI : 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
taj ve öğrenim giderleri 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI : 

14.591 Moral eğitim giderleri 
15.836 Malzeme alım ve giderleri 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI : 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 

MALİYE BAKANLIĞI : 

31.120 Sermayesine mahsuben T. C. Ziraat Bankasına 
31.130 İhtiyat sermaye olarak T. C. Ziraat Bankasına 
31.150 Sermayesine mahsuben T. Emlâk Kredi Bankası A. O. lığuıa 
33.112 Ticaret ve Sanayi kesimine girenlere 
34.440 İstanbul Belediyesine (İstimlâk borçları için) 
34.460 İzmir Belediyesine (İstimlâk borçları için) 
34.681 Sınai gelişme ve teşvik fonları 
34.682 Madencilik gelişme ve teşvik fonları 
34.683 Tanımsal gelişme teşvik fonları 
34.684 İhracatı geliştirme teşvik fonları 
34.685 Turizmi geliştirme ve teşvik fonları 
34.686 Sermaye piyasası destekleme fonları 
34.691 İmalât sanayii sektöründeki teşebbüslere katılma payları 
34.692 Diğer sektörlerdeki teşebbüslere katılma payları 
34.694 Tarım sektörüne 
35.240 65 nci madde gereğince yapılacak ödemeler 
35.250 42, 56,64,69,81 ve 90 neı maddeler gereğince yapılacak ödemeler 
35.260 Geçici 15, 16, 21, .22, 24, 27, 28, 60 ve 61 uci maddeler gereğince yapılacak ödemeler 
35.270 42 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler 

MİLLÎ EĞİTİM BAŞKANLIĞI : 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
21.813 Öğretmen okulları etüt ve proje giderleri 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI : 

21.111 Etüt ve proje giderleri 
21.611 Etüt ve proje giderleri 
21.621 Etüt ve proje giderleri 
21.830 Toplum zabıta binaları etüt ve proje giderleri 
21.916 Etüt ve proje giderleri 
22.648 Teknik personel geçici görev yollukları 
22.671 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.672 Teknik personel ücretleri 
22.673 Teknik personel geçici görev yollukları 
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Madde ödeneğin çeşidi 

22.772 Teknik personel ücretleri 
22.782 Teknik personel ücretleri 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.812 Teknik personel ücretleri 
22.872 Teknik personel ücretleri 
23.622 Taşıt alımları (Bakanlık makamı için) 

SAĞLIK YE SOSYAL YAEDIM BAKANLIĞI : 

23.812 Taşıt alımları 

GÜMRÜK YE TEKEL BAKANLIĞI : 

14.34-2 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği gider
ler 

23.612 Taşıt alımları 

TARIM BAKANLIĞI : 

12.525 Tarımsal 'mücadele kasa tazminatı 
22.131 Yeteriner işleri, yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
32.145 Pamuk işleri kamulaştırma ve satmalma bedeli 
33.124 1682 sayılı Kanun gereğince pamuk tohumluklarının zarar karşılığı olarak Ziraat Ban

kasına 
33.140 3788, 5748 ve 6754 sayılı Kanunlaır gereğince çay kredisi için Ziraat Bankasına 
33.200 Tohumluk ıbuğday ile ilgili giderler kargılığı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü

ne 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI : 

12.250 YaJbancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu 
32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI : 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
32.131 Kamulaştırma ve satmalma bedeli (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi için satmalma) 

SANAYİ BAKANLIĞI : 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları 

İMAR YE İSKÂN BAKANLIĞI : 

12.884 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu '' 
21.811 Belediye Teknik personel eğitim merkezi etüd ve proje 'giderleri 
23.611 Malkina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve ıbüyük onarımları 
23.812 Taşıt alımları 
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12 
12 
14 

16. 
16. 

.281 
282 
.342 

.111 

.112 

TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
13.310 Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Yardımın lan gelen gıdaların talıliye, depolama, nakil, yük

leme ve sair giderleri 
13.431 İskân işleri taşıma giderleri 
14.936 Malzeme alım ve giderleri 
15.487 Yiyecek alım ve giderleri 
21.721 Toprak dağıtımı uygulamaları ile ilgili etüd, proje giderleri 
32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 
34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı 

KATMA BÜTÇELER 

BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

Matbaa işçi ücretleri 
Diğer işçi ücretleri 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkanla"; tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği gideı 
ler 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 

16.114 Kira bedeli 
16.115 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.117 Yiyecek alım ve giderleri 
16.119 Diğer alımlar ve giderleri 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onanırdan 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ : 

Rektörlük : 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
15.411 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderleri 
15.491 Büro giderleri 
15.492 Ulaştırma giderleri 
15.496 Malzeme alım ve giderleri 
15.499 Diğer alım ve giderler 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantı giderleri 
35.648 Talebe kantinine yardım 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi : 

12.836 Konferans için getirileceklerin yolluğu 
12.875 Yurt dışından konferans için getirtileceklerin yolluğu 
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16.219 Diğer alım ve giderler 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Fen Fakültesi : 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Hukuk Fakültesi : 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.835 Enstitüler yolluğu 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
23.812 Taşıt alımları 

Tıp Fakültesi : 

12.450 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 nci maddesi gereğince verilecek ücretler 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve öğrenci mübadelesi giderleri. 
21.811 Etüt ve proje giderleri 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.812 Teknik personel ücretleri 

Veteriner Fakültesi : 

12.875 Konferans için yurt dışından getirtileceklerin yolluğu 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
22.811 Hayvan sağlığı araştırma enstitüsü yapı, tesis ve büyük onarım giderleri; 

Ziraat Fakültesi : 

12.835 Enstitüler yolluğu 
15.411 Büro giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderleri 
15.711 Büro giderleri 
15.716 Malzeme alım ve giderleri 
15.719 Diğer alımlar ve güderleri 
16.211 Büro giderleri 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

ilahiyat Fakültesi : 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Siyasal Bilgiler Fakültesi : 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.875 Yurt dışından* konferans için getirileceklerin yolluğu 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
23.812 Taşıt alımları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
32.10fr KaıroîsirErrTniri^eHs^^ 
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Eczacılık Fakültesi : 

12.836 Konferans için getirileceklerin yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
23.812 Taşıt alımları 
32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

Eğitim Fakültesi : 

13.430 Taşıma giderleri 

Diyarbakır Tıp Fakültesi : 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımlacı 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ : 

Rektörlük : 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.419 Diğer alımlar ve giderleri 

Tıp Fakültesi : 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu 
15.291 Büro giderleri 
15.292 Ulaştırma giderleri 
15.295 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.296 Malzeme alını ve giderleri 
15.297 Yiyecek alım ve giderleri 
15.299 Diğer alım ve giderleri 

Hukuk Fakültesi : 

31.410 Hukuk Fakültesi döner sermayesine 

Edebiyat Fakültesi : 

16.219 Diğer alımlar ve giderleri 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

İktisat Fakültesi : 

12.440 Ders ücretti 
15.415 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
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Orman Fakültesi : 

15.379 Diğer alımlar ve.giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 

Eczacılık Fakültesi : 

15.382 Ulaştırma giderleri 
15.385 Giyim - kuşam alını ve giderleri 
16.219 Diğer alımlar ve giderler 

Diş Hekimliği Fakültesi : 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları 
12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alımlar ve giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 

isletme Fakültesi : 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ : . 

Rektörlük : 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 

İnşaat Fakültesi : 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 

Mimarlık Fakültesi : 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
15.379 Diğer alım ve giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 
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Makina Fakültesi : 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 

Maden Fakültesi : 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.834 Kurs yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 
15.379 Diğer alım ve giderleri 
15.415 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve giderleri 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 

Kimya Fakültesi : 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 

Teknik Okulu : 

12.430 Konferans ücreti 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderleri 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 

EGE ÜNİVERSİTESİ : 

Rektörlük : 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

Tıp Fakültesi : 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu 
14.510 Kurs giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 

Ziraat Fakültesi : 

12.440 Ders ücreti 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 

Mühendislik Bilimleri Fakültesi : 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.440 Ders ücreti 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve öğrenci mübadelesi giderleri 
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f Diş Hekimliği Fakültesi : 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri 
34.791 Enerji Türk Millî Komitesi Kongresine ödenmek üzere 
35.240 Diğer ödemeler 

TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

21.371 Etüt ve proje giderleri 
21.381 Etüt ve proje giderleri 
21.382 Teknik personel ücretleri 
21.383 Teknik personel geçici görev yollukları 
22.381 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.382 Teknik personel ücretleri 
22.383 Teknik personel geçici görev yollukları 
23.110 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 
23.371 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

15.787 Yiyecek alım ve giderleri 
22.812 Teknik personel ücretleri 
22.813 Teknik personel geçim görev yollukları 
32.151 3116, 4785, 6831 sayılı kanunlar gereğince kamulaştırma bedeli 
32.152 Fidanlık ve ağaçlandırmalar için kamulaştırma 
32.154 Bina yapımı için arsa alımı 

DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

22.121 Ağaçlandırma giderleri 
22.131 Arazi developmanı giderleri 
23.113 Teknik personel ücretleri 
23.612 Taşıt alımları 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 
34.720 Beynelmilel Hava Trafik Kontrolörler Birliğine üyelik aidatı 

PETROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI : 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu 
14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
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(2) SAYILI CETVEL 

'Ödeneğin çeşidi 

11.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 

12.000 
12.000 

12.101 -
12.201 -
12.301 -
12.501 -

12.701 -
12.440 -

- 12.199 
- 12.299 
- 12.399 
- 12.599 

12.621 

- 12.799 
- 12.449 

Bu bölümdeki maddeler 
Aylıklar 
Ücretler 
Sosyal yardımlar 
Tazminatlar 
5509 sayılı Kanun gereğince T. B. M. M. Memur ve hizmetlilerine 
verilecek ikramiye 
Ödenekler 
Ders ücretleri 

12.000 12.911 — 12.941 

12.000 12.911 — 12.941 

13.000 
13.000 
14.000"! 
15.000 j 
16.000J 

14.000 

14.000 
14.000 
14.000 
14.000 
14.000 
14.000 
14.000 

14.000 
14.000 
14.000 
14.000 
14.000 
14.000 
14.000 
14.000 
15.000 

13.601 

14.441 

14:560 

13.430 
— 13.699 

14.110 

14.130 
14.410 

— 14.443 
14.510 
14.520 
14.530 
14.541 

14.542 
14.550 
14.559 

— 14.569 
14.594 
14.595 
14.598 
14.940 

CUMHURİYET SENATOSU 

Alıdî münasebetler, kongre ve konferanslar ve tören ve ziyafet 
yollukları (Ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 

MÎLLET MECLÎSİ 

Ahdî münasebetler, kongre ve konferanslar ve tören ve ziyafet 
yollukları (Ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 
Taşıma giderleri (Ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 
Kira giderleri 

Bölümlerde yer 'alan kira bedeli 

Yangından korunma ı̂ e sigorta giderleri ile reaktör binasının nük
leer kaza ve diğer kazalara karşı sigorta giderleri. 
Mahkeme harçları ve giderleri 
Beyiye aidatı 
Vergi, resim ve harçlar 
Kurs giderleri 
Burs giderleri 
Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri 
istatistik araştırma ve etüt giderleri (Ödeneğin % 50 sini geçme
mek üzere.) 
Sayım ye anketler giderleri (Ödeneğin % '50 sini geçmemek üzere.) 
Staj ve öğrenim giderleri 
Fevkalâde sanat istidatlı çocukların öğretim ve eğitim giderleri 
Beslenme giderleri (Ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere.) 
Kamp ve dinlenme giderleri 
Spor ve izcilik giderleri 
Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderleri 
Seçim giderleri 
Kurum giderleri hölümünün 15.800 ncü «Dış kuruluşlar giderleri» 
kesimine dâhil tertipler (Ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere.) 
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16.000 
16.000 
16.000 

32.000 

34.000 

34.000 

16.810 -

16.610 
•16:620 

- 16.862 

32.100 

34.350 

34.460' 

16.000 T6.380 Dış fuar ve sergiler giderleri 
16.000 Çeşitli giderler bölümünün 16.400 noü «Uluslararası ilişkiler» ve 

- 16.700 ncü «"Temsil, ağırlama ve tören giderleri» kesimlerine dâlhil 
tertipler (ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere.) 

16.000 16.450 Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma gider
leri (Bu maddede mevcut ödeneğe, bunun altı misline kadar ilâve 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
Örtülü ödenek 
Gizli haıberalma giderleri 
Bakım ve küçük onarım giderleri (ödeneğin % 50 sini igeçmeimek 
üzere.) 
Kamulaştırma ve satınalma bedeli (ödeneğin % 50 sini geçmemek 
üzere.) 
İl özel idarelerine transferler (Köy içme sulan için n/akdi ve aynî 
yardım miktarı Bakanlıkça tesbit olunur.) 
1053 sayılı Kanun gereğince Ankara ve İstanbul belediyelerine içme 
suları için yardım (Aynî yardım miktarı Bakanlıkça tesbit olu
nur.) 

34.000 '34.610 ilâve gıda yardımı karşılığı olarak Merkez Bankasındaki CAKE'-
nin fon 'hesabına 
Uluslararası teşekküllere ödemeler 
Emekli Sandığına ödemeler 
Emekli aylıkları ve diğer benzeri ödemeler 
Şehit aile ve yetimlere yapılacak para yardımları (Ödenek kifayet 
etmediği takdirde Maliye Bakanlığı yeteri kadar ödenek vermeye 
yetkilidir.) 

36.000 Borç ödemeleri bölümüne dâhil tertipler, (hastalıklarla savaş ve ta
rımsal mücadele hizmetleriyle ilgili «Ulaştırma», «Taşıt işletme ve 
onarma giderleri» ile bu hizmetlerle alâkalı «Geçici görev yolluk
ları»! (Ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere.) 

»a<t 

34.000 
35.000 
35.000 
35.000 

34.701 -
35.201 -
35.310 -

- 34.799 
- 35.299 
- 35.340 

35.610 
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